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SEN'"A.DO FEDERAL

INDICE
DAS

Sessões de 16 de llovemnro a 2~ de

~Imeida

Barret;o (O Sl'.) -

Discursos:

s01)re o projecto n. 31, de 1394. (Sessão de
20 de novembro.) Pag. 27.
- sobl'e a proposiçtto da Camara dos Deputa.dos. n. 47. rle 18\J4. (Sessão de ~9 de novembro.) Pago 97.
- sobre o projeclo do Senado. n. 31. de 1S9L
(Sessão de 5 ele dezem bro.) Pagos. 177 e 178.
- sobra a proposição da Camara dos DeputaJos, n. 63. de 1894. (Sessão de 6 de novembl'O.) Pago 18\J.

-

-

Aquilino do AmaraD (O Sr.) - Discursos:
-

sobre o projecto do Senado. n. 10. de 1894.
(Sessão de 24 de noyembro.) Pago 64.
- sobre <I pl'oposição d<l Camara dos Deput<ldos, n. 55. ele 1894. (Sessão de 1 de dezembro.) Pago 130.

Coelbo e ealUpOS (O Sl'.) -

Discursos:

-

sobl'e a pl'oposicão da Camara dos Deputados, 1\. 47. de 1894. (Sessão ele 29 de novem·
bl'o.) Pago 96.
.
- aprescn\allelo lu:-:a indicação. (Sessão de 13
dedezembro.) Pago 279.
- apl'e,entando dO:8 pareceres da commissão
de reebcção. (Sessão de 15 de dezembl'o.)
Pago ~87.
- fazendo um requerimento. (Sessão de 15 de
dezemb,·o.) Pago 323.

-

oeZemiJfO

(18

1894

sobre a proposlçao c]", Camara do,~ Deputados. n. 23. de 1894. (Sessão de 2\J de novembl·o.) PiÁ'"~ 91:5.
sobl'e a pl'oposiçiio da Cam ara dos Deputa los. n. 118. de 1802. (Sessão de 30 de novem bl'O.) Pags. 10 I, '105 elO6.
sobre a proposieão da Camal'a dos Deputaelos, n. 50. ele 1894. (Sessão de 3 ele dezembl'O.) Pag·. 139.
sobre D. proposição da Camal'a elos Deputados, n. 31, de 1894. (SeRsão de 3 de dezem.
bro.) Pags. 142 e 14-1.
sobl'e o projecto elo Senado, n. 23, de 1894.
(Sessão de 3 ele dezelllbl'o.) P8g. 14ô,
sobre as emendas, da Camal'Cl. dos Depl!tCl.do'5,
ao projecto (\0 Senad", n. 17. de '1894. (Sessão
de 4 eie dezembro.) Pags. 153 a 156.
fazendo luna declaração de voto. (Sessão de
4 de dezembl'o.) Pago 16.2.
sobl'e o projecto do Swaclo. n. 31, de 1894.
(Sessão d" 5 de dezembl").) P"g, 178.
pedindo a pl1blLCaç:'io de uma acta. (Sessão
de 12 ele d,'zel11 bro.) Pai!'. 243.
ofl'erecel1do Um req:Lerimento. (Sessão de
1.2 ele dezem hro.) P"g. 266.
sobre a proposicão d" Camara dos Deputados, n. 88, ele 1894, (Sessão de 1.2 de dezembl'o.) Pago 263.
sobre a proposição d" Camara do,'; Deputados, n. 87, de 1894. (Sessão de 15 de dezembro.) Pago 328.
sobre um reqllerimento. (Sessão de 18 de
dezembro.) Pago 351.

Coelho Rodrigues (O Sr.) - Discursos:
sobre o orçamento do Interior. (Sessão de C. Ottuni (O Sr.) - Discurso
16de novembro.) Pago 3.
- sobre a proposição da Camara dos Depu- sobre. um veto do Sr. "ice-presidente da
tados, n. 94, de 189:!. (Sessão de 1.2 de deRepublica. (Sessão de 22 de novembro.)
zembro.) Pago 244.
Pag.3h

-
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Cost,a ,'\.zevedo (O Sr.) -

Discnrsos:

-

mara fixando as despezas elo llinisterio da
!Vlarinha.
Sala elas sessões, 13 de dezemhro de 1894.
-Saldanha Marinho.- F. Machaelo.- João
Neiva.- João Pedro.- Pinheiro Machado.
-Cruz.- J. L. Coelho e Campos.-I!;stel'es
Junior.-U. Richal'd.-Rego HelJo.-Almeida
Barreto .-li:. Wandenkolk.-Laper.-Leite e
Oiticica.- Juaquim de SOllza.-Uil GoularL
-E:ugenio Amorim.-C. B. Otloni.-Joaquim
Sarmento.
- Declaramos qlle votamos contra o projecto
de fixação de forças de terra, por ser incon.
S ti tucional.
Sala das sessões, 13 de dezembro de 1894-Antonio Baena.-José Bernardo.-Manoel
Barata. (Sessão de 13 de dezembro.) Pag.275.
- Declaro que si estivesse presente teri:), votado COlltra o veto opposto pelo Sr. VicePre,idente da Repu b lica á r,~solll,ic elo Congr.~~~o Nacion:..l que concede aos 1 "5 e 2". cirurgiões d.o corpo ele uomiJeiros d~ Capital
Fede",d os pOAtJS de m".I0r e cC\pitão. com as
vantagens que lhes são inherelltes.- E.
\V"ndenkolk. (Sessão de 14 de dezemb,·o.)
Pags. 285.

fazendo um requerimento. (Sessão de 27 de
novemuro.) Pago 76.
_ sobre a proposição da Camara dos Deputados, .n. 43. de 1894. (S~ssões de 28 e 30 de
nO'fembro.) Pags. 79, 82 e 100.
-~obre a proposição da Camar<t dos Deputados. n. 31, de 1894. (S2ssão de 4 de dezembro.) Pago 159.
- sobre a proposição da Camara dos Deputados. n. 37. de 1894. (Sessão de 5 de dezembro.) Pago 171.
_ sobre a proposlção da Camara dos Deputados, n. 48, de 1894. (Sessão de 10 de dezembro.) Pago 2.21.
_ sobre a proposição da Camara dos Depu.tados, n. 4:1, de 1894. [Sessão de 11 de dezembro.) Pago 228.
_ ;obre a Pl'oposição da Camara dos Deputados, n. 71, de 1894. (Sessão de 11 de dez~mbro.) Pagos. 236 e 240.
- enviando uma indicação á Mesa. (Sessão de
13 de dezem bro.) Pago. 269.
- respondendo ao Sr. Pires Fe'-reira. (Sessão
de 13 de dezembro.) Pago 271.
sobre a proposição da Camara dos Deputados, n. 71, de 1894. (Sessão de 13 de deI)omingos Vicente (O Sr.) - Discursos:
zembro.) Pago 274.
.
- sobre a proposição da Camara dos Depu'
- sobre um requerimento do Sr. Virgilio Datados, n. 98, de 1894. (Sessão de 13 de demasio. (Sessão de 2J de novembl·o.) Pags.
zembro.) Pago 276.
2l e 23.
- sobre a proposição da Camara dos Depu- sob,'e o projecto do Senallo, n. 41, ele 18g2.
tados. n. 42, de 1891. (Sessão de 15 de de(Sessão de 22 de novembro.) Pago 43.
zembro.) Pago 324.
- sobre a propvRiç:io ela Camara dos Deputados
n. 41, ele 1894. (Sessão ele 23 de novembru.
Cruz (O Sr.) - Discurso:
Pago 51.
- sobre a Pl'oposição ela Camal'a elos Deputados
n. 41. de 1894. (Sessão ele 26 de novernuro.)
- s1bre a propo~ição d,\ Camara dos Depu·
Pago 72.
tados, n. 51, de 1894. (Sessão de 27 de no- sol"'e a pru[losição da Camara (IOR D~pu
vembro.) Pilg. 77.
tadoR, n. 96, ele lSO-L (Ses
de 14 de dezembro.) Pago 283.
Dcclaraçõeg:

"10

E. "-au<:lenlLolk (O Sl·.)-DiscUl'ws:
Declaramos rejeitar agora as emendas do
- na hora do expedien te. (3essfio de 3 de deSenad" ao orçamento do Ministerio da Mari·
zembro.) Pago 138.
nha POl' pr~rerir esse pl'Ocedimenlo a con- sob,'e a proposiçiio da Camara dos DepucorreI' para que o PodeI' ~xecutivo fique sem
tado,. n. 42, ele 1891. (Sessão LIe 15 de deorçamentos. poi~ pôde succeder que na Cazembro,) Pago 3:26.
rnaL':l. dos Deputac\03 não haja numero para
ultimar os trabalhos orçamentarios porvenI!.:steves ..Junior (O Sr.) - DisClll'SOS:
tum alterad.os no Senado.
Sab da. sessões, 11 de dezembro de 1894.- communicaudo o motivo p0~ que deixou de
Joã() Neiva.-Pü·es Ferreira.-João Pedro.comparecer á ~essào. (Sessão de 20 de noverobL·o.) t'ag. 2l.
F. Machado.- Virgílio Damasio.- E. Wan- sohre a proposição el:l Caroara dos Deputados
denkolk.-Dumingos Vicente.-.-\.lmeida Barn. 43, ele lt\94. (Ses,ão de 28 de novembro.)
reto.- Joaquim dd Souza.-Reg o Mello.Aquilino do Amaral.-Oliveira· Galvão.Pago 89.
- sob"e o p"ojecto do Senado, n. 42, de 1394.
Gil Jotüa.rt.-J. L. Coelho e Ca.mpos .-Leite
(Sessão de 15 de. dez~mbro.) Pago 323.
e OLtlclca.-.-\.ntonio Ba.ena.-G. l{;chard.Lea;ndro Maciel.- E:llgenio Amorim. (Sessão
Eugenio AmorilIl (O Sr.) - Discursos:
d. II de dezembro.) Pago 232.

-

-

Vota.mos pela proposiç:io da Camara dos
despezas do 1>linisl.erio
e Ob"as Publicas, por
subslstlrem p'l.ra i8S0 as mesmas razões que
detel'minaram a votacão rejeitando as emendas do Senado á proposição da mesma CaDepatad.)~, fixando as
da ·Io.d:'5~ria, Viação

_ sobL'e a proposição da Camara dos Deputados
11.52, d. 18J4. (::ie'são de 27 de novembro.)
Pago 78.
- sobre a proposiçào da Camara Ó.03 Depu.
tados, n. 84, de 1893. (Sessão de 'l: dd dezembro.) Pago 207.
'

,
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F'I'ancisco M~chado iO Sr.)- Discursos:
_ sobre um veto do Vice-Presidente da Republica. (Sessão de 22 de novemb"J.)
Pago 40,
_ sohre O projecto do Senado, n. iD. de 1894.
('Sessão de 14 de noven\bro,) Png. 63.
_ fazeudo 11m reqnerimento. (Se%ão de '1 de
dezemb,'o,) Pago 208.
_ fazendo um l'equerimen~o. (Sessão de 13 de
dezemhro.) Pago 279.

,Gil GouJart. 2 0 secret.ario (O Sr.) -

Dis-

cursos:

mento á nomeação, como pro~a de quão alto
considera o Illeri~o da nomeaciio e a lalta dos
seus serviços na corporaçiio de onde sahe;
pu bl ica ndo-se aprese n ~e p,'oposta.
Sala das sessões, 1I) de dezem bro de 1894. Leite e Oitlcica.-Gil Goulart.- João Pedro.
- Domin~os Vicente. - Barão de Ladario.
-F. M:lchado. - Joaquim Snrmento.-AImino Alfons'L- Joaqnim Murtinbo.- Pires
F,'r,'ei"a. - João Neiva.- Le,~ncll'O Maciel.
- J. Cordeiro. - G. Richard. - João Bar·
balho.- Antonio Baena.- Pinheiro 1vhchado. - Si! va Caneclo. - Joaquim Pernambuco. - Oliveira Galvãc. - Aquilino do Amaral.- E. 'Vandellkolk.-J. S. Rego Mello.
- Esteves Junior. - Saldúnha Marinho, .Jose Bern~rdo. - .Ju,to Chermont. - Q. Bocayuva.- Abdon Milallez. - J. Jonqnim de
SOllz~.-Almeida Bal'l'eto.-à-lanoel Barata.
- Virgilto Dall1~sio .'- Eugenio Amorim.
(Ses~ão de tO de dezembro.) Pago 224.
- Iarlico que a Mesa cio Senlldo entendendo-se
c 'tn a rla Camara dos Deput:tdos, e, nnnllindo

_ respondendo ao Sr. B~steves Junior. (Sessão ele
20 de novembro.) Pago 21.
_ sobre o projecto do :Senado, n. 41, ele 1894.
(Sesõão de 22 de novembro.) Pago 46,
_ sobre a proposição da Camara dos Deputados, n. 47,de 1894. (Se"sào de 23 de novembro.) Pago 56.
,
_ sobre o pl'Ojecto do Seaado, n. 11), de '1894,
(Sessão d6 24 (\e novpmb,·o.) Pago 66.
_ fazendo .um requerimento. (Se,.ão de 2) de
e"5ta, seja nomeada ullla c<.,mmissüo conlno~embro.) Pago 9;;.
!-\[JSla de t"es membros de caela Camara para
_ sobre a P"oposiç'io da Camara dos DepIIdar I'al'ecer s"l,re a ma~pria 1.\0 projecto, motudos, n. 47, de 1894.(Sessão de 29 de novemdificai-o ou subs~ituil-o peja solução con.;tl~ll
bro.) Pago 97.
clon;ll f]tl~ mais conSOilnte !'or com o caso
_ sobre a proposição da Camara dos Depude Se"idpe, que determinou a apl'esenlnçiio
tados. n. li8, de 1894. (Sessão de 30 ele nodo projecto.-J. L. Coelho e Campos. (Sessão
,·embro.) Pagos. '104 e 107.
de 13 de delembl'O.) Pago 280.
_ fazendo um requerimea~o. (Sessão de 3 de
dezembro.) Pago 145.
_ sobre as emendas da Camal'a rios Dcpn- João Barbnlbo (O Sr.) - Di~CIll'SOS;
tados ao pro.Jecto do Seaado, a. 17, de 1894.
- 5J1Jre ~ prop'siçii() dll r,amar~ dos Depu(Sessão de 4 de dezembro.) Pago 153.
tarlos, n. 41. de 1894. (Sessào de 23 de no_ oobre as emendas da Cumara dos Depuvembl'o.) Pai!. 55.
tados, ao projecto do Senado n. li. ele '18\H.
pedindo a retil'ad,\ rle ul11a emenela qlle apre.
(Sessão de tI de dezembro.) Pago 233.
sentou. (Se,~s:io de :3 de de7elllbru.) Pago U5.
_ pedindo e"oneração do lO~'~r de 2° seC"e- s"lJ"e as e,mendas da Cam"r:L dos D'pnLados
tario.lSessão de 12 de ou~ubro.) P~g. 243.
~o pl'ojeclo do Sell;.do, n. 17.de 18!H. (Sessào
- sobre a proposicão da Camara d"s D·pude 4 de dezenlhl·o.) P~g. 156.
tados, n. 71, de 1894. (Ses.5.o tle 13 de dezem- rtlzen-io UI11 re']uerim,nto, (:';essão de S tle
bro.1 Pags. 273 e 275.
dezembro.) Pa~l'. 214,
Gonçalves Cha, es (O Sr.) - Di~c'lI'So~ :
- sobre a esll'ac1a de ferro dp. P.rllllll1b"co.
(Se,são de 12 ele rlezemb,'o.) Pago 266.
- pedindo dispensa de memiJro de um'" das
- r~,pondendo ao Sr. Leite e Oiticica. (Se~siio
commi~sões permanentes. (Sossiio de lo de
de 14 de de7.ell1b~o" Pago 285.
no~embro.) Pago 3,

Indicação:
- Indico que se adie a dhcllssiio d~ prop'Jôição,
afim de seI' ~ s'la ma~el'i;t trata'1a em commisqão g'(.Iral. quese rC'.ll1\irá. no pruximo dia

4, á noite, s,'ndo con 'idadoq p'\I'a assistil'
i discussão os Srs. miflistl'o, da induSI,,'I' e
relações extel'iore•.-Jmto Ch~l·moll'. (Sessão
de :3 de dezemhl'o.) Pago 1:1.1,
- Aprro~ada na se%ão secreta do Sena,10 Federal em iO de dezemlJro ele 1894 :
Propomos que, n:l. ac~a da sessão de boje. se
cons igne a decla ração de que o Se nado Fede.ral sente pr.of'Ind"-I?ente ver s"hir do seu
selO o seu VIce-PresIdente. o Sr. Ubaldino
do A.maral ; si nã~ p!ldesse 'ser tomado (> seu
~olo, como desconbécimenlo dos 5er~iços que
elle <\ chamado a pI'estar no Supremo Tribunal ~ederal, teria recusado o seu assenti-

..

o

•

Jouo Neiva. 3' secre~"rio (O
-

_

Sr.)-Di~cursos;

sul're o projecto elo Senado, n. 31. de 1894.
(Sessào de 2u Lle novem bro.) I'ag. ~ll.
l'azelldo Illn req"orimento. (Sess,10 de 22 de
n'n'em bro.) P:\,:. '38.
sol)!'e a propo,i~5.o tia Cam~ra dos DepuLul"s, 11. 4l. de 1391. (Ses,1\o de 26 de novcwbl'o.) Pdg'. 6'J.
,obre a prnpnsiçào da C:llnara dos Depnt~'10', n. 46. de 1894. (Sessão ele 27 ele no""rnb,'''.) Pago 76.
s')\"'e a proposição da Cllmnra dos Depu-'
t,ldod. n, 50, de 18'04. (S'~são de 1 ele <Iezemuro.) Pa!C$. 133 ~ 135.
.
•
sob"e a PI'oposi,ão da Camara dos Dep'ltado_. n. 31, de iSD4. (Sessão de 3 de dezembro.) P~gs, 142 e 144.
fa.zendo um requerimel1:o. (Sessão "de 3 de
d~zem1Jl'o.) Pago 145.

16
-

INDICE
sobre a p,'opoSlçao ela Carual'a dos Deput,ados, n. 37, de 139·1. (Sessão de 5 de dezemb,·o.) Pa~·s. 171 e Di).
sobre a pr~oposição da Camara dos Deplllados, n. 50. de 1894. (Sessão de 11 de dezemb,·o.) Pago 2:3:3.
fazendo um req'lel'imento. (Sessão de 13 de
dezembro.) PaQ'. 269.
fazendo um reqllel'imento. (Sessão de 13 de
dezembro.) Pago 275.
fazendo um reque'·imento. (Sessão de 15 de
dezembro.) Pago 323.

,Justo CherlUout (O Sr.)-Discursos :
-

sobre a proposição da Camara dos Deputados, n. 50, de 1894. (Sessões de 1 e 11 de
dezem b,·o.) Pags. 13-1 e 235.
- apresentando uma indictlçiio. (Sessão de 3
de elezembl'o.1 Pag,. 139 e '141.
- apre.,e ntall elo um l'eq uel'Ímen to. (Sessão de
3 lle dezembro.) Pago '145.

Leite e Oiticilcn (O Sr. )-Disclll'SOS :

-

sobre a [Jl'oposiçiío ela Camara dos Deputaelo;
n. 9-1. rle '1S\!-1. (Sessão de L2 de dezemul'o

Pag. :252.
-

sobre ol·çamento. (Sessão de 1-1 de dezembro
Pag·. 283.
- sobre a proposiç:io da Camara elos Depu
todos, U. -17. ele '1894. (Sessão de 14 ele dE
ze Il\ bro.) Pags. 285 e 286.
- sobre a pl'op0sição ela Camara dos Depl
tados, n. 42, ele 189,1. (Sessão de 15 ele de
zerubro.) Pago 323.
- l'espondenelo ao Sr. P,'esidente, (Sessiio d
17 ele dezembro.) Pag. 337.

Mensageo§:
-

Senhores senadores - SulJmetto á vo.,sa ap
provaçiio, na Lirllla do ad. -18 § 12 da Con
as nomeaçãc.:; qu~ fiz elos Drs. Jos
Tltumaz da Porci i ncula, Fernando A bhút.t
Henrique Cado., R,beil'o Lisboa, pal'a enviE
dos e"tl'aoL'l!inarios e ministl'o, plenipoten
ciJ.eiús, re~pectivamel1te na Austl'itl., Hnn
"da, na H.epublica Argentina e na do Pn
stit!lição~

rílg':lll.j" •
sauelanclo ao Sr. presidente do Senado.
(Sessão de 16 el e novem bl'o.) Pag. ;2.
Capita.l Fede,'al, 12 Lle novembro de lS0j
- sobre um reque"imento doSr. U. do All\~
- FJOl'iano ?ei:<coto. - (~esoão de 22 Lle ne
l'ai. (Se,.,ão de 10de novembro.) Pago 'lO.
v81ubro.) Pag'o :37.
- sobre o o"çamento do lnledor. (Sessáo de
- Sr. Pl'e.;i[lellte e mai" membl'os do Senad
10 de novembro.) Pag,. '12 e 13.
Feel'êl·tll.
- fazendo um pedido. (Sessio de 20 ele noDe conrormie!alle cnlll o disposto em o art. ,13
vembl'o.) Pego 21.
n. 12, ela CllllSbit:liç5.o i1-'ecleraL C:tlJ'3-m
501,,'8 U111 ctiscllrso do Sl'. D,)mit)o'os Vicente.
s:ljp.iVtl.' í.\. \'OS~:l appt'or<:lção as Ilonle~;,:;u.~'"
(Se~,ão de 20 de novembl'o,) Pag~ 22.
qlla tiz pOl' decl'e(ü L1esta L1atC1, elo bdCh;ll""
- sobre o ]Jl'0lecto do Sentido, 1\. ;2,S. de 18J4.
Ublll:inü elo Amal'al li'ontoma e LIa Dl'
. (Se%:io de 21 d" no\'embl'o.) P'lg', ;36.
,\.tfonso Allgn,Lo l\lol'eira Pel1na, pal';t O
- sob"., a pl'Op"sil'iio da C:unal'a cios Deplltarlos
Ci1.r'"·os de 111ellll"'os do Supl'emo Triullna
n. 47 e o p,'ojecto do Sella(lo, 11. 10. de 1:.39<.
F"el.'l'dL
(Sessãu de 24 de novem hro.) Pagos. 62 e 66,
Capí,al
Federal, 5 ele d0zembro ele J:;OJ.- sobl'e a jJl'ojJosi,ã,) da Camara rios Deputados,
Prne!enie .Jose ele MOl'aes Banos.
(~éSS:i
1), 4:), (le '1S91. (Sessão de27 de novembl'o.)
de 5 Lle dezembro.) Pago 183.
Pag.76.
- sob,'o um requ8l'ímento. (Sessão de 20 ele
Ofiiciiús:
novembro.) Plg. 92.
- sobl'e ti redac(~iio do Ol'eamento do lnterio,'.
DE SE:'1ADORES
(Sessão de 29 et'e llovemiJl·o.) Pago 95.
- sollre a Pl'oposição da Camarn. dos Deputarlos,
- do Sl'. se:lad,)I' E. '\Vandel1kolk, d:l.taelo d
n. 47, (le 1804. (S's,~ão de 29 de novembl·o.)
hoje, commuulcanc1o qlle não C0l11pLll'ec::r.n
Pago 96.
S83S5.0 ele honLenl P'll' clúen~8 e bem assim
- fazendo uma elrclGraçiio. (Sessão de 3D ele
de hoje, e que si esti\'es~e pl'e'1ellte 11:1 ses'Sã
novembro.) Pag.90.
deZ6 do con'ente.(61'ia vOLtclo contr:l. a em!?l
- sobre o orçamento da f,lzeneb. (Sessão de 1
ela da Ca.nlJ.ra dos 81'S. D,,'putLl. 1os iL'Ol'",)gCtnci
de dezemhl'o.) Pags. '127 e 128.
lJül' mais dOllS annos ao llaciol1ali~a(.:1.o ele
- soiJl'e a prup0si,ão da Camar" dos Deput:tdos.
navios q'le fazem a ca1)ot.:tgem. (Sessão da ~
n. 55, de 1894. (Sessão de 1 ele dezembro.)
ele nnvelllbro.) Pag'. n.
Pags. '130 e 131.
"
- sobl'e a P"opo'í~iio d:t C_alllar",~dos Depn-! - do Sl'. sp.lndol· I}uncalves Chav3s, (!atê,ch c
0:11'1) Pl'eto, enl :2 do ê,)l'l'ent!- 11leZ, COlnnlun
te.dos, n. 77. ele Hi'J-l. (Ses~oes de u e -J, de elecantlo qu,!, 8111 consequeJ1cia da illt::L'l'UP(',[
zembl·o.) Pa~·s. 1·15 e 162.
ela
Estl'aLla ele Fel'l'o Centrell elo B";lzll. te
- sobl'e a jJl'oposiçáu da Camara dos Deputados
lleí:scaelo ele COmp'\l'8Cer <1S sessões. (Sessão (
n, H. lle 180-1. (SéSS'\O de 5 de dezembro.)
Pago no.
G ele clezembl'(l.) Pag'. 1:3".
- do Sr. senadO(',Cllnhcc Junior, de hoje, COI
- súbre o projecto do Senado, n. 37, ele 189-1.
mnn icando que s0 a enferm idade q lLe es
(Sessão ele 5 de dezembro.) Pago 177.
sof1'rendo, como é llotol'ialllellte sabido, O te
-60b'3 o proJecto do Senado, n. 31, de 1894.
impeelido de complll'ecer ás sessões. (Sess:
(Sessiio de 5 ele dezem bl'o,) Pa!;. 178.
- dando uma explicaç:\o. (Sessão de 5 de dede 7 de ele elezembl'o.) Pago 192 .
. zembl'o,) Pago 181- do Sr. CnLZ, dateelo de 9 do corrente mE
comillunicanelo que por motivo de molest
- sobna a Pl'oposição de Cama~a dos Depudeixa ele comparecer á sessão de hJje. (SI
tados, n. 85, de 1S91. (Sessões ele 6 e 7 de dezembro.) Pags. 188 e 206.
são de 10 de dezemhro.) Pago 216 ••

-
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- do Sr. senador Ubaldmo do Amaral, datado
de hoje, a asim concebido:
Sr. 1° secretario do Senado - Rogo-lhe 'lue
se digne ?ommunicar ao Sena;do que devo
tomar hOJe posse do cftrgo de Mlllistl'o do Supremo Tribunal Federal, deixando vago o de
senador pelo Estado do Paraná.
Reitero ao Senado e ao meu illuslre col!e;za
. os protestos da minha gratidão e profunao
acatamento. - Inteirado e communique-se ao
governador do Paraná.
Do Minislerio da Marinha, datado de 12
do corren te mez, deyolvendo sanccionado um
dos autographos da resolução do Congresso
Nacional que lixa a força naval para o exercicio de 1895. (Sessão de 15 de dezembro.)
Pago 287.
DA CAMARA DOS DEPUTADOS

- datado de 17 de novembro, communicando
que aquella Camara adoptou as emendas do
Senado ao projecto da mesma Camara autorisando o Poder Executivo a abrir, no corrente
exercicio, o credito de 527:422$ ao Ministerio
da Marinha, para as verbas: -Conselho SI~
premo Militar - e - Eventuaes -do exercicio
de 1894, sendo o projecto assim emendado enviado á sancção do Sr. Presidente dll. Republica. (Sessão de 19 de novembro.) Pago 4.
- datado de 23 do corrente, communicando que
foi adoptado por aquella Camara o projecto
do Senado que concede ao Estado de Goyaz
diversos proprios nacionaes, situados no meSmo Estado e dos quaes a União não precisa,
e que na mesma data foi enviado á sancção
presidencial.
- de igual data, communicando que aquella
Camara adoptou as emendas do Senado ao
projecto da mesma Caro ara autorisando o
Poder Executivo a rever desde já o actual regimento das custas judiciarias ; sendo o projecto assim emendado, enviado a sancção presidencial. (Sessão de 24 de novembro.)
Pago 58.
- datado de 29 do corrente, communicando que
foi acloptado por aquella Camara o projecto
do Senado prohibindo o recebimento de sentenciados no presidi o de Fernando de Noronha, e que naq uelJa data foi remettido á sancção do Sr. Presidente da Republica. (Sessão
de 30 de novembro.) Pag. 99.
- de 29 de dezembro,communicando que aquella
Camara approvou sômenle a primeIra emenda
do Senado ao art. 10 da proposição da mesma
Camara que fixa a força naval para o exercicio de 1895, não podendo, porém, dar o seu
consen timento ás demais outras, aos paragmphos 4° in fine, 5° in fine, 6 0 e 10 do
art. 2°, e as quaes devolve na fôrma do § 10
do art. 39 da Constituição.
- datado de 1 de dezembro, communicando que
foi devolvido áquella Camara, sanccionado,
um dos autographos da resolução do Congresso Nacional autorisando o governo a
revêr ~esde já o actual regimento de custas
judicial}as.
Vol. VI

-

de igual data, communicando que foi devolvido áquella Camara, devidamente sanc·
cionado, um dos autographos do Congresso
Nftcional, autorisando o governo a cOllceder
ao 20 official da secretaria da Industria, Viação e Obras Publicas José Fernandes Ribeiro
da Costa, um anno de licença com ordenado,
para tratar de sua saude. (Sessão de 3 de dezembro.) Pago 138 •
- de 5 do corrente, communicando que aquella
Camara não pôde dar o seu conseutimento ás
emendas do Senado á proposição da mesma
Camara, que fixa a despeza do Ministerio da
Marinha para o exercicio de 1895, approvando
sômente a emenda rdativa á rubrica 9', a
qual devolve, na fôrma do art. 39 § 10 da
Constituição Federal. (Sessão de 6 de dezembro.) Pago 186.
- tres de igual da ta, communicando, o primeiro' que a mesma Cilmara adoptou o projecto do Senado, pro rogando a actual sessão
legisla Uva até 20 do corrente mez, sendo o
mesmo enyiado ao Sr. Presidente da Republica para a formalidade da promulgação; o
segltndo, que approvou por 84 votos coutra
29 o decreto legislativo que approva com modificações o cocligo das disposições communs
ás instituições do ensino superior, ao qual foi
neg-ada a sancção e que, de conformidade com
a Constituição, é na mesma data enviado ao
Presiden te da Republica para a formalidade
da promulgação; terceiro, que á mesma Camara foi restituido, devidamente sanccionado,
um dos autographos da resolução do Congresso Nacional que prohibe o recebimento de
sentenciados no presidio de Fernando de Noronha. (Sessão de 6 de dezembro.) Pago 188.
- de 6 do corrente mez, communicando que
aquella Camara em sessão do dia anterior
manteve por 95 votos contra 16, a resolução
do Congresso Nacional, que concede aos los
e 2 05 cirurgiões do corpo de bombeiros da Ca.
pital Federal os postos de majol' e capitão
com as vantagens que lhes são lnherentes, á
qual foi negada sancção, e remettendo a referida resolução, na fôrma do § 3" do art. 37
da ConsUtuiçiio Federal. (Sessão de 7 de dezembro.) Pago 204.
- de ignal dilta, communicando que a mesma
Camara adoptou e enviou á sancção do Sr.
Presidente da Rel'ublica, o projecto do Senado
que melhora a reforma do 10 tenente da armada Camillo de Le11is e Silva. (Sessão de 7
d" dezembro.) Pago 204.
- do 10 secretario da Caro ara dos Deputados,
de 7 do corrente mez, communicando que, em
sessão da mesma data, aquella Camara manteve por dous terços as suas emendas ao projecto do Senado que dispõe sobre as eleições
de que trata a lei n. 85, de 20 de selem bro.
de 1882 (arL. 83). (::>essão de 8 de dezembro.)
Pag.209.
.
- de igual data, communicando que na mesma
data aquella Camara manteve as duas emendas do Senado á proposição da. mesma Camara que fixil ás despe. as do Minisoerio da
Justiça e dos Negocios Interiores para o exercicio de 1895. {Sessão de 8 de dezembro.)
Pag.209.
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do Minislerio da Guerra, datado de 14 do
corrente mez, communicando que foi devolvido á Camara elos Deputados, como prescreve o art. 37 § 10 da Cons ~ituição Federal,
fixando as forças de tel'l"a para o exercicio
de 1895, á qual negou sancção. (Sessão de
lI) de novem bro.) Pag. 1.
do ~linistel'io da Gllerra, datado de U do
corrente. devolvendo sancciouaelo um dos au$ographos da resolllção elo Congresso N'lcional que releva a D. Maria dos Santos Luca"
a pl'escripçâo em que incorreu para perceber
o meio-soldo a q ne tem direito de 1853 a
1892. (Sessão de 19 de novembro.) Pago 4.
do mesmo ministerio e de igual elata, elevol vendo devidamente sanccionaelo. llm elos
autographos da resolução do Congresso Nacional que estende as disposições do elecreto
n. 2iJ6 de 26 de setembro ultimo aos alumnos
das escolas militares que estiverem nas COII(lições citadas pelo refer j do decre~o. (Sessão
de 19 de novembro.) Pago 85.
do Ministerio da Justiça e Negocios Interiore~, devolvendo, de ordem do 81'. Presidente da Republica, depois de publicado, um
dos autographos da resolução do Congresso
Nacional que proroga a actual sessão legislativa até 10 de dezembro do corrente anno.
(Sessão de 1 de elezenlbro.) PUS'. 126.
do il1inisterio ela Marinha, datado ele 30 elo
mez finelo, remettendo, em satisfação á requisição do Senaelo, de 19 de outubro ultimo, .
mappas que completam as informações solicitadas sobre o estado effectivo dos quarJros
dos corpos da armada, e engenheiros na vaes,
antes de 6 ele setembro ele 1893, antes das
vagas no corrente anuo e depois das ultimas
promoções, e o excesso proviudo nos differentes postos. - A qnem fez a requisição,
devolvenelo depois á secretaria elo Senado.
(Sessão de 3 de elezembro.) Pago 138.
do Minis~erio ela Guerra, elatado de 6 do
corrente, restituindo devidamente sanccionado um dos autographos da resolução do
Congresso Nacional rela~iva á contagem ele
tempo ao capitão de cavallaria Autonio Lago.
(Sessão de 7 de dezembro.) Pa". 20'1do lI1iniste!'io da Justi~.a e Negocios Interiores, de 6 do correnle, communicando que,
convertida no decreto legislativo n. 228 desta
data foi mandada publicar pelo Presidente
da Republica a resoluçãu do Congresso Nacional, proroganelo a actual sessão legislativa até 20 do corrente mez.
do l\1inisterio da Fazenela, de 7 elo corrente,
transmittindo, de ordem elo Sr. Presidente
ela Rep"blica, tres relações dé dividas de
exercicios linclos na importancia ~otaj de
327:910$063, organisada de accordo com o
art. 18 da lei n. 18, ele 5 de nove muro de
18S0 e decreto n. 10.145, de 5 de janeiro ele
188'9. afim de ser incluida a referida impor.
tanei" na lei do orçamento para o exercício
de 1895.
do Mi r.isterio da Guerra, de 7 do conen te,
refrlet~endo, de ordem do Sr. Presielen te da
Republica, as informações solicitadas pelo
Senado, relativamente á proposição da Ca·
ml\ra dos Deputados: que augmenta os 'l'en-

ciment.os elos mestres, contra-mestres, operarios e f,"nccíonarios civis dos arsenaes de
guerra e marinha ela Republíca. (Sessão de
8 ele elezem bro.) Pago. 213.
- do iliinisterio ela bdustria, Viação e Obras
Publicas, daLa,lo de 7 do corrente mez, devolvendo sanceionado UI11 dos au tographos
da Re.<olução do Congresso Nacional, antorisando o governo a mandar prolougal' a
linha telegl'aphica pelo in~2riol' do Estado do
;Jlal'anhão até á cidade de Palma, no de
Goyaz.
_
- do Ministerio da Guel'ra, datado de 7 do
corl'ente, devolvenelo sanccionado um dos
autographos da Resolução do Congresso Nacional que org;ulisa os estados-maiores do
Presielente da Republica, do Ministerio da
Guerra, elo a.ímLlllte general e do qlladel.
mestre gene,·al.
- do Ministerio da Justiça e N egocios In teriores, datado de 8 do corrente, commllnicando que foi promulgada a resolução do
Congresso Nacional quo approva com modificações e additamento o codigo das disposições
communs ás instituições de ensino superior,
annexo ao decreto n. 1159, de 3 de dezembro de 1892.
- elo Ministerio da Industria. Viacão e Obras
Publicas, elatado de hoje, devolvendo sanccionada, a resolução do Congresso Nacional
que conced~ tres m0zes de licença COlll 'J!'.deuado ao 2° official da Administracão dos
Correios do Districto Federal, Carlos Alberto do Jl:spirito-Santo. (Sessão ele 10 de
dezemhro.) Pag.s. 216 e 217.
_ do Ministerio da Justiça e Negocios Inte·
!'iores, datado de 10 do corrente, devolvendo
sanccionado um dos autographos ele. resolução do Congresso Nacional, autorísando a
crear e regular uma caixa beneficente na
bl'igada policial desta capital. (Sessão ela 12
ele dezem bro.) Pago 241.
_ elo Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, datado de 12 do corrente mez, devolvendo sanccionaelo um dos autographos da
resolução cio Cungresso Nacional. abrindo
um credito supplementar de 37:047$ á rubrica 3' elo ar~. 20 da lei n. 191 B, de 30 de
setem bro de 1893.
- elous do JHinisterio da Marinha. datados de
ti elo corrente mez, rernettendo devidamente
sanccionados um d~ cada um dos autographos das resoluções do Congresso Nacional,
autorisando a abertura de creditos elestinados ao pag:>.m,'nto do augmento ele vencimentos elos patrões clas embarcações do Arsenal de Marinha desta c~pitn.l, e abrindo ao
Mini,terio da Marinha o credito de 1.465:000li
para ser app I icado a di versas verbas du 01':
çamento em vígor.
_ cio i\1inisterio da Guerra, datado de 11 do
cor"ente, devolvendo sancciouado 11m dos
autographos da re~olução do Congresso Nacional, autol'lS1lndo o goveroQ a abric um ,credito e'l:tl'aordinario de 25.500:000$ para
oecorrar á liquidação da despem des~e ministerio até o tim do actual exercicio. (Sessão
de 13 de cltlzembro.) Pago 268.
- do Ministerio da Fazenda. devoJv,mdo sanccionaclo um elos autographos da resolução
do Congresso Nacional que mar~ou O prazo
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para a nacionalisação dos navios que se en·
tregam ao serviço da cahotaO'em, entre os
porto" maritimo" e f1nviaes doa paiz.
do l'ilinistel'io da Marinha, datado de 14 do
corrente mez, devolvendo sanccionado um
dos autographos da resolução do Congresso
Nacional que determina os vencimentos dos
funcciotlarios civis dos Arsenaes de Mal'inha
e Guerra da Republica. (Sessão de 15 de dezembro.) Pago 287.
do Millisterio da Guerra, datado de 15 do corrente mez, de.volvendo, s8.nccionado, um dos
autographos da resolução do Congresso Nacional que reguta o soldo e etapa dus officiaes
effectlVos e praças do exercito. (Sessão de 17
de dezembro.) Pag. 337.
do Ministerio da Justiça e Negocios Interio·
res, datado de 15 do corrente mez devolvendo sanccionada a resolução do CodO'resso Nacional que autori.'a o governo a rr:'andar pagar ao Dl'. José Borges Ribeiro da Costa e
ao pbarmacellt\co Augusto Cesar Diogo, preparadot'es dos laboratorios de chimica inorganica e de pharmacia da Faculdade de Meelicina elo Rio de Janeiro, exoneradlJs desses
cargos e nelles reintegrado.s em virtude do
art. 10 da lei n. 42 de 2 de Jlmho de 18~2, o
ol'denado que deixaram de perceber no intervallo da exoneração á reinteo'ração,
do mesmo ministerio e de r~ual data, devolvendo sancclOnada a resolução do Congresso Nacional que regula os vencimentos
do funccional'io aposentado POI' etrei to do decreto legislativo n. 50 de 13 de junho de

1892.
-

do mesm" ministerio, e de iO'ual data. devolvend.o sanccionado 11m dos ~utographos da
resoluçao elo Congresso Nacional que autorisa o Poder Executivo a mandar contar ao
10 tenente reformado Joa'luim de Oliveira
Fernandes, para os etreitos de sua jubilação
no logar de professor do 10 Externato do Gym.
nasio Nacional, o tempo que serviu nas fileiras do exercito. (Sessão de 18 de dezembro.)
Pag.350.
,
- do MinisterlO da Justiça e Negocios Interiores, datado de 17 do corrente mez, devolven·
do sanccionado um dos autoO'l'aphos do Congresso Nacional autorisando o o Podei' Execu\i vo a conceder seis mezes de licença com ordenado ao bacharel Joaq uim Pires de Amorim, juiz seccional do EstacLo do J:<.:spirito
Santo, p:Lra tratar de Stla saude onele lhe
convier.-Archive-se e communique-se á outra Camara.
- do mesmo ministel'io, e datado de 18 do
corrente mez. devol vendo sanccionado um dos
autographos "do Congresso ND.cional que regula o processo pUl'a as eleições ele que trata
a lei n. 85, de 21 de se~embro de 189.2.-Archive-se e communiqlle-se á outra Camara.
- do mesmo ministerio, e de igual data, devol vendo nos termos do art. 37 § 1 0 da Constituição, um dos aUlOgraphos da resolução
do Congresso Nacional que determina que
continuem em disponibilidade os juizes de
direito e de sem bargadol'es não con tem piados
na organisação da magistratura da União ou
dos ~stados, e a. qual negou sancção pelos
motivl;'S COllstantes da exposição que acompanha o"mesmo alltographo.

RAZÕES DE NÃO SANCÇÃO

-Nego sancção ao projecto de lei a que se refere a mensagem des~a, não só por julgal·o
inconstitucional r;a materia de ambos os seus
artigos, como contrario aos interesses da
Nação.
Dispondo o projecto de lei, em seu art. 10
que «os magistrados niio contemplados nd
o'"gam"sação fudiciaria da Unt'ão ou dos Es·
tados continuarão em dispmibilidadeaté screm
ultcriormente aproveitados ou aposentados
com o ordenado proporcional, si o rcquercrcm
ou. cahirc1n e,n invalidez», evidentemente
fere n que estatue a 3" parte do art. 6 0 das
disposições transitorias da Constituição Federal.
De facto, nessa disposição se preceitua que
os magis trados nio aproveitados na organisação Jueliciaria fedéral ou estadual serão :
a) aposentados com todos os vencimentos os que
. tiverem mais de 30 annos de serviço j
b) postos em disponibilidade, ate serem aproveitados, ou aposentados com o ordenado
correspondente ao tempo de exercicio, os que
tiverem menos de 30 annos.
Assim. para os magistrados que ainda não
teem 30 annos de exercício Se estabeleceu
uma alternatí,'a entre a elisponibiliclade e a
aposentadoria. e, desde que se ultimou a 01'ganisação judiciaría da União e dos Estados,
cessou a alternativa em que o texto constitucional co11ocou os magistrados do antiO'o
regimen : aque11es que não fora.m aproveitados na organisação terão de ser aposen tados,
lDdependentemente de requerimeuto, com o
ordenado correspondente ao tempo de exercicio, pois para elles findou o direito á disponibilid.acle CJ, ue a disposiçã? transitoria lhes garantlU ate serem "proveltados.
De outro modo, e desde que a elisponibílidade
não exclue o magistrado do quadro da magistratura, a continuação della indefinidamente, como quer o art. 10 do projeeto de
l.ei, além de ser: incons titucional, como já
Ilcon VIStO, nao teria outra consequencia
sinão onerai' pesadamente e por longos annos
os co!res publicos com o pagamento da in- .
actIvIdade desses magistrados que, recebetldo
o ordenado integral, sem prestar o menor
serviço piiblíco, continuariam aiuda a contar
tempo até que plldessem pedir tambem gratificacão.
A otl~nsa dos interésses do Thesouro, sem
compensação alguma para o serviço publico
e apenas em beneficio das vantagens pectlniarias dos magistrados não aproveitaelos, não
póde ser mais evidente.
O art. 2°::10 projecto de lei fere igualmen te
a referida disposição transitoria, ampliando
os favores excepclonaes ne\la contidos até
onde inrlubit<lvelmenle a Constituição não
quiz chegar.
A disposição desse artigo do project.o de lei
equipara aos magistrados elo "antigo regimen,
para os etreitos do a~t. 6 Q d~ s disposições
transitorias, os juizes nomeados pelo,governo
federal depois de promulgada a Constituição.
Os que eram juizes vitalícios antes da Constituição e perderam os seus cargos, ex-vi
dCl. nova ordem de cousas, teem perfeito di-
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reito a uma compensação das vantagens pe- Pareceres:
cuniarias de que ficaram privados, e que a
N. 184, de 1894, da commissào de Justiça 11
lei lh1ls assegurava.
Legislação, sobre a creação de uma caixa
A esses sóment1l Se r1lfere o art. 60 das dispobeneficente na brigada policial ela Capital
sições transitarias •. garantindo a apos1lnt:lFederal.
doria em caso de niio aproveitamento.
N. 185, de 1894, da com missão de Constituição,
Os qU1l foram nomeados depois da ConstituiPoderes e lJiplomacia, sobre um credito para
ção, e consequentemente depois de estabelepagamento dos empregados da secretaria da
cido o principio da dualidade de magi.~tra
Camara dos Deputados.
tura, sabiam que podiam perder os seus IogaN.
186, de 1894, da commissão de Marinha e
res, não sendo aproveitados nas novas orgaGuerra, sobre a pl'oposição da Camara dos
nisações.
Deputados, n. 37, de 1894. (Sessão de 19 de
Não soffreram surprasa, não te1lID di~eito a
novembro.) Pags. 5 e 6.
reclamações, pois lhes eram bem conhecidas
N. 187, de 1894, da commissão de Finanças,
as condições em que foram nomeados.
sobre a proposição da Camara dos DepuDesse modo, a disposição do art. 20 do protados. n. 50. de 1894.
jecto de lei, ampliando inconstitucionalmente
188, de 1894, da commissào de Justiça e
N.
o estatuido nO art. 60 das disposições transLegislação,s
obre a repartição dos Correios.
itorias da Constituição, vem ai.ndaconcorrer
N. 11>9. da 18)4, da commissão de Finanças,
para augmental' a despeza consideravel e
sobre ? Pl'opo'ição da Camara dos Deputados,
lmproficua que para o Thesouro acarretaria
n. 52. de 1894. (Sessão de 20 de novembro.)
a ex:ecução do que dispue o art. 'lo do proPeg.20.
jecto de lei.
N. 190. de 1894, da commissão de Io.strucção
Por estes fundamentos, devolve O projecto de
Publica e de Finanças. (Sessão de 21 de nolei á Camara em que elle se iniciou, noS tervembro.) Pa.g.32.
mos do art. 37 § 10 da Constituição.
N. 191, de 1894. das commisõses de Obras PuCapital Federal, 18 de dezembro de 1894.
blicas e de Finanças, sobre a proposição da.
Prudente J. de l1áoraes BlLrros. (Sessão de
Camara dos Deputados, n.22, de 1894.
19 de dezembro.) Pags. 357 e 358.
N. 192, de 1894, da commissão de Finanças,
sobre a preposição da Camara dos Deputados,
n. 44, de 1894.
DE DlVERSAS PROCEDE~CIAS
N. 193, de 1894, da commissão de Finanças.
sobre o requerimento do Sr. Cyrillo Rodrigues da Silva.
- do Sr. Carlos Augusto de Carvalho, datado
de 15 do corrente, communicando que nessa
N. 194, ele 1894, sobre a proposição relativa :i
navegação de cabotagem.
dat<l. assumiu o ex:ercicio do cargo de ministro de Estado das Relações l!:x teriores,
N. 195, de 1894, da commissão de Redacçâo,
para o qual foi nomeado.
sobre a força naval. (Sessão de 22 de novem- do Sr. Eliziario José Barbosa. communicando
bro.) Pags. 38 e 39.
N. 196, de 1894, da commissão de Finanças.
que assumiu, !lO dia 15 do corrente, o cargo
de ministro dos Negocias da Marinha.
sobre o orçamento da :.Ylarinha para o ex:er- do Sr. Antonio Olyntho dos Santos Pires,
CICio de 1895. (Sessão de 24 de novembro.)
commuuicando que em data de 16 do corrente
Pago 59.
N. 197, de 1894, da commissão de Finanças,
assumiu o cargo de ministro de Estado dos
sobre os vencimentos do pessoal do~ arsenaes
Negocias da Industria, Viação e Obras Publicas, para o qual foi nomeado por decreto
de Marinha e Guerra. (Sessão de 24 de node 15 do corrente.
vembro.) Pag.61.
- do SI'. Bernardo Vasques, communicando
N. 198, de 1894, da com missão de Finanças,
que, por decreto de 14 do corrente, foi nosobre a proposição da Camara dos Deputados,
meado ministro de Estado dos Negocias da
n. 23. de 1894. (Sessão de 24 de novembro.)
Guerra.
PaO". 62.
N. 199, de 1894, da commissão de Finanças,
- do S!. Francisco de Paula Rodrigues Alves,
sobre a propos ição da Camara dos Depude 10 do corrente, communicando q!le nessa
data assumlU o cargo de ministro da Fazetlda.
tados, n. 42, de 1894. (Sessão de 24 de no- do Sr. Gonçalves Ferreira, datrJ.elo ele 16 do
vembro.) Pag. 62.
corr~nte, communicando que nessa data asN. 200, de 11:l94, da com missão de Finanças,
sumlU o cargo de ministro ela Justiça, para
sobra a proposição da Camara dos Depntadcs,
n. 50, de 1894. (Sessão ele 26 de novembro.)
o qual foi nomeado "lU data de 15 do corrente. (Sessão de 19 ele novembro.) Pago 4.
Pago 68.
- do governador elo Estado de Santa CathaN. 2~1, de 1894, da commissão de Finanças,
rina, datado de 16 elo corrente, reme!t"ndo
sobre selio proporcionál e lix:o da União.
ex:emplares das collecções das leis daqllelle
(Sessão de 27 de novembro.) Pago 73.
Estaao. promulgadas no allno passado. (SesN. 202, de 1E94, ela com missão de Finançaó,
são de 28 de novembro.) Pago 79.
sobre a proposição da Camara dos Depntados,
- do presidente do Estado do Ceará, datado de
n. 45, de 11>94. (Sessão de 27 de novembro.)
24 de nov()mbro ulcimo, remettendo um exemPago 74.
plar' das leis daquelle Estado, promnlgadas
N. 203, de 1894, da com missão de Finanças,
no corre?-te anno pela respectiva Assembléa
sobre um credito supplementar na rubrica Leglslatlva do mesmo Estado. (Sessão de 17
Arsenaes. (Sessão de 27 de u'lvembro.)
de dezembro.) Pago 337.
Pago 74.
c
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N. 204, de 1894, da comlmssao de Finanças,
sobre ~Im requerimen'to dE Assoct:l.ção Commercial do Recife. (Sessão ele 27 ele novembro.)
Pag.75.
N. 205, de 1894, da commissão de Financas.
sobre um req',erimento da Companhia Lloyd
Brazileiro. (Sessão de 27 ele noveH1bro.)
Pago 76.
N. 206, de 1894, da com missão de Finanças.
sobre a proposição da Camara dC's Deputaelos,
n. 33 de 1894. (Sessão de 28 de novembro.)
Pago 79.
N. 207, de 1894. da com missão ele Finanças. sobre a propo~ição da Camara dos Deputados,
n. 63 de '1894. Pag.91.
N. 208, de 1894, ela com missão de Finanças, sobre um credito ele 800;000~UOO. (Sessão de 29
de novembro.) . Pago 91.
N. 209, de 1894. da com missão de Redacção,
sobre as emendas do Senaelo á proposição da
Camara dos Deputados, n. 41 de 1894. (Sessão de 29 de novembro.) Pag.94.
N. 210, de 1894, da commissão de Finanças, sobre o orçamento da Marinha. (Sessão de 29
de novembro). Pago 98.
N. 211, da com missão de Finan;as, sobre a proposição da Camara elos Deputados, n. 84 de
1894. (Sessão de 30 ele novembro.) Pago 99.
N. 212, de 1894, da com missão de Redacção sobre as emendas do Senado á proposição da
Camara dos Deputados, n. 48 de 1894" (Sessão de 1 de elezembro.) P;Lg. 128.
N. 213, de 1894, da commissão de Redacção, sobre as emenelas do Senado, á proposiçao da
Camara dos Dep~lados. n. 47 de 1894, (Sessão de 1 de dezem bro.) PaI<. 129.
N. 214, de 1894, da commiosão de Justiça e
Legislação. (Sessão de 1 de dezembro.)
Pago. 136.
N. 215, de 1894, da com missão de Mal'inha e
Guerra, subre o credito de 27.000:000$000.
i
(Sessão de 4 de dezembro.) Pag. 151.
N. 216, de 1894, da com missão ele Finanças, sobre a proposição da Camara dos Deputados;
n. 79 de 1894. (Sessão de 4 de dezembro.)
Pago 152.
N. 217, de 1894, da com missão de Justiça e
Legislação, sobre um veto do P refei to do Districto Federal. (Sessão de 4 de dezembro.)
Pago 152.
N. 218, de 1894. da commissão de Finanças, sobre a proposi~áo da Camara dos Deputados n.
81 (le 1894. (Sessão de 4 de dezembro.) Pago
152.
N. 219, de 1894. da commissão de Justiça e Legislação, snbre o proJecto do Senado 11. '13 ele
1894. (Sessão de 4 de dezembro.) Pag.
152.
N. 220, d~ 1894, das com missões de Obl'as Publicas e Emprezas Privilegiadas e de Finanças, sobre o pl'oject'J do Senado n. 119 deste
anno. (Sessão de 5 de dezembro.) Pago
168 .
N. 221, de 1894, da com missão de Finanças, sobre a proposição da Cam:tra dos Dep"tados,
n. 57 de 1894. (Sessão de 5 ele elezem bro,,)
Pago 168.
N. 222, de 1894, da com missão de Finanças, sobre ~ proposição da Camara dos Deputados
n. 61} de 1894. (Sessão de 5 de dezembro.)
Pag."i68.,
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N. 223, de 1894 da commi~são de Redacção, sobre a força uaval para o exercicio de 1895.
(Sessão ele 5 de dezembro,) Pago 168.
N. 224. de 1894, da commissão ele Justiça e Legislação. sobre o projerto do Senano. n. 6,
ele lti94. (Sessão de 15 ele dezem bro.) Pag. 183.
N. 225, de 1894, da commissão de Marinha e
Guerra, sobre a proposição da Camara dos
Depu~ados, n. 78, de 1894. (Sessão de 5 de
dezembro.) Pago 184.
N. 226, ele 1894, da com missão de Finanças,
sobre o orçamento da Marinha. (Sessão de 7
de dezembro.) Pago 204.
N. 227, de 1894, da commissão de Finanças.
sobre credito extraordinario ao Ministerio da
Guerra. (Sessão de 7 de dezembro.) Pag, 206.
N. 228, ele 1894, da com missão de Ollras Publicas, relativo á Companhia de Estradas de
Ferro do Norte do Brazil. (Sessão de 7 de
dezembro.) Pago 206,
N. 229, de, '1894, da commiBsão de Commercio,
Agricultlll'a, Industria e Artes. (Sessão de 7
de dezembro.) Pago 206.
N. 230, de 1894, da commiBsão de Finanças,sobre a proposição da Camara dos Depu tados,
n. 71. de 1894. (Sessão ele 8 de dezembro.)
Pago 213.
N. 2'>'1, de 1894, da com missão de Marinha e
Gllerra, sobre a proposição da Camara dos
Depulaelos, n. 30, de 1894. (Sessão de 8 de
dezembro,) Pago 213.
N. 232, de 1894, da commissão de Marinha e
Guerra, sobre o reqnel'Ímento de José Luiz
Teixeira, vice-almirants graduado. (Sessão
de 8 de dezembro.) Pag. 213.
N. 233, de 1894, da commissão de Justiça e
Legislação. (Sessão de 10 de dezembro.)
Pa~. 217.
N. 234, de 1894, da commissão de Finanças, sobre a propoRição da Camara dos Deputados.
n. 96, de 1894. (Sessão de 10 de dezembro.)
Pog. 217.
N. 235, de 1894, da commissão de Marinha e
Guerra, sobre a proposição da Camara dos
Depn tados, n, 70, de 1894. (Sessão de 10 de
dezembro.) Pago 217,
N. 236, ele 1894, da com missão de Obras Publi·
cas, sobre a proposição da Camara elos Deputados n. 91, de 1894. (Séssão de 10 de dezembro.) Pago 217.
N. 237, de 1894, da commissão de Marinha e
Guerra, sobre a proposição da Camara dos
Deputados. n. 83, de 1894, (SesSão de 10 ele
dezem bro.) Pa". 218.
N, 238, de 1894, da commissão de Justiça e
Legislação. sobre officiaes do corpo de bombeiros. (Sessão de lO de dezembro.) Pag. 218.
N. 239, de 189·J, da commissão de Obras Publicas, ,~obre a proposição da Camara dos Deputados, n. 9~, ele 1894. (Sessão de 10 ele dezembro.) Pago 219.
N. 240. de 1894, da comm issão de Redacção,
sobre' o projecto do Senado. O. 28: ele 1894.
(Sessão ele 10 de elezembro.) Pago 219.
N. 241,de 1894, da commissão de Marinha e
Guerra, sobre a proposição r.a Camara dos.
Deputados, n, 101. de 1894. (Sessãêf de 10 de
dezembro de '\894.) Pago 223.
N. 242, de 1894, ela commissão de Finanças,
sobre o requerimento de D. Maria Virg-inia
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- sobl'e um requerir••ento do Sr. Coelho Rode Souza Velho. (Sessão de 11 de dezembro,)
dt·jgues. (Ses.oões de 17 e 18 de dezembro.)
Pago 224
Pags. 342 e 356.
N. 243, de 1894, da commiss"o de Financas, sobre. ~oldo e etapa dos olliciaes da Brigada
Pohclal e Corpo de Bombeiros. (Sessão de Preeidente (O Sr. Manoel Victorino, VicePresidente da Republica) - Discursos:
11 de de7.em bro,) PaI'. 225.
N. 244, de 1894,d~ commissão de Redaccão sobre
- ao assumir a presidencia do Senado. (Sessão
<) p1'oj~cto elo Senado. n.
41, de 1894.' (Sesde 16 de novembl'o.) Pago 2.
são de 11 de elezemut'o.) Pago 227.
- fazendo uma declaração. (Sessão de 19 de
N. 245, de 1894, da comm issão de Redacção, ao
novembro.) Pago 10.
proJecto do Senado n. 38. de 1894. (Sessão de
- respondendó ao SI'. Leite e Oiticica. (Sessão
11 de dezembro.) Pago 227.
de 19 de novembro.) PaO'. ti.
N. 246, de 1894. da commissão de Justiça e
- Rob"e o orç.amento do Interior. (Sessão de
Legislação. (Sessão de 12 de dezembro.)
19 de novembl·o.) PaI'"' 12.
Pag'. 24i.
- sobre o di5curso do Sr. Domingos Vicente.
N. 247, de 1894, da cQmmissão de Fina nças. so(Sessão de 20 de novembro.) Pago 23.
bre a proposição da Camara dos Deputarlos,
- sobre \lm requerimento. (Sessão de 20 de
n. 69, de 1894. (Sessão de 12 de dezembl·o.)
novembro.) Pago 31.
Pago. 242.
-respondendo ao Sr. João Neiva. (Ses8ão de
N. 248, de 1~94, da commissão de Fil,anç:.s. so22 de novembro.) Pag. 39.
bre a proposição da Camara dos Deputados,
- sobre \lma votação. (Sessão de 22 de novemn. 97. de 1894. (Sessão de 12 de dezembro.)
bro.) Pago 42.
Pago 242.
- sobre a~' discussão do projeetu do Senado,
N. 249, ele 1894, da commissão de Obras P un. 28, de 1894. (Sessão de 28 de novembro.)
blicas, sobre a proposição da Camara dos DePago 49.
putados, relativa á estrada de ferro c~e C" :rias
sobre a 3' discussão da proposição da Caa Cajazeiros.
mara dos Depulados, n. 41. de 1894. (Sessão
N. 250, de 1894, da commissão de Redacção,
de 23 de novembro.) Pags. 50 e 55.
sobre eleições municipaes. (Sessão de 13
- sobre o projecto do Senado, n. lO, de 1894.
de dezembro.) Pago 268.
(SesRão de 24 de novembro.) Pago 66.
N. 251, de 1894. da commissão de Redaeção.
- solJre uma votarão. (Sessão de 26 de novem.
sobre a lei qlle orça a recei ta geral da Repubro.) Pago 69.
bhca para o e:rercicio ele 1895. (Sessão de 15
- subl'e a pr.oP"sir·ão da Camara dos Depu. de dezembro.) Pago 287.
tados, n. 41, de 1894. (Sessão de 26 de noN. 252, de 1894, da com missão de Redacção,
bro.) Pags. 71 e 72.
sobre a lei que lha a rle.;peza da Republica
- respondendo ao Sr. Cos ta Azevedo. (Sessão
para o exerci cio de 1895. (Sessão de 15 ele
de 28 de novemb,·o.) Pags.88 a 90.
dezem bro.) Pag. 252.
- sobre a proposição da enmara dos DepuN. 253. de 1894, ela comm issão ele Redacção,
tados. relativa ao C\'edi~o de 800:000$000.
ao projeclo do Senado, n. 6, de 1894. (Sessão
(Sessão de 29 de novembro.) Pago 93.
de 15 de dazembro.) Pago 323.
- respondendo ao Sr. Leite e Oiticica. (Sessão
N. 254, da commissão de Obras Pubhcas, sobre
de 30 de novembro.) Pago 99.
uma parte do rio Quarah im • (Sessão de 15
- Rubmettendo á votacão diversas emendas.
de dezembro.) Pago 323.
(Sessão de 30 de novembro.) Pags .. 103 e
104.
Pires ]Ferreira (O Sr.) - Discursos:
- sobre a proposição da Camara dos Deputados, n. 118, de 1894. (Sessão de 30 de no- fazendo uma observ~ ção. (Sossão de 19 de
vembro.) Pago 107.
fevereiro.) Pago 13.
- sobre o orçamento da Fazenda. (Sessão de 1
- dando explicações, (Sessão de 20 de novemde dezembro.) Pags. 126 e 128.
bro.) Pag.23.
- sobre a proposição da Camara dos Depu- sobre o projecto do Senado, n. 3L de 189'1.
tados, n. 25, de 1894. (Sessào de 1 de de(Sessão de 20 de novembro.) Pag~. 24 e 29.
zembro.) Pago 129.
- sobre O pr"jecto do Senado, n. 41, de 1894.
- sobre uma votarão. (Sessão de 1 de dezem(Sessão de 22 de novembro.) Pag-s. 43 e 45.
bro.) Pago 135.
- so bre a proposição da Camara dos Deputa- sob,'e urna emenda do Sr. João Nei va. (Sessão
dos, n. 18, de 1894. (Sessão de 24 de novemde 3dedezembro.)Pügs. t43 e 144.
bro.) Pago 67.
- sobre o projecto do Senado, n. 37, de 1894.
- sobre a proposição da Camara dos Depu(Sessão de 5 de dezembro.) Pago 177.
tados, n. 31, de 1894. (Sessão de 3 ele dezem·
- respondendo ao Sr. Pires Ferreira. (Sessão
bro.) Pago 143.
de 5 de dezembro.) .
- pedindo a re ~irada de suas emendas. (Ses- convocando uma sessão secreta. (S~ssão de
são ,ele 3 de dezembro.) Pag.145.
7 de dezembro.) Pago 20e.
- sobre a proposição da Camara dos Deputa- l'espondendo ao SI'. João Barbalho e dando
dos, n. 38, de 1894. (Sessão de a de dezemcon~a do numero dos Srs. senadores.(Sessão
bro.) PaI". 146.
de 8 de dezembro.) Pags.214 e 215.
- sobre o p"ojecto do Senado, n. 3i. de i894.
- sobre urna votação. (Sessão de 10 de de(Sessão ae 5 de dezembro.) Pags. 178 e 179.
zem bro.) Pago 221.·
- sobre um requerimento do Sr. Costa Aze\edo.
- respondendo ao Sr. U. do Amara;. (Sessão
(Sessão de 23 de dezejllbro.) Pago 271.
.
de H de dezembro.) Pago 228.
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_ re;;pontlendo ao Sr. 'Gil Gou1:tl't. (Sessão'
de U derlezembro.) P"g. 233.
_ responelellLlo ao Sr. Cesta Azereclo. (Sessão
ele 11 de dezemhro.) Pago 240.
-sobre a ex"oeração do Sr. Gil Goulart, do
cargo de 2 0 secretario. (Se;;são de 12 ele dezembro.) Pago 243.
_ citando Ullla dispo~ição reg-ir.lental. (Sessão
de 12 de dezembro.) Pago 206.
- reRpondendo ao SI'. João Neiva. (Sessão de
13 de dezembro.) Pago 269.
- respondendo <lO Sr. Leite e Oiticica. (Sessão
de 14 do dezembro.) Pago 282.
- sobre um veto do Sr. Vice-Presiden te da
Republica. (Se.,são de 14 de dezembro.)
Pago. 285.
- sobre uma votação. (Sessão de 15 de dez"mbro.) Pag.327.
- respolldelldo ao Sr. Leite e Oüicica.
(Se~são de 15 de dezembro.) Pa,,·.·328.
- elando uma explicação. (Sessão de 17 de
dezem 1,1'0.) Pa g. 337.
- declar" nelo em discuesão um requerimento.
(Sess"ão ele 17 de dezeIl11,ro.) Pago 342.
- declarando a sesRão de encerramento da
primeirrt

"essào

ela

segnnda

legi~latura.

(Se.,são de la de dezemlJ,·o.) Pago 358.

Propossções:

]\;. 70, de 18a4, 50: 000: par" salvar o casco da
fl·".~·<l ta Al1Iazonas. Pag. 109.
.
to;. 71, ele ü3\J4, graLifiea~ão aos minlstros de
ESlado. Pag'o 109.
N. 72, de 1894, credito de 2.096:135~872.
Pago 109.
.
N. 73, de 189·1, credito de 150: 000·5000. Pag. 109.
N. 74. de 1894. credito de 731:580$000. Pago 110.
N. 75, de 1894, creelito de 1.420:580$833.
Pag. 110.
N. 76, de 1894, pagamento de soldo a Eugenio
FI'celerico Lossio e Seiblitz. Paz. 110.
N. 77, de 1894, orçamento da Fazenda.
Pago 110.
N. íS, de 1894, promoção do Dr. Eduardo
Gonçalves Ribúru. Pago 125.
N. 79, de 1834, eredito de 37:047$000. Pago 125.
N. 80, de 18[14, contracto do bacharel J. Riedy.
Pag. 125.
N. 81. de 1894, licença a Jacintho Dias Carneiro. (Sessiio de 1 de dezembro.) Pago 126.
;'J. 82, de H;',1 4, cretlito de 25:500$000. Pago 149.
N. 8:3. de 1894, estados-maiores. Pags. 149 e
150.
N. 1:\4. de 1894, solelo e etapa. Pag. 150.
N. 85. de 11:\94, ,'ece ita ge l'al d" Repu bI ica para
o e:cercicio de 11:\\015. (Sessão de 4 ele dezemlJro.) Pago. 162.
N. 86. de f8\14. for,'as de terra. Pago 18ô.
N. :-i7, de 1804. credito de 89H:486$840. P"Q'. 86.
N. 88. de t894~ credito de 2.839:848$183. Pags.
18Ge 1:37.
N. 89, de 1~94, companhia de Estraela ele Ferro
do NGl'te do Brazil. P"g. 187.
N. 90, de "1894. l~stl'ada de Ferro de Caxia.s a
8. Jose de Cajaseiras. (Sessão ele 6 de dezembro). Pags. 187 e 188.
N. 91. de 1894, companhia Estrada de Ferro
Pet.ropolis e Parahyba. Pago. 192.
N. 92, ele 189-!, E,trada de Ferro do Natal ao
Ceilrá-Nlirim, no Rio Grande do Norte.
Pago 192.
N. 9;;, de 1894, companhia Brasil Great Southc.'n Raihuc~y. Pag. 192.
N. 94, de 1894, orçamento do i\Iinisterio da
Industria,Viação e Obra3 Publicas, Pago 193.
N. 95, de 1894, sotdo e etapa elos officiaes da
brIgada policial e COl'PO de bombeiros. (Sessão de 7 de dezembro.) Pago 204.
N. 96, de ·1894. Estrada de Ferro Central rIo
Bra7.il. (Sesoiio de 8 de elezem brQ.) Pago 209.
N. \17, de 18\)4, pensãu a D. José Pereira da
Sllva Barros. Pago 212.
N. 98, de 11:\94, credi to extraorelinario ele
200:000$000. Pago 212.
N. P9. de "1894.cr2dito de 474:74·1$905. Pago 212.
N. 100, delS94, __ mprestimo elos Estados do
Paraná e Sallta Catharina. (Sessão de S de
dezembro.) Pags. 212 e 213.
N. 101, de 1394, __scolas militares. (Sessão de
10 dedezemlJro.) Pag.216.

N. 53, de 1894, nn.vegação de cabotagem.
N. 54, de 18\)4. credito;; ;;upplementares na rub"ica - Arsenaes. (Sessão de 19 de· uovembro.) Pago 4
N. 55, de 1894, crecl1to de 800:000$000. (Ses;;jo
de 22de llovembro.) Pago 37.
.
N. 56, de 1894, nurn __ rn de alJlmnos gratlutos
do ir'temaLo do Gymnasio ""acionaL
N. 57, de 1894, licença a Joaquim Pires do
Amorim.
N. 58, cle1894, emenda ria Cama1'a dos Deputado~, ao projecto do Senado deternlinando
que continuarão em disponibilidade, na [órma
ela Constituição, os jllizeR de dIreitos e o~
desembargadores não contempLldoR na ol'ga·
nisação da rna.gistralura da União ou na elos
EstadoR. (Sessão de 23 de llovem bro.) P ag. 48.
N. 59, de 1894, [uncções de todos os ol'gãos do
Ministedo Publico.
N. 60, de 1894, credito de 27.000:000$000.
N. 61. de 1894, pharol no porto de Mo1capá.
N. 62, de 1894. approvação dos aetos do Foder
E:recutivo. (Sessão de 24 de novembro.)
Pag. 58.
K. 63, de 1894, lic.ença ao Dl'. Epitacio da Silva
Pessoa. (Sessão de 27 de novemlJro.) Pago 73.
N. 64, de 189,1, proroga a actual sessão legi~
lali,a até 10 de dezembro. Paz. 1(18.
N. 65. de 1894. emendas da Car;í"ra elos Deputados. a" p"ojecto do Senaelo que dispõe sobre
as eleiçõeR de que trata a lei n. 85, de 2u de
setembro de 18'J2. (Sessão de 1 de dezembro.)
Pago 108.
Publiicação:
N. 66, de 1S94, credite. de 10):000$000. (Sessão
de 1 de dezembro.) Pai(. 109.
- feiLa em virtude de deliberações elo Senado.
N. 67. de 18~4, credito sllpplementar ele .....•.
(Sessão de 9 de novembro.) Pag. 13.
103:713.;;9a5. Pago 109.
N. 68, de 11\94, licença ao Dl'. João AI,ares de RaJIliro Barcellos (O SI'.) - Dis9ursos :
Azevedo Macedo. l' ag. '109.
- 'lO bre o projecl0 do Senado, n. 31, de 1894.
N. 69, de 1~94, licença a Antonio Leonardo de
(Sl1SSii:O do 20 de novembro,) Pags. 27 A 30,
Menez~s, Prlg, 109.
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sobre o projecto do Senado, n. 10 de 1894.
(Sessão ele 24 de novembro.) Pags. 62,
64 e 67.
- sobre a propnsiçãn da Camara dos Deputados,
n. 118, de 1882. (Sessão de 30 ele novembro.)
Pags. 105 e 106.
- sobre o orçamento da guerra. (Sessão de 1
de dezembro.) Pag. 128.
- sobre a proposição da Camara dos Deputados,
n. 38, de 1894. (Sessão de 3 de dezembro.)
Pago 146.

Requerimentos:
DE

-

SENADORES

Requeiro que as emendas do Sr. Leite e
Oiticica sejam separadas para formar projecto.-U. do Al'yuwal. (Sessão de 19 de novembro.) Pago 10.
- Req'1eiro que o projecto n. 9 voUe á commissão respectiva com as emendas.-Rosa
Junior. (Sessão de 21 de novembro.) Pago 35.
- Requeiro se peçam ao Poder Execu~ivo informa\'ões sobre quanto foi gasto com os festejos e com a recepção da commissão Uruguaya, afim de ser subrnettida á approvação
do Congresso Nacional a despeza feita.
Leite e Oiticica. (Sessão de f de dezembro.)
Pago 130.
- Requeiro que a proposição n. 50.deste anno,
seja remet~ida á com missão de Commercio,
Industria e Artes.-Justo Chermont. (Sessão
de 3 de dezembro.) Pago 145.
- Requeiro o adiamento da discussão do projecto por 15 dias.
Sala das sessões, 3 de dezem bro de 1894.- A.
Coelho Rodrigues. Pago 147.
- Req ueiro o adiamento ela discussão da proposição n. 94. deste anno, até que a commissão competente intel"ponha sen pareceI' sobre
ella.-A. C. Rodrigues. (Sessão de 12 de
dezembro.) Pago 2H6.
- Requeiro que se solicite do Poder Executivo
para facilitarem-se as habilitações das viuvas
e 0rphãos aos meios soldos e montepios.prompta publicidade dos militares de mar e terra
que perderam a vida com os fuzilamentos
determinados por autoridades da Republica,
em Santa Catharina. Pal"aná e outros Estados.-Barão do l.a.dario. (Sessão de 13 de
dezem bro.) Pag. 271.
- Requeiro que se adie a discussão da proposição da Camara dos Deputado~, n.71, de 1894,
determinanelo que os ministros e secretarios
de Estado perceberão além dos seus vencimentos urna gratificação mensal de 1:000$,
para representação, do Executivo, que ser
solicitado pela Mesa, relativamente á inadiavel precisão desse aggravo de despeza em
época tão critica para o Thesouro da União,
traduzido pela proposição referida.-Barão
do Ladarlo. (Sessão de 13 de dezembro.)
P ag. 271.
- Requeiro que se peçam ao governo as seguintes informações:
,
10 , si oràenou ao telegrapho nacional que
receoa como officiaes os te legrammas dos deputados e senadores federaes para as autoridades
dos respectivos Estados;

2 0 , no caso aflirmati vo, si essa ordem foi
estendida ás comm'lnicações dos referidos
funccionarios aos jornaes dos me,mos Estados. -.1. Coelho Rodri.'lues. (Sessão de 15
de dezembro.) Pago 336.
- Requeiro que se proponha á Camara dos
Deputados a nomeação de uma commissão de
tres ~em bros, Il qual, de accordo com a outra
commissão igualmente n'Jmeada pelo Sr. Presidente elo Senado. estude O modo de se reunirem as commissões permanentes do Orçamento da Camara e de Finanças do Senado,
~fim de confeccionarem juutas, ouvindo o
governo, os diversos orçamentos para 1896,
bem como, durante o interregno parlamentar,
a proposta dos orçamentos para os futuros
exercicios.
Esta commissão apresentará projecto de lei
neste sentido, no inicio da sessão proxima.
Sala das sessões, 14 de dezembro de 1894.Leite e Oiticica. (Sessão de 14 de dezembro.)
Pag. 282.
- Requeiro que a proposição n. 86, de 1894,
'Vá á comm issão de Finanças para dar opinião
sobre as emendas e rejeição deRtas pela Camara dos Depatados, visto não prevalecer a
respeito desta proposição o motivo ele fOl'ça
maior que tem feilO rejeitar outras emendas
e por se tratar de vencimentos de [unccionarios.- Leite ~ Oiticica. (Sessão de 14 de
elezembro.) Pago 285.
- Requeiro que se peça ao g-overno qnaes os
motivos por que pedIU reforma o capitão de
mar e guerra José Luiz Teixeir<l, e O que
constar na Secretarta da Marinha a respeito
deste oflicial - Esteves Junior. (Sessão de
15 de dezembro.) Pago 324.
- Requeiro qlle o proJeclo vá á commissão de
Finanças para dar opinião sobre as emendas
e rejeição destas pela Camara dOR Srs. Deputados, vis to não prevalecer a. reRpeito deste
projecto o motivo de força maior que tem
feito rejeitar o'ltras emenelas por se tratar
de vencimentos de funccionarios.- LeitG e
Oitieica. (Ses;ão de 15 de dezembro.)
Pago 238.
DE DIVERSAS PROCEDENCIAS

-

de Cyrilla Rodrigues da Silva, viuva do
lente da Faculdade de Medicina da Bahia e
cirurgião honorario do exercito, Dl'. Fra.ncisco Rnurigues da Sil va. pedindo uma penRão.
(Sessão de 1ô de novem bro.) Pag. 1.
- de José Luiz Teixeira, vice-almirante graduado e reformado, pedindo que seja reconsiderada sua reforma no sentido d" melhoria
a que se julga com direito, attentas as razões
que produz. (Sessão de 20 de novembro.)
Pago 19.
- do cidadão Pedro Paulino da Fonseca, em
que, allegando com documentos, serviços que
prestou á Po.tria, pede por eUes uma recompensa. (Sessão de 8 de dezembro.) Pag. 213.
- do contra-almirante g'raduado e reformado
da armada. Felippe Orla ndo Short, solicitando que lhe seja melhorada a sup reforma
concedendo-se-Ihe a effectividade no pos to
de contra-almirante em que foi gr;·duado por
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contat' mais de 40 annos de serviço, quando
foi compulsoriamente reformado no posto de
capitão de mar e guerra. (Sessão de 13 de
dezem b~o.) Pag 268.
,
.
- dos adjuntos mterinos as escolas pl1b!Jcas
primarias municipaes. alumnos da Escola
Normal da Capital Federal e mais concurrentes ás vagas de adiunctos effectivos, que
deixaram de ser nomeados para os ditos
logares, apezar de terem sido classificados,
pedindo justiça contra a prepotencia do
Prefei to do Districto Federal. (Sessão de 18
de dezembro.) Pago 350.
Rosa Junior (O Sr.) - Discurso:
-

sobre o projec to do Senado. n. 9, de 1894.
(Sessão de 21 de novembro.) Pago 33.

Sessão
Solemne de encerramento em 20 de dezembro.
Pag. 359.
TelegranllIlas :
Expedido da Victoria, capital do Espirito
Santo, em 14 do corrente, assim concebido:
«Presidente do Senado - Rio.- O Congresso
L~gislativo do Estaio do Espirito Santo
congratula-se com V. Ex. pelos faustosos
acontecimentos qlle enchem de jubila a alma
nacional, o 5° anuiversa.rio da Republica
Brazileira e a elevação ao Poder do grande
cidadão eleito presidente pela franca e manifesta vontade nacionai.-Henrique Coutinho.
presidente do Congresso." (Sessão de 16 de
novembro.) Pago 1.
- Do governador do Estado do E'pirito Santo.
datado de 16 do corrente, assim concebido:
« Primeiro secretario - Rio.
Cong-ratulo-me comvosco.- Muniz Freire.»Inteirado.
- Do Sr. A. Tllpy F. Caldas, expedido de Santa
Maria. Estado do RlO Grande do Sul, em 17
•
do corrente, assim concebido
« Presidente do Senado - Rio.
Olficialidade do 30° de infantaria meu commando, tem a honra de saudar V. Ex. e Se.
nadf), anniversario Republica e feliz acontecimen to ter sahido seio nobre corporação
presiden te i nicia hoje governo de cUJo patriotismo muito espera paiz. Filhos desta
patria livre auguramos éra paz felicidade.
Viva a Repub!ica.- A. Tupy F. Caldas, tAnente-coronel, Caceqny .•
Do presidente do Conselho de Nazareth, Es.
tado da Ba hia, da tado de 17 do corrente
assi m concebido :
'
• « Presidente Senado - Rio.
O Conselho Municipal desta cidade de Amarg-osa, interpretando sentimentos municipio
fel icita.-vos e ao paiz pela auspiciosa inau:
guração governo ?ivil que .terá sempre por
lemma-\\'ub lege hbertas. Viva Constituição.
Viva Pr~sidente e Vice-Presidente da Republica. Vliva o partiotico Congresso Nacional.
yol. VI
-

_ Leão Caldas Brito, presidente.- Francisco
Almeida Sampaio, intendente de Amargosa.»
_ Do governador do Estado do Paraná, expedido em 17 do corrente, assim concebido:
« Primeiro secretario Senado-Rio.
Sciente pelo vosso telegramma de hoje, haverem prestado compromisso constituclOnal,
Presidente e Vice-Presiden te eleitos suffragio directo Nação per iodo de 1894 a 1898.
Agradecendo sauda,ões.- Xavier da.Silva,
governador. »
- Do governador do Estado das Alagôas, e.xpedido de Maceió, em 17 do corrente, assim
couce bido :
« Primeiro secretario Senado - Rio.
A noticia haver Congresso recebido. hontem
Preaidente e Vice-Pr~sidenle Republlca ultimamente eleitos, causou-me sincero jubilo e
alagoanos em geral. Saudo-vos.- Barão deTraiplÍ, governador.»
- Da Associação Commercial do Estado da P.arahyba. datado de 18 do corrente, aSSIm
concebido:
'" Presidente Senado-Rio.
Lei execução cabotagem nacional produzindo
grandes pl'ejuizos falta embarcações navegação nacional exigua quasi nulla. commerclO
e ag-ricultura norte, appella sentimento patriotico Senado, conceder adiamen to,»
- Do povo de Pelotas, datado de 15 do corrente,
assim concebido:
« Presid~nte Senado-Rio.
Dignai-vos acceitar como representante da
lionrosa corporação que bt'ilhantemente dlrigis, as saudações do povo de Pelo\as, reunido em sessão festiva. com o elevado intUito
de solemnisar a memaravel data da proclamação da Republica.-Dr. Miguel Barcellos,
rnajor.- Germano, 10 tenente da armada.
- Lima Franco.- Dl'. Jaciutho Dias Melrelles Leite.- Gui!h~rme Echinique.- Cesar
Dias.- Luiz Carlos Masson.»
- Do vice-governador do Estado do Pará,
datado de 20 do corrente, assim coucebldo :
« Dr. Manoel Victorino, Presideute do Senado
- Rio.
Agradeço a communicação de haverdes assttmido a presidencia do Seuado. Vos acompanho nos votos felizes.- Gentil Bittencourt.»
- Do vice-governador do Estado do Maranhão,
datado de 20 do corrent~ mez, assim concebido :
« DI'. Manoel Victoriuo, Presidente do Senado
- Rio.
Fico sciente de haverdes a"sumido a presidencia do Senado como Vice-Presidente da Republica, agradecendo as saudações que dirigis ao Estado do Maranhão, saúdo ao Senado
na vossa pessoa, o Senado Brazileiro que
tão eloquentes testemunhos tem dado na alta
capacidade política.
Estou convencido de que o DOVO periodo que
se acaba de inaugurar sob melhores auspicios virá estreitar ainda mais os laços de
4
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solidariedade devem unir todos os Estados
des~e grande paiz.- Ca,semiro Junior.»
- Do governador do Estado de Piauhy, datado
de 20 do oorrente mez, as~im oonoebido :
«Agradeço penhorado oommunioação de V. Ex.
ter as'umido presidenoia do Senado. Faço
ardentes votos para que o novo periodo presidenoial venha es~reitar oada vez mais os
laços de união entre os B:stados ooncorr~ndo
assim para o fortalecimento da Repuhlica e
o engrandecimento della. Saudo-voq.- Cono·
lano de Carvalho.» (Ses.ão de 20 de novembro.) Pago 19.
- Expedido da Fortaleza, capital do Estado do
Ceará, em 21 do c.orrente, assim ooncebido :
«Presidente Senado - Rio - Agradeoendo
oommul1icação de vosso telegramma de hoje,
faço votos para qne I.-eja de prosperidade, PilZ
e liberdade o segundo per iodo presider:.dal.
Como presidente do Ceal·á oontinuarei a envidar quanto em minhas forças couber para
oonsolidar as instit'liçõe q republic"nas e mano
ter o respeito da lei e da autoridade. Saudo.,Oq.- bezerril F'ontenelle.»
- Expedido de Maroim, em 21 do oorrenle mez,
assim oonoehido :
« Presidente Senado Rio - A assemhléa
Rosario, inlimada hoje pessoa seu presidente
ordem coronel Valladão, pelo tenente Belmiro que penetrou no reointo acompanhado
sei,q soldados polioia armados, deix'Hido
frente i9 para não continuar ses,ão e relirarem-se. Presidente cedendo pressão força,
~uspendell trabalhos aguardandn garanlias
funooionar livremente. Já estava vutada reRolução adiando assembJéa 20 de fevereiro
futuro.- Deputados, Benjamin Tel/es, presidente, - Queiroz. i o seol·etario. - Leandro
Juniol', 20 secl'etario.- Zebcharias dos Reis.
- João Baptista de Oliveira. - TeixeIra
F'ontes.- Dr. Manoel Baptista Itaj'thy.Luiz Antonio Horacio.- Luiz Corrêa 111 ai'·
çal.-Lima Junio?'.- Luiz Tavares.-Matheus Maohado.»
- Expedido da Bahia, em 2i do corrente, assim
conoebido :
« Presidente Senado - Rio - Instituto Bahiann
Agricultura sauda distinctissimo hahiano,
vice-presidente da Repub\ioa. ::;inoeros votOg,
paz, progresso, engrandecimen~o Nação.Barão S. li'ranoisoo.» (Sessão d~ 23 dt! novembro.) Pago 49.
- Expedido do Recife, capital do Estado de
Pernambuco, em 22 do corrente, assim oonoebido :
« Presidente do Senado - Rio.
O oon3elho munioipal do Recife denuncia novo
attentado do governador Barbosa Lima
Além de a prinoipio haver retirado do presidente cio oonselho a competencia Dara marcar a elei~.ão de prefeito. para dal-a ao subprefeito, além de te I' baixado um decreto
e'>.Pecial para r~gular ~ssa eleição, além de
annullal-o depois sob futeis pretextos, além
de arrogar-se ultimamente a attribuição de
dosignar novo dia {Iara ser ella procedida,

que não a 30 do ;orrente; aoaba d~ esoandalosa e ai tenla.~oriamente adiai-a para 30 d'e
março de 1895, quando a Constituição do
Est:lrio determ ina qlle, dada a vaga, a eleição
seja feila immediatamente. Convém notar
que essa vaga OOCOrl'eu a 22 dejulho.
O acto do adiamento agora funcL.-se na neoMsidade de reformar a COndtitnição na parte
refel'ente á or!2'anisaçào municipal, na pro:'lima reunião cIo Cong-ressa, convocado para
20 de fevereiro, quando a reforma só se põde
dar depois que o Congresqo reoonheoel-a neoessaria, pelo mesmo processo da Cons~i tuição
Federal.
Comtitue tudo isso longa serie de aotos oontrad ictorios e violadores d a lei. O governador
já urna vez foi derrotado nas urnas, e assim
proopde oom o intuito de e'gotar o triennio
sem haver eleição de prefeito.
O oons~lho municipal do Reoife está alloiaelo
no programma poli ~ico do novo PreSIdente
da Repqblioa, que assegura o maior respeito
á soberania da lei: torna puhllco o novo
attentado do governador, esperando que a e!le
nãu sejam indifferentes os allos poderes da
Republioa. - Rarros Campello, Vlce-presldente.- Asr,enso 1vlascarenhas, i o seoretarlo.
- Dl'. Thoma; de Carvalho. 20 secl'dario,»
(Sessão ele 24 de novembro.) Pago 59.
- Expedido de N1:troim, Estado de Serc:-ipe,
em 28 do oorrente mez, assim oono~bido :
« Presidente do Senado - Rio,
Dl'. Sebastiãn Andrad o asnltou hoje poder
municipal, arrogando cargo intendente, ~o
cupando ellifioio com força polioidl, deml~
tindo empregados.
Fez retirar p"rteiro sob ameaças. População
indignada, protestamos contra semelhante
attentado, qualidades legitimas depositamos
podo r munioipal, i1guardilmo, providencias
altos poderes nação, visto violencla exercida,
anxilio, acoordo governo illegilinlo Edado.
11Iig,.<el Pereira "·{njos, intendellte.-Hora·
cio ]y[artins, presidenle elo Conselho. »
- Outro expedido de Araoajú, capital do Estado de Serg'ipe, em 28 do oorren ~e, aSSIm
oonoebido :
« Presidente Sen1l.C!o - Rio.
Acabo de ler no Diario do Congresso uma
emenda dos deputados Olympio Campog, Menezes Prado e Geminiano Brazil, mandando
incluir no o~'<l.mel1to geral vel'ba para amortisação do empl'estimo contrahido ha t~mpos
por este Estado e do qual a União é fiadora.
Venho declarar-v()s que felizmente o Estado de
Sel'gipe está em condições de não oarecer
mais desse auxilio. No nrçamento de ~ua rles·
peza par;'. o anno vindollro já se acha oonsignada a verba neoessari" para o seniço
da divida, que será pontualmente paga.
'
Aquelles deputados teriam prooedido oum mais
acerto si, em vez deRsa emenda deprimente do
credito do Estado que represen~am, e desnecessaria, segundo o parecer da com missão
de Orçamento, tivessem propos~o' verba para.
serYicos federMS urgentes, COl:;tO a reoQI1.
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strucção da alfandega, 'melhoramento das
O futuro pro"ará que em Pernambuco falhou
pal'a a imprellsa perseguida o prestigio da
barras e praticagem, com material apropriado de rebocadores, etc.
lei.- José Maria de Albuquerque Mello .."
(Sessão de 1 de dezem bro.) Pago 126.
O governo e o Congresso procedam como julgarem conveniente, certos, porém, de que
tiergipe está em condi~ões de sa tisfazer os u. do Amaral (O Sr.) - Discursos
seus compromissos. e conseguintemente de
sustentar o seu credito.- Coronel Val/adão.
_ saudando o Sr. Presidente do Senado. (Sespresiden te do Estado. " (Sessão de 29 de nosão de i6 de novembro.) Pago 2.
vembro.) Pag. 9t.
_ sobre o orçamento do Interior. (Sessão de
_ Expedido do Recife em 30 do me7. findo,
i9 de nOl'ernbro.) Pags. 7 e 8.
assim concebido:
- sobre a proposição da Camara dos Deputados, n. 48. de 1894. (Sessões de 28 e 30 de
« Presidente Senado - Rio.
novembr:>.) Pags. 80, 89 e iOO.
Assalto e destruição da Gazeta da Tarde é
sobre uma indICação do Sr. Justo CherrnonL
começo de execução de plano concebido pelo
(Sessão de 3 de dezembro.) Pago i39.
go~ernador. annnnciado por escriptores poli•
_ ao deixar a cadeira de senador para ir octicos da folha omcia!. AmeaçadM a Provincupar o logar de ministro do Supremo Tricia e a Cidade, contam se consummará o
bunal Federal. (Sessão de ti de dezembro.)
atten tado.
Pago 221 •
Sei qne depois do assalto á Gazeta, apezar da
indig'nação pnblica, o governador mantem
o inten to, e até foram tirados moldes das Vlrgllio DaIDa.io (O Sr.) - Discursos:
fecbaduras das portas da typographia e foram
- sobre um projecto que ap,'esenta. (Sessão de
fabricadas. chaTes para facilitarem o assalto.
A substituição das fechaduras não impedirá
20 de no\'embro.) Pa\!:. 20.
- sobre o projecto do ~Senado, n. 28. de 1894.
a realisação do perverso plano.
(Sessões de 2i e 22 de nonmbro.) Pag~. 35
A Empreza da Provincia occllpa cinco "astos
predios com secções de composição, imprese 42.
- fazendo uma reclamação. (Sessão ele 22 de
são, stereotypia. encadernação, pautação,
deposito .de typos, papel, cartões, objectos de
novembro.) Pago 39.
-- sobre o projecto do Senado. n. iO, de i894.
escrlptorlO, o~ras editadas, etc., representando centenas de contos de réis.
(Sessão de 24 de novembro.) Pago 66,
- fazendo um requerimento. (Sessão de i de
Para garantir SC-l.lS direitos, a empreza requereu a~aliação judicial com citação dos repredezembro.) Pag. 129.
sentantes da justiça e fa7.enda.
- sobre o projecto do Senado. n. 28. de i894.
A empreza eSlá ,em garantias materiaes e
(Sessão de 3 Lle dezelllbro.) Pa.gs. 147 e i48.
pessoaes. Em seu nome. limito-me a commu- sobre ;,lgumas palavras. profariclas pelo
nicar-l'os a situação irremedia vel nas conSr. Coelho Rodrigues. (Sessão de 17 de dedições anormaes do Estado e seu go"el'no.
zembro.) Pago 34~ .
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so~~ão ua
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so[nnda lo[islatma

16 l>E NOVtmnn.o I>E 1804

(PJ•esidcncia do Sr. J!anoel Vict01·ino)
SUM~IA1t10- ChrLnutdn -·l.,lltlrn. daiUltt~- &xt•H•

nmNTil- DIIICUI'SO do :-lr, ProK\rlonlt' - llilicurJololl
•lort Hrs. Loito o Oitic!cm, Ubnldmo 1lt1 Amr~rnl~t !lon~
cnlvo11 t:hn.vurt- 01111tat pu lliA- r.:nnlinunçii.n rliL ~·
diiCIIKiiLn d:\ proJWK!r;r1n 11, H, tln Hl:tl- l~mondn1

Andrade ; c sem cn.usa p:u•Uciptulo. os Srs.
ltuy B:.rbos", Q, BocayuYa, Aquillno fio

Amn.ml o Domingos Vicente.
O Sn.• to SECRETARIO dó. conto. do seguinte
EXPEDIENTE

d!IICIIMIIÜ.u - Ordnm do dtn. 17,

I

I

••

-•
•
•I

ScllAdo Vol, VI

Nacional

Corroia, McsHins de Gusmiiu, L;Lper, Arislidos
Lo~o •.Joa,quim Foliciu, l.eopolrio do Bull!lie<,
Generoso Ponce, R"ullnu Horn e Santos,

- Dlscnrau do Sr, Cnolho ltndrignus- ;\rl!nmonto d"

Ao meio-dia comparecem 40Srs. senadores,
a saber: Joilo Pedro, Gil Goulnrt, João Neiva,
,Joaquim S11rmen to, Francisco Machado,
Co•ta Azeve•lo,.~ntonio Baono.,Justo Chermont,
Manoel B11rato., C1•uz, Coelho Rodrigues, No·
guelra Accioly, Joiio Cordeiro, José Bernardo,
Olivolro. Galvilo, Abdon Milnnez, Almeid<L
llnrreto, •Joaquim Pernambuco, João Barbalho, Rego Mollo, Lei to e Oiticicn, Leandro
Macio!, Roso. Junto!•, Coelho o Campos, Vir·
glllo D&masio, Eugonio Amorim, SaldanhiL
Morlnho, .E. Wo.ndenkolk, Campos Snllos,
Gonço.lvea Chaves, c. Ottoni, Joaquim de
Sonza, Silvo. caneflo, Gustavo IUcho.rd, Es·
leves Junlor, Ubo.ldino do Amaral, Pinheiro
Machado, Joaquim Murtinho, Ramiro Bor·
ceilo~ e Pires Ferreira.
Abre·so a sessão •
Silo successlvo.mentc lidas, postas em discussão, o n!io havondo reclnmaçõeo,dJto·se por
llpprovadas as actas dll sessão do dia 9 e ao.s
I•euniões dos dias 10, 12, 13 e 14 do cor·
I'ente,
·
Dllixam de comparecei', oom causa partlcipo.da, os Srs.: Catundo., Gomo• de castro,
Cunha Junior, Almlno Alfonso, Joaquim

d~ G~n[ro~so

Omcio do Ministerio da Gue!'J'a, dutado do

14 do cm•rtmte Jnj_•z, communicu.ndo que foi
devolvi lo t\ CiLmiLra fios Deputados, como
presci'OVe o art. 37 § 1° dn. Constituição Fo·

dera!, fixando as rorças do ter1·a par" o oxorcicio de 1805, IL qual

negon S!lUCQfi.o,-

lnteirada.
Tolegrnmma cxp011ifio da Yictm•ia, capital
do Estado do Espirito Santo, em l•l•lo cor·
rente, nasim concebido:
«Presidenta •lo Senado- Rio.- O Con·
tn'Osso Legislativo do Estado do Espirita
SiLnto congt•u.tuln.·He com V. Ex. pelos t'zi.Us·
tosos ucontecimontos quo enchem do jubilo a
alma nacional, o 5• annivorsarie da Ropubllc:t
Bro.zileirn o a. olovru:.ão no Podar do gra.ndo
cidadiio eleito prosi•lento pola franca e mani·
festo. vontttdo nacional.- Ilcnriguo Coueiulw,
presidente do Congresso».- Inteirado.
Requerimento do CYI•illa Rodrigues da
Silva, viuvado lente it• J'nculdnde de Medi·
cinn. da BnhirL e cirurg-i11o bonOI'o.riorlo oxet• ..
cito, D1•. Francisco Roclriguos rlo. Sil\·n, po-rtindo uma poueilo. -A' Commissiio rlo
Finanças.
0 SR. 2' SECRETA!UO declll!'llo que uiio ha

pat•eceres.

I

ANNAES DO SENAÍJO

o nosso distinoto oollega. dirigiu os trabalhos
do Sonndo durante o período om que lho

O S••. Pl'e"Jdente- Senhmocs, nssn.
mindo "Jll'OB!dcncill do Sonat\0, sinto· me Pl'O·
funchtmente ab<Ltido i'C\n. convicção quo nutro
do que es~a ta•·olh, que mo foi imposta como
um dovor patriotíco, ó evidentemente supo.
rior às minhas tbl'ças. (Nl1o apoiado.'i ,tJCi'rtc~.)
A conflnn~a da Naçiw, ns tradições glorio·
sns desta cadeira constituem uma ro>ponsabi·
lidildc tlio grande, llm encargo tiio til fllcll de
'lesem ponho.!' que ou, som o concur:;o wliw.
çado, gcnero<a do todos vós, cortamento niio
poderei pl'cenchet'.
Empenhar-me-hei, com tudo, tanto qu:mto
me inspiram o respeito :t esta cm·pornc;ão e n.
obcdiencia. e':lct'upulosn. it. Con~tituh;.üo que
uos rego, llDI' tm·no.J•·mo ncstn. cusn. Q g'lliLl'dtL
integro, impnrcio.lissiJno do. vos:;a dignidade,
das fnnc~ocs dcstn corporação, do rcspclto
que mereceis, e quo tendes imposto u Nação
inteira; procut•ando constitulr·me neste rc·
cinto o nosso Re!:imento vivo!
A nossa lei fundamental, naquclla crea.
çito que e!la tlio sabiamente definia, o à quctl
ootregou essa imparcia!ldado o severidade
do jui?.o, nüo me permitto o nem consente
fJUB cu nestn. cns;t t'iPjll !!eniio o observador
escrupuloso do nosso Regimento, e o respeitadm· imparcial deu; nossas doiíbet•CLçúes.
Nesse proposito aqui estou o ne\lo me manterei emquanto mio me fOl' retirada n. confl~>nça com que fui honrado pela Naçüo, em.
quanto o vosso apoio geOOl'Jso fortatecei•·mo.

coube osso. taro ta, silo dignos o morecedorrs
dos louvores que lho dh•iglmos, Jilzen<lo votos
pura que S. Ex., Voltando ás bancados, con·
timie a illustrar os nossos debates eom as
luzes quo o sou talento autoris11 distt•i·
buh·.
O facto, S1•. Presidente (c rol a ra?.ilo porque pedi a palavra) do V, E:x. passar a
occupar o posto de Vice-Prcsitlcnto da ReJ>U·
blicct, o p01·tanto do Presidente do Senado,
assim como a Constitukiio do novo governo,
privou·nos de tres dos nossos illustrcs co\.
Iogas, daquclles que (talvez ou possa dizer
;cm que alguem reclame pela sua suoccpti·
bilitludc) tlaqucllcs que mais nos illus.
tram.
Rcllro·me aos nossos distlnctos colloga.q por
S. Ptmio e Bahia, dous dos mais inclytos
membros du. Commissilo de Finanças que
delles se acha priva<la c tambam V. Ex. que
igualmente por força do cargo que occupa,
privou es•a commisslio dos "eus talentos o
luzes com qu• sempre tratou dos negociosa
ella nlfcctos.
O meu fim, foi requerer a V. Ex. que boja
de }lreoncher estas Vlll(as, v isto a Cornmlssiio
de Finanças ter trabnJbos importantes a ~ue
se entregar, princ[palmonte o orçamento do
Interior de que V. Ex, el'!l o relutar e que
precisa ser subs\Jtu\do. (Muito bem,)

O Sr, Leite e Olt.lelen-SI'. Pre·
s\dcnto, no dirigir a palavra no Senado sob n
prositlcncia do V. b'x., pela primoir" vet,
nllo posso deixar do dil'i;(ti··Iho as mlnhns
saudações pcssones, o creio que o poderei
tilzer em nome de todos os meus coiJeg•l•
(apoiarias !JC>'ac.<), pela morcc\dct dlstincçíio
porque fel V. Ex. collocado ncaS>t cadeira.
Os seus antecedentes, a sua vidn <lo tra·
lHtlho e do lut~, o passado glorioso que acompanha V. Ex. deSdo a lnlimcia, tai'te pelo
sou talento br!llumte, polos estudos, assim
como pelo amor às ldóas dcmoci•at'lcnS, que
aü.o couquistu.s dC'stu. Nação, assegut'U.m-nos
que as palavras quo V. Ex. 11caba do
proferir hiio do ser escrupulosamente cumpridas o ob5ervadus como do programma jó.
definido.
AO mesmo tempo ~credito interpretar tnm·
bem o sentimento de todo o Senado dirigindo
um voto de 11gra•locimonto e lelicitaçiio ~to
nosso dlstlncto collega que por lbrça do preceito constitucional, ace>ba <le ceder a V. Ex.
a dil•cc<;ilo dos nossos trabalhos (apoiadn• u•·
ww..; ~ m1eito bom) o nosso üistincto cpllogo.
aonador pelo PILran•í·
A atfahilldade, o trato ameno allladoa ti CS·
· .,
· . do
·

O sr. Ubnldlno do AmoralSr. Prcsideute, associo-me de toda a olma e
coração lls manifestaciles que o Senado acaba
de fuzer no seu p1•e•irlente; e quanto couber
na• minhas poucas tllrças, 1\wel pol' 1\UXi·
lial-o 11a tarefa que lhe foi imposta pelo voto
da naçao.
Agradeço ao meu honrado collega e ao Senado, por quem fullou, o. bcnevolencia co1n
que se rcfet•iu ti minha humilde pe6Soa.
ALGUNS SRS, SENADORES- ,Justlssima,
O Srr. UnALDINO no ,\liARAL-Asseguro ao
Senado que preaidb• os seus tr•abalhOs ó ta.
refa liwil e agradavol; m1o h<L necesaidadu
de est'o•·~o. quando se tem [JOI' toda a pa1•te a
bo" vontade o illustraçiio dos collcgaa.
E' talvez maia difficll desempenhar a simpies tarellt de senador do que a de presidenta
ilo Senttdo,
·,
Assim, pois, acredito que não bavio. motivo
para que eu recebesse do Senado manifesta.
çiio o.lgu1na ••••
VO?.Es-Multo merecidas.
0 Sn UnALDINO DO ÁMAll.AL-.peiOS SBI'Vl·
ços pt•estados dui•ante alguns mezo•. Eu é que
uo>so entrar em duvida si alguma vez niio
·
·
·
im·

(;lpo:ados; nmito bem, multo hcm.)
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propt•io dnquelln cadoh•n (~~<lo •J>oiatlo.<),sio flz, O Sr. Colllho lto<l••lguo,. on•
Lili ~~bsolutn.mento stJrn intenção do mago:tr o. tl·ando na. dl::;cussüo do OI'I,~u.molüo do Minis·
nenhum dos mouA honr:tdos collegns. (.lluito twio do lnteriot•, oxpondu long-as conolderat.wm, 'lltuilo bem,)
çüc~ sol.Jt•o polil.ic,t gera.l o occupa·!O do
u.ssurnptos que so Pl'Ondom iL situaçüo govet··
P••e10idente- O Senado niio namentalJms.>ntla.
tom conhecimento olllcial da nomeação do
nosso colloga o St•. Rodri;.;-ue1:1 Alvos, pm•a o o s 1•. J~ 1 ·e•ldcnte decltLra.quo, nü.o
cargo do ministro; mns em vis~' do podido estando 0 Senado constit,uido com uumet•o
do hmll'nflo semtdor pelu.s Alagôil~. compre- legal_ p::Lra funcciona 1•, 1lcr.L udin.da IL dis...
Jwnllo u. conveniencia de uomear 11ons sena- cussao.
dores para su iJStituir ns duas ·rattas, qno ao vou dar a ordem do di~ p:t~•a a s'ssão·de
clii.o na. Conuni.;;siitJ do Orçamento; pur lsto in· -amnnhii; antes, pm·ém, da. ses~iio puhlicn., ~i
clico p3l',\ cstw; clua.s vn.gu:-~ us St•s, HBIHLtlorcs houvot• tompo pa.r·u. realisnl·a, ha.verà. sessiio
Joaquim de Souza o Gonçalves Chaves.
secrotn pa 1•a o Sonndo tom"l' conheci won to d"
pa.recer elaborado peht commissfi.o I'N:ipCctivu.
O Sa·. Gonc.~al''C" ChnveM - a.cm•ca dns nomeu.~ües feitas pu.ra .o Supremu
IJe muito IJOa vontade, Sr. Ptesidcnte. accoi· Trihunai FcdcrtLI, o npresentaolo a Mesa ncs·
tM•in.lL nomeação com que aca.bu. do honrar· tos ultimas dins cm que nüo houve Rcssiio.
rnc V. Ex.; o estndo, pm·ém. pt•ecat•io de mi· Em seguida. tlcsignn. n seguinte ordem do
nha saudo, o facto de .in estar sobrecorrega- dia pom a sessão publica:
:
do com trcs commiss[I(JS, impedem-modo (une· continua~no da~· discussão da pt•oposiçiio
clonar.eomo dovern,no. commissiio para a qual da ca.mara dos Depntndos, n. 4!, do 1894,
ucab11 V. Ex .. de nomear-mo.
fixando as despezns do Ministorio da .rusti~n.
Pcr;o. porta.nto,a. V. Ex. para dispem~&r·me e Negocias Interiores para o exercício de
dessa nomea,;ão, ccr·to de que n. escu:;n. que 1895;
apresento li realmente fundada nos muti vos<lUO 3• disous.<ão do projecto do Senado, n. 31,
acabo de expor, e não p<tra furtar-mo no tra· de 1894, elevando, a cont.at• de I do janeiro
balho, n que sou obrigado como membro des- do 1895, os soldos dos otnciacs e praças do
t~ cnsa.
exercito ;
3• discussão da proposta do Poder llxecuO Sr. Pa•e01ldente- O Sr. senador tivo fiXILu<lo a Corça nn.val para o anno de
Gonçalves Chaves !ipresontn como excusa parn. 1895, convertida em projecto do lei )leia
lbzer parte da com missão para que acaba de Cam11m dos Deputados;
sor nomeado, o achar-se sol•rccn.rrcgmlo com 3 • discussão do projecto do Senado, n. ü, de
o trnlllllho do trcscommisstes. Em vista pois 189~, regulando o preceito constitucional que
desse motivo, nomeio para preencher o t•ofe· veda a accumulnçíio de remuneração por
rltlo togar, ao Sr. Senador Justo Chermont. empt•cgos publicas e tomando outras provi·
doncins.
ORDEM DO DIA
Levanta-se a sessão ús 2 horas o 45 minu·
tos da tarde.
Continím cm 2• disscu9siio o at•t. 1' da pro·
posição da Camat'IL dos Deputndos, n. 41, do
ISO~. fixando as dcspozas da Ministorio da
Jusu~a e No;;ocios lntorioro.• pnrn o exorcicio
133' s~;ssÃO Ell lil DE NOI'E~Wno D& 1894
de 1805.
Silo lidos, apoiadas e postas conjunctamonto
cm dlseusstio as scguln lo>

''

O"''"·

--

Emendas

SlnD[,\.HJO- Cll:ttnntl:l- J.oiturn. cl11 nch~ - gXI'Il·
ll!N~TI~- Jllll'nfllii'O!I -O um~~~ IIH III,\ - il!MCUSI"O do
nrCiliiii1Utu 11!1 :\Imhül!i'l•l dtL .Jtu~tiQr~ o lutm•lor- nlsJms~iill 11 ro,tli!!rhiHmto ti !'I Sr, l.'hraldlnn •lo Amllrlll fllnt<lrl'n~··io~ cln :;ir, p,.,,M[d,mtn - Jo:mnn•lll do :;;r, \'Ir•

A verba Obt•ns- ~o.
Depois da palavra- Gabinete de physica- ~o:lllo J)nnHnlo- /li~CUI'liOII do !'Ir, J.ultu tt Oltlcicn.diga·so:- Experimental,- Jo<lo Neiva,
OhtHm'nnüns 1lo ~~·. i'l'•!Mlihmto - J~ll(!urrnlmmto dn.
rH!IIlll!ll~:lÕ- Chn.m:ula - Arlinmunto 1111 votll!JÜ:OAo n. 24 -Rubrica Faculdade 1le Mo:.licina O!•dntu
1lo dia 1:0,
da Bnhla.- Verba 044:070$000.
Accresconte·se a vm•ba- 4:800$, para au· Ao meio-r! ia compn!'ecem 34 Srs. senadores,
gmento <le 25 •;, ao vencimento dos ~"''\"entes a saber: João Po<lro, Gil Goulart, João Neiva,
da faculdlldc.
Jonquim Sarmento, F1·nncisco Machado, Costa
Azevedo, Antonio Bnouu, Justo Chot•mont,
. S. R, - Vtruilio Damast'o.
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Pires Fct•rolra, Cruz, Nogueira Accioly, .Toii.o
Cm•delro, Ollvcirn. Gn.lvilo, AlmoltliL Bart•eto,
Jon.~ulm l'm•nambuco, Leite e Olticlca, ll.ostt
Junlot•, Coelho o Campos, VirA"ilio uamn.sio,
Eugenio Amorim, Domin~os Vicente, Lu.per,
Saldanhtt Mn.rlnho, E. Wttndenl<olk, IJon·
calves Chaves, C. Otteni, Joaquim <lc Souza,
Silva Ca.nedo, Aquilino do Amaral, .Jo11q uim
Murtlnho, Gustavo ll.lchard, U. do Amaral,
ll.runlro Barcellos e Pinheiro Maclwlo.
Abtoe-se a. sessii.o.
E' lida, posta em discussilo, e, niio h11vendo
reclamações, diL-se por approva•la tt ttcta da
sessilo anterior.
Deixam de compttrecet• com ct1Usa pat•tici·
pn.da os Srs. Catundtt, Manoel Barata, Gomos
de Castro, Cunha .Junior, Caolho ll.o<itoigues,
Almino Alfonso, Joaquim C01•r/ia, Messins de
Gusmiio, Aristides Lobo, .Joaquim Policio,
Leopoldo de Bulhües, Generoso Ponoo, 1\au·
lino Hot•n o Santos Andrade; o sem cauoo
participada os Srs. José Bernardo, Abdon Mi·
lanez, Joiio Barbalho, Rogo Mello, Leandt•o
1\laciel, ll.uy Barbosa, Q. Bocttyuvo, Campos
Salles e Estoves Junior.
O Sn. I' SECRET.u<Io dó. couta do seguinte

EXPEDIENTE
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OtDcíoo:
Dous do 1' secretario dn. Camara dos De·
putndos, datados de 17 do corrente mez, re·
mettendo as seguíntos proposições:
N. 53, de 1894-Emenda substitutiva tia
Camara. do• Deputodos ao projecto do Senado
n. 102, do corronto anno, que fixa o prazo de
dous annos pat'tl. que as companhias cstrn.n·
goiras ao serviço de navegaçiio <le ettbot••gem
entre os estados do Paró. e Amazonas se na·
clonalisem.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• E' fixado o prazo do dous annos
para que os navios, que se entregam á nave·
gação de cabotagem entro os portes marí·
tlmos ou fiuvlues do t>aiz so ntteíonalisom <lo
accordo com as disposiçücs dt~ lei n. 123, do
11 de novembt·o de 1892.
Art. 2.• Revogam-se ttS dlsposíçües em contrario,
·
Camara dos Deputados, 17 de novembro
1lo 189!.-Francisco rlc Assis Rosa e Silua, pl'tjsldente.-Thoma; Dol{ino, i" secrotarlo.Joao Caolho G. Li.9bôa, 211 secret.JwJo.- A'
Commlssiio de C01nmerclo, 1nt\ustria e Artes.
N. 54, de 1893-0 Congresso Nacional resolvo:
1
Art. 1." E' o ~;overno autorisado a abrir os
· .' ' 'os supplomentares na rubrioa

-Arsemtes-para serem nppllcados no paga·
mentu do u.ugmonto de voncimontos dos patrões das ombt1rcações do ArsentLI do Marinha
dos~L capital.
Do 7: !70$5:!8 correspon<lentc ..a c.xorciclo
de l89:J;
De 11:488$740 ao do 180·1.
Art. 2.., Revogam-soas Uisposiçíies mo contrario.
Camnra dos Doputmlo.;, 17 do novembro
do 1804. -M·a.nci.vco tla Jlssi.o; Ro'a e Situa, pt•esidente.-1'/wma: Delfinn, 1° sacretu.rio.Jmru Cnct/io G. LíHfJria, 2 :;~cretario.-A'Com
missiio do Finanças.
11

Do mesmo socretario e de ig.ml tlnt", oom·
munícuntlo que uq uellu Camnra adoptou as
emendas tio Senndo ao projecto da mesma Ca·
mu.ro. o.ut.urisa.ndo o Poder Executivo a. abrir,
no col'rente exDrclcio, o credito de 527:422.~·
ao Ministerio da. Marinha, para as verbas:
-Conselho Supremo Militar-e-Eventuaesdo exercicio de 1804, sendo o projecto a.sslm
emen<lndo enviado ti sancçüo do Sr. Presi<lento da ll.cpublicn.-lnteirndo.
Do Sr. Cllrios Augusto de Carvallto, da
tndo de 15 do corrente, communicando que
nessa data assumiu o exercício elo cargo de
ministro de IMado das reiaqões exteriores,
pn.ra o qual roi nomeado.-lnteimdo.
Do Sr. Ellziario José Barbosa, communicando que nssumlu, no dia 15 do corrente, o
cargo de ministro dos Negocias da Marinha.
-Inteirado.
!lo Sr. Antonio Olyntho dos Santos Pires,
communicando que em data de 10 <lo corrente,
"""umiu o cargo de ministro de Estado dos
negocias da iwlustria., viar;ii.o e obras publicas,
ptLra o qual foi nomcndo por decrete de 15 do
co t•rontc. -1 nte Irado.
Do Sr. Bernardo Vasques, communicando
quo, por decreto do 14 do cOt•rente, foi nomondo ministro de Esta•lo tios negoclos da
guerra.-Inteirodo.
·_..
Uo Sr. Francisco de Paula Rodrigues Alves,
ele i6 do corrente, communlc11ndo que nessa
data assumiu o cargo de ministro da fa.zonda.
-lntelrndo.
Do Sr. tlonçalvos Fet·reim, datado de
16 •lo corrente, co•nmunicando que nnssa data
assumiu o cargo de ministro <ln justir;a, para
o qual lbi nomoado om data de 15 do corrente.
-Inteirado.
Do Mlnistorloda Guct•ra, datado de 14 <lo
corrente, devolvendo sanccionndo um dos
o.utographos 1ll\. resolw;ii.o do Congros:ro Nn.clonll( que t•eleva o. D. Maria dos Sn.ntos Lucns
11 prescrlpçiLo em que incorreu paro pet•ceber
o melo-soldo a que tem dit•eite de 185~ a
1892.-,\rchlve·se e communlque·se à outra
Camara..
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Do mesmo min!sterlo o de igunl data, dn·
volven·lo devidamente sn.ncclonndo, um rlo~
n.utographos dn. resolução do Congrosso Na·
clonai r; uo estenf!o as disposições do decreto
n. 20U,de 20 do setembro ultimo aos ttlumnos
d!IS escolas millt.nros que estivarem nns condl<;ões cltnrlas pelo relerirlo docreto.-Archi·
va-so c communiquo-se ó. outra Cam1~ra..
Telc!g.J•a.mmns:
.
Do governador do Estndo do Espirilo Santo,
datado do 16 do corrente, I!Ssiln concebido:
Primeh•o secrotnrin-R.io.
Con~rn.tulo-mo comvosco .-~lfuni:: Ji'i-r!irc.
-Tntoirndo.
Do Sr. A. Tupy F. Calrlos, cxperlido tio
Santn. Maria, Esr.ndo do Rio flrn.ndn elo Sul,
~m 17rlo corl'ento, assim conr.cbirlo:
Presidonto do Senndo-Rio:
O!Ocinlidndo do 30• do lnfo.nt.nrin mnu com·
mando, tom a honra do 'nurlnr V Ex. o Se·
nado, nnnivorsario R.cpultlicl~ o feliz ncon•
tocimentu tor sn.hido seio nobre corpora.<;ü.o
prceldont.e inicia !tojo ~ovcrno de cujo patriotismo muito espera pniz. l'illws desta
patria livre nu~urnmos rira pnz lelicidnde.
Viva a. Republicn..-.-1. 'l'«pJI F. L'alrlas, tenente-coronel, Cncequy.
Do presidente do Conselho de Nnzaroth,
Estaria da Bnhi~. datado do 17 do corrente,
assim concebido:
Presidente Senndo-Rio.
O Conselho Municipal desta cidade deAmargosn, interpretando sentimentos rnnnicipio,
l'ollcitn-vos ano palz pela auspiciosa inauguração govorno civil. que terú somp1•e por
lemma. ·'"'' lcge liiMrtas. Viva Constituh;:i.o.
Viva l'l'esldente e Vicc·P•·osidenle da Republico.. Vivo. o ~n.triotico Congresso Nn.cional.

mn.mnnto nlt.ütus, cn.usou·míl sincero jubilo e
alng-oanos Oltt gorn.l. So.udo-vos.-/Jart'To do
1'l'uif'l't, ~ovot'lllH l•tr.-Jn te irado.

Dn. Assncinçiio Commercinl do Estado da
Pn.rn.hyhn, rlntttt!o tle 18 do corrente assim
concebido:
'
Presirlcnt.e Sonndo-Rio.
Lni execução cnbotn~om nacional produ·
zindu ~rn.ndos pNtiuizos falta. ombo.rcaçues na•
ve::,'lld'io nacional exigun. quasi nulln., com·
mcrciu o n.g-J•iculturn. nnrto, a.pelliL senti'inen·
to pn.t.riotico Senado, conceder adiamento.
-A' Commissüo de Commercio, Industria e

(

"

Arte•.
Do po<o rlo Polotns, datado de 15 do cot•·
rente, u.11~im concebido:
Presidente Senado-Rio.
-Digno.i·':OS ncccitnr como representante do.
honrosa cot•pnrnção que bt•ilbnntementq dirigis. as ~nu dações do povo de Pelotn.s, reuni·
•lo em sessão festiva, com o elevado intuito
de eolemnisar a memo••avel data da proolamn.çiio do Republico..- Dr. Mi!JUal Burccl-

lu.-:, rna.\m•.- Grwmar10, 1o tenente da. nrma.dn..- Lima Franco.-Dr. Jacintlto Dins Mei1'elles Leite.- Guilherme Echinique.- Cesar
Dia.-: .-Lins Carlos Jl[assat,- Inteirado.

O SR. 2" SECRETARIO !ti e vão a imprimir,
para entt•at• na ordem dos trabalhos, os seguintes
PARECERES

N. 184 -

189·1

A' CommiReiio de .Justiça e J.egislação foi
pre;ento a pl'opo;içiio do. Camarn dos Deputado•, que ttutorisa o Podet• Executivo a
crem• o rog-uln.r, sem onus fJlLI'I1 os cofres pu-Let1o Caldas B1·ito, prcsidente.-li'r'mlci.~co blicas, uma ottixn beneficente na brigada po·
Ahnsirla Sampaio, in t.endonte de AmrLrgo;n.. licial r! esta capital ; e. cxnminttndo·n o.tten·
tnmento, nada tem a oppor-lhe, entendendo,
-Intelrndo.
port<Lnto, 11. commissiio que 11. pt•oposição está
Do governador do Estado do Pamw\, expe- no caso de mero cm• n. attençiLo do Senado.
dido em 17 do corrente, assim concebido:
Snlo. dn.s commissücs, 19 <le novembro de
Primeiro sect•etnrio Senado-Rio.
!89·1. - J. L. Cocllro c Campos .-Jl, P. No·
Scionte pelo vosso telegt•mnma. Ue hoje, hn.- !lucim Accioly.
verem prestado compromisflo constitucional.
N. !85-189~
Presidente e Vice-Presidente eleitos sull'l·a·
gio directo Nnçiio parlado do 1804 a 1898 •
.A gl'ILdecendo sa.Uiln~,~ües.-Xaoidl' da Silva,
A' Commlssií.o de Constituição, Poderes e
Diplomt1Cio. JiJ!, presente a resolução do Congovernador .-Inteirado.
Do govorno.dor do Est..ado das Ala~õn.s, ex- gresso Nnclonnl ttutorístmtlo o Pmler Executivo
pedido de Maceil1, om 17 du cu1•ronte, o.ssitn u. abril• o credito necessario o.o po.gamento
tios vencime1ttos devidos aos emp1•egndos ti&
r.oncebitlo:
Sec••etal'ill dtt Cnrnarn tios Doputndos e nu•
Primeiro secretario Senado-ltio.
~monto dos voncimontos dos emprogadoa da
A noti.,ia ho.Tel' Congresso recebido hontllm ~ect•etaria do Senut!o, ncompanbnda d~s ra·
Presidente o Vice-Prcsidonte Itepubllcll ulti- züoM do ·"oto o. oUa opposto.
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Estn. resolue,iio .i1L fol oubmctti<lo. it Cnmnrn
tios Depultulos. depois de vot.adtt, o nhl foi
mantida pm• 85 yotos contra 2tl, n:L sellsiio de
:! tle outuUt•u do enrt·cnto anno.
,t Comml•siiu estudou n quostilo o pn~sn n
e:xpor com clnrezn o seu pnreccr.
As rnzües do ·r:1~:o resumem-se om ser o.
regnlnc:iío ínconutítucíonal e cCinlt•u.rio. aos
lntorosses da nnç[o, e dcseUI'olvcm·so nns
seguintes:
J.a A medido. Hre~trictn. no nugmr,nto de
vonclmentos dos funccionnrios dtt' Secretarias
dn. Co.mara. dos Deputrulos e do Senado, e,
sendo got•nos os podltlos de mellwAo. de venci·
mantos por pttrte flo~ funcr.ion:n·ios puhlicos,
toi'OI~~so injnst:L o pcrsonatissimn.;
2.~ E deslgua.l o essa. desigua.l(lfule so torna
mnis s.ticnte desde que n proprin rcsoin~ao
distinAue o começo de sua execução porn as
secretarias o. '\ue '" rcfct•e;
3.• Os 1\lnemonario.; do qn~ so trnta,jtí ohti·
V(n•am augmento do vencamcntos (tlcct•eto
n. 402<1e 12 de ngost.u de 1891). ao pnsso que
o.s solicitnç1íe~ de outl'o3, não menos necm:~:d
tti(\Ol, não l'ot•nm nindn nttondidns;
4.• SI o. cado. umo. dns Cnmarns compcto o.
tlOlnO!l.çilo de seus omprcgndo~. a. crcaçao t)o:;
res~eclivos lugares, o. ft:mr;iLo do; vonciment.os
dellos depende de appl'OV.tçiio dos dous ramos
do Poder Legis!M.ÍI'O o<111 s:mcção do Executivo
taeilmente~nrt. 34 n.%eo.rt,30daConstitulção).
Aprocio.n<lo cnd>l uma desso.s l'azt;es, (chega.-so ~~ cunYicção da. impt•occllonci!.L dollas.
Qunnto ú. 1. 1 ~-E' sn.hitlo que m t'uncciona.rios d11s secrotO.I'ins •ie que trata a resoluç,io
p~t·tencern n. uma. cn.ta;;ot•in. especial, como se
yerlacil comparando o nrt. 18 pamgt•o.pho
1mico da Constituiç"n Fedet•al corn o n. ó do
m•t, 48 quo, torrmrulo primtln> do J;xecrrtil'n
u prm•iment:l dos cargo.; ciYí:;, sal\'a. n.s
t•Hstrict.~ões ct,nstitucionn.e:;, úllt,J•o n..'l qtuws
rrõ.u púde tlolxor do r.<lM' a <I" que tt•o.ta n
urt.. lS. pn.rn.gl'ILpho uuicn. E ns·im se tem
untondhlu, t.ant.u CJUO só siín apu:;cntadus JlUl'
ileliueraç[o do ca:.ia 1Hnn das Camnr·as, o CJUO
ta.mLom acontece curn o muntoplo JltU'a u qur1l
existe lei especial.
Quanto á ~.'-Ess< distlncção flli ileterml·
no.tla pelo tempo cm ljUe cadiL umo. tias Cnmn·
ro.s usou dtlnttrilmk·t\u que lho é conlorlda
pelo po.l'agt•apho unico do roforido m•t. 18 do
Constituh;ü.o. E é sn.IJidu quo o Sonndo só
tratou do ooniço relativo ti sua Hocretarla.
om agosto ultimo. no passo que a Camo.ra
o fez orn setembro do anno ultimo. SI a
resolução determlntllloe o contrario ó que
sor·lo. pat•n notar-se.
Quo.nío >t 3.•-E' exacto quol'cssos ruuccionnrius .hi. tinn•nm n.ugmento de ven!!imentCI i
rms níiu I• monos exacto <lUC tamLem .li• o
outros,. corno "" . do Correio,
., tl Telegl'tl·
.

do volacfio pl'o,!ectos o. respeito do outrns
repartiçüos.
·
Quanto il. 4."-0 11rgumonto nhi npresontndo hasoia-se em uma dlstincçiio que niío
parece rigm•os1L nem o.utorisndfL.
A lei llà compctoncitL a cn>la uma dns
Coroaras para-orgo.niso'l' o seu regimento
interno e nomear os empregados do suas
sccreto.rio.s-. Ora, distinguit• entre e~tu.s
nttt•ihuic;üog u.s 1\e-cl'ea.r log-nrca e nxar ven·
cimentos-é evidentemente depreci~r o valor
rio. cornpotcncin confori<l:. n cn•la umo. da•
C•rnaros e tornar llluso•·la n sobcranin o
independencia destas. Cornprehon>l~-se que
essa distincçiio não tem outro fim sinno suuor·
dinar o.s Camaras nnqullio que alias toem d.e
mo.is intimo, pois que entenda com o. OT'gn.m·
s1wã.o do suas secretnrin.s. ú. intervenção do
Um podot• extt•anho que por qunlq ner Cil'CUm•
stancia póde ser Instigado o. contrl\!'lo.l-ns
I'Ocusan•lo-lhcs o seu concurso. Este modo de
ver. portanto, nao é nem legal nem conve.
niente; o assim se tom entendi,lo, como sa
veriftcn pelos pt•ocedentcs tanto do dcc<>bido
rogimon como da.llepuhlica, conrormo SCl vi\
do decreto n. 492 de 12 de agosto de 1801.
Creditos do. natureza do que trata n resolu~o suhmetti<lo. ri. commis;iio não figuram
einüo pt•o Jin•mula no orçnmonto geral e par
Hne necc:~slld cl'ccl'ihwo Jlubl:quc, diz E. Pict•re,
a.ccreaccnta.ndo-Lo.s cletaits ilont il so composo
na 1ont ni comnmniquc!.'i au ?llirtillh'a tles finem ..

co~ ponda»t la p1·dpm•aticm tlu budfJCt do
l'Etat, ni soumis d la comJn.i:t.~ion rlu .bud9ct
pcmlaut 1101~ cxa111tW, ui rlisctllt!~ aa sdtmca
uvcc /c'l crctlits ffi!IWrau:c rlo l'Etat, ni CDiltl'O•
ld.'i Jlfl.l' t'auti'O Cluunllre aptds rwoi1· Ctt! vott!s
Jlal' la C/mmlmJ iutariJ$Xtlt,. 14'ccuttmmnio .'lUl'
Cll p0i11l C.it f!t))llj)/dtc,

(/Jil't!:lo Ptti'/a,ut!Hta;·.

llb/IOIH1! 1 1111/U '/'m~t!l'l'll,

n. 1177, pag. 1171.)

A' Commiss:io, ]mi R, pnreca n·lo seNm
o.cccito.vcis as ro.%1jo:; do 'V1Ho, e por isso opinu.
que a resoluçij" uo Congresso Nacional sejo.
submettidtt r\ discnss~o e npprovmln na mrmo.
<la Constituição Fedwal.
Snla dasCommissü~R, 19 de nol'cmbro de 1804.
- .Ji', Jl!acluufo ,-(íDIIftllcc/1

(!fwt~c.~.

N, ISO- IBD·i

A' Comrillssiio de Marinha e Gnerrl\ foi PI'O·
sento a proposlçiio do. Camm•n do~ Deputados
n. :J7, do corrente anno. quo nutorlsn o governo a mantlat• cont"', como do elfoctl vo
sot·viço, o tempo em que o co.plttio do 8' rogi·
mentll de cavallal'ÍI\ Antonio <lo Lago estevo
fúr·n dus fileiras tio •~or·oit.o; e con,demnilo:
quo o petlolonario, si ilem dlsponso.,lo .do
se1•vi~o militar ern ~7 do l'overeh•o i! e 18117 om
vil•lltdo de grave J'erlment" recebido no com·
·
·
noP
>y,to·

SESSÃO EU I!) DE NOVF.!!JlRO DE

do.vío. continuou o. presto.1• set•vlços imvor·
tnntes comptLtiveís cem o sen e;tatlo <leso.ude,
om vario.s commísl'!õo:~, o quo cstil. documon·
tatlo ;
quo mais t~rdo, ro~dmittido no exercito,
deixou da recobor n penst1o quo llle 1\"•r<~ con·
cedida pelos sorviQos <lo campanha ;
que t:tvoravels t'L sua pt•etenQi\o !"oram não
~ó o.'! lnrorma<,•Ões prestadas por divm•sos
1\mccionnt•ios, corno o )lO.racot• emittítlo pelo
Conselho Supremo Miht.tit• ;
que, portanto, sondo dejustiQn o quo pode
o requerente, é o. commlssijo da p,uacat• quo
n proposição an\re n~ ordem tios traiJalllOS c
s~)a adoptada.
Snltt das commissõe>, 2·1 do <•utnbt•o de 1804.

-Pil·,:s Ji(J;•I'eira.-Ahneitltt Dm•J•cto.-J. Jntl"
quim d<J .\'ou;a.-CJ'H;. - JIJaquim SariiWllto.

A Commis>iio de FinanQas esta de nccot•t!o
eorn o pat•ecer da Commissilo de Marlnlla e
GtiOl'l'il.

Sal~ das s~ssões, 9 do

novembro •le 1804.-

Jltlmii'tl .Rarccllo.~.- ~Vtoloel l'ic,ol'Íno.- Saltlaulta Jlftu•inlw.- l~otlrifJUCs Ah•c.~.- C. JJ.
Ottoni.-T.•d!c o 0\HcicH.
ORf>E~f

PO DIA

Continúa em 2" tll•cussão o IL!'I, I" dn Pl'O·
posíçito do. C~mar~ dos De(Jutados n. 41, ~o
J8D4, liXando as despcz~s do Mínisterlo ~a
Justiq~ o Negocias Interiores pa.ra. o cxerciclo
do 1895, com as emend~• otfot•ecidas.
Vom t'L Mesa, i• lido., npointln o posta
~onjunctamcnto em cliscusst1o a seguinte
Ememla

Na rubrica n. 20 :
ltestal•aloc;n·s• n'conslgnaçiío do S:SOO$ !'nrn
dous o.uxilinres tochn\cos.
Rcstabeloçn·sc a de 4:800:'; pnrn dons o.uxi·
liaros do õemogrnphisto.s. ·
Conserva-se o vencimento de 7:2CO$ !lo secrotarlo, que· o projecto man~" redur.it• ~
1\:000$000.
Conserve-se 11 consi::rnn~ilo de 8:800$ paro.
vonclrnontosdos nuxilío.res teclmlcos, que o
prt\Jccto mnntlo. rodur.it•ll 7:200.~000.
S. lt. So.\n elas sessoos, 19 tle no1·embro de
180t.- Vi·I'[JU:o Damm~io.
O !!Is•, Ubn.ldino do Anu•rnl de·
slste <lo pror.o~lto em quo estava !lo estudar
com certo cfllmnvolvlmonto o orçamento cio
1\!lnlsterlo do Interior.
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A isso ó lilrçado Jlclo. c~treite7.a do tempo,
que n.in!lo. resttL nn. actua.J pl'OI·ognr.iio do
.sessão.
Limito. r· so-ha IL nlgumos breves o],scrvn·
e,Ges sobro este lmportan to ns.lumpto.
Inlcindn. n discnssri.o. po.recBu c1ue oinguem
impuA"na.vn. o pn.1•oc.m• do. commi~s;i.o ; mus
levantou-se um dos seus membros p~ra offc·
recar emon•las. que cwto.mento lhe foram
sug-gerirlas iÍ. ultimo. hor~t, visto quo o bonm•Jo sennllm· nem asslgnn.t·a vencido, nem
com restrlm;ües o parecer tla commlssão, que
foi unnnimc.
Na. sessão seguinte, pat•echL ainda. que se la
enc:tn'l•:u• a discussilo, só tondo Jhllado um
memb1•o da. commi.s~i.o, quando um llonrado
senador ocltou de bom conselho lltzcr urna
ln~ga cxpositião tlc \Jolitico._ ~ern.l, c11te consu ..
mm todo o tempo ca sessao.
Scia·lhe permittido. sem emba1•go tlo muito
J'Ospeito e da rnultu admil•açii.o que: tem pelo
ltonrndosonador,e do prazer com q9c ouve n
RUtt palavra, que ee manifeste cm •lesoccordo
com n pratica de se consumirem sessões
inteírM, que deviam ser da<tinndnsno <~Ktutlo
tios Ol'f;:~montos, com materia de politica
gero.l.
o SR. JOÃO ColtnEU\0 E oll'!'nos- Apoiado;
muito bem •
.j) 811. U. no A~WtAT.- A sou vor, é um

vozo antigo, que vom do um z•ogimen: inteira-

monto diverso do actual.
o J'"t'ecer do. comnlissiio não tllogico, nito
ó cohct•ento: começou chamando a ntten~iio
tio Senntlo para a pro,!l"J'~>eáo assustadora das
despe~ll:l publicas, especialmente no Ministcrio
do Interiot•; fer. um bonito tt•nbalho de corn·
pnração; Jovo.ntou mnppas demonstt•ativos, c,
quando ct•n de e.;perat• que propur.esse algum
remedia contra os excessos que denunciava o
quo "inlutrn do:; m•ça.mcntosnnterioro!i, n.ggt•n.·
vando·so no netu111, com grande sut•prozu do
orador a camnilssilo propilll emendas que au·
gment'm ainda tt clesper.a desse arçnntMto.
Uais uma ve1. se verifica que todos silo
muito cconomicos em tbcot•la, mas na pl·nticn
concorrem com seu contingente pa1'n. o.u·
gmentar ns n.ngustii\S do Thcsouro.
Niio sontlo occnsiiio, ou niío lho p~t·econtlo
tlo conveniencia discutir uma por nm:~ ""
emomlas propost~s. se limitM•i> ~ o.comp~nhnt'
a commlssiio nas suas premissas o, portanto,
n votar contra toduso.s sun.s cmendi\S qno nu·
tm•iSJim augmonto de üospezas.
Cltt•mou-lhe 11 attençiio, sobrotndo, o dis·
cut·sn do honrado s~ntttlor JlOt• Alt~g<•as, qllo
corno dIsso, P"rccou-1\le te1' •ido insplrntlo
em suas omenLI"s tJ. u!tlm11 hm•:~, porquo niio
ns JU[Lnft'cst(lU na seio du. commiasno.

I •,
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Tt•ata·se do assumpto lmp,rtante, que mo· sot•Tiço e o patrlmonio respectivo p•ra darrocorin. OX!tmo n.profllnchulo, qne o urnílor lho umtL direcçiio toiln. sua, quo lm nqui
niio J'Íltlo Jilzcr nesta occnsiiio.
omrn um e outro desse:~ protemlentes! Um li ..
o honra 1io seml.!lm•, com lllJ uelht cloq UAilcia tiglo pef·foitn.mento cn.ractnrbado.
pr.r!gasa. quo todos conhecem, <I qno Jilcillllonte OSn., Lli:l1'1il E: DITICIOA - A Su.nt.a. Casa. niio
}Jtjdo n.rt•n.sta.r um auditoria, IC'rin. conseguido requereu coustL n.lgurna. V. Ex. desloca a.
votnção tnlvoz unn.nimo llo Soruulo, :;i, pot• questão, estondo·a para um lado cm quo eu
felicili~de, niio se tivc.so interJ•osto este po· niio a calloquoi. Peço a palavra.
riodo tio tempo dumnto " qu<LI nfi.o houve o SR, U. oo AMARAr.- Portonco ao Con>essiio, o que foi como~ noite, boa canso- grasso resolver questões do propt•iodndu 1
lhelm.
s
O honra•lo senador, hnprosslonatlo justa· O R. LEm: !'.O!TlClCA- Nilo ó questão de
mente por um rclo.tm•1o do provedor da propriedade.
Santa Cas• da Miserlcordia, a quem o m•o.dor O S!l. U. no AMAu..r.- Si nií.o é ques·
ó foliz 1\e render nesta ucc!LSifLo n tJI'cito do tt1o tlo pt•opric 1ade não sa.bo comprchender
todrL a. ~ma. ndmira.t:iio o rospoitn, entendeu os tcrmos.du.emcndn (18):
convtlrtor o Somt~lo cm pollur ,itu.licin.rio, pa.ra. « 1\ !L entrar cm o.ccor11 0 com n. Santn.
Julgar uma quest1io do prop!"icda<lo" mandnr en-a da ~liserlcordia desta capito.l para o fim
que o governo entre em nccm·do rom nqueli<L do restituir-lhe a sua propriedade, anti~to
instituição, par" que llio soj11m rest.ii.Utdos o hospic1o Pedro 2", hoje Hospicio Naeionlll do
asylo de alienados, 1~ coi~nias que lhe siio Alienndos, Item como 0 patrimonio deste hos!Lnncxas o.~sou.p,.trunonw; o entrudo neste Jlicio, constltuldo orn <linheiro e apollcosda
cammho, 1?1 ~~Lts longo. conúomnou ttctll'ba.- divirln. publica., tlc que o governo r.hn.mou·so
monto ~· 1~St1tutos dos cegos o. dos surd.os· a propriedade pelo decreto n. 82 A, do 11 do
mutlos, tllllJgnou-se contra. a rm.rulo.do ot~cml, jnnclro de lSüO, climinnnüo-se, no futuro, n
pot·~uo lhe parcc~u q~c cstns Clt<as sno de re;poctiva verba.~
car!drvl.e, o ~uo n~o cstu. de accordo com tL sua E' claro ou niio que pn.ra o nobre senador
rumda mtell!genc•n nem coO! seus conheci· ha um proprietario do asylo e <lo !OU patri·
rnontos _de polltwo e de es.tnd~Sta.• segun,lo O< mania qun I\! i violentamente desapossado do
qu~s nao podm nem devta .canstdernr esses seu direito! Quo pretende o Sr. senador si·
tnst1tuto' como CllSns de cnrulado...
• não fl•zorcom que o Congre.so julgue desta
O Sa. OtTTC!OA-Não devem ser considera· questiio ''e propriedade! E tem o Congresso
dns por outra fórma.
<llrcito de aer JUiz 1 Púde-se arvorat• em arbl0 Sn.. U. no AMARAr.... a princi~iar pelo tro entre partes que d!sput!'m a proprieda~e I
asyio de alienados, que estil mmto longe Incontestavelmente nao, nao.o pód~ Jàzer,.só
de set• casa do eoridndn, porque ó uma abri· pert,e~ce ao poder judfcfarw dertmll' esta
g!ll;ão do todos o; governos mrLntel-os, de~do que:d;ão. ú .
-: .
qun 1\ um serviço que entende com 11 tmn- Contin "•1 emenda (lu)·
qnillidado publica, qne ententlo com itnPIIl'· «2", cntrat·em accordo cota a mesma Santa
tnnti'8imos direitos de fi1mllia, quo niío pt'tde Casll par11 incumbil·a <lo serviço da assisten·
aor confi11<lo a uma institui<;iio }lilrticuiM',
eh• ue alienados nas colonlas S. Rento, GaNiio p:odia S. Ex. impugnllt' o que so deve le<lo e Conde de Mesquitll, legalisando a doa<lar ao co"o, ILO surdo-mudo o a outros inlo· çlio drssus propriedades e incorporando-as ao
li1.es, afnstados da vilill commum; mas sim pal.rimonlo da Santa Cns11;
considera.r isto umu. restricta. obrig'í11,'ÍLO tlo 311 , o. incumbil', mellio.nto accordo com qualEstado.
quer d!l.'! lnst.ltulçiies de beneftcenclo. existen1~ terti o Sonndo tllroito de se constituir tes nesta c•pital, ou com algumo que paro esse
patim• judicinrlo 1 Si o hom•atlosentl<ior, entre IIm ospoci11l se constituir por particulares ou
u Aswistencl:~ Pubiic" do um lado o do outrn 11or imciatiTatlogoverno, ilo serviço presente·
a S11ut11 Cllstl de Misoricot•tlin, levanta um monto exocut!ldonolnstltuto Bonjllmin Consploito, ni•o est,·,,nzondo o sou senso jurltlico t11nt e Instituto dos Surdos-Mudos, fundidos
~uo coso pleito se rosolYo pot•anto o poder em um ou separadamente, corno melhor con·
judlciiiJ'io 1
vier, ontrogo.ndo-se a uma ou a mais do uma
Si pm• Unm parto um• instituição so sup· o patl•imotlio ln11llenovel a ambas perton·
põe propriutat•lll <le diversos bons moveis o conte, consat•vando o governo a ftscallsaçiio
immovois, tlc um cet•to pat••imunlo, o tnuto sn sohro os institutos. Sl11 renda do p•trlmonlo
suppiie r,1•opriotaria qno o Hobre scnailot• d1i niio for sufilclento, o governo lixar~ t\ qunn·
uoticl11 1 e um t•rol.osto jwllcial lbit.o pelos re· th1 nocosSILl'la pllrll coste11r o estabelecimento,
lll'osontant.c~ <!,asa mesma inst.ituiçiio; si pot· depois do entregue quantio quo cort'CspondoriL
out•·~ parto o governo provl,orio ontontlcu-so 110 juro du c~pital nocessarlo tmra pt•ndu~il-a
com<lirmto sunlciente para chnmM' 11 si osso um apolicos 1i11 divida publfcll,
1
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Esto neto sorti submottido á approvaç[o O SR. U. no AI!,\RA!,- Foi Justamente
do rorler Legislativo nn. primeira. reuniiio c rlepuis quo o Asylo do Alíenodos passou
<llirnimvlas do orçmnent.o as respectivn:-~ 1i. 1u.lmintsr.r:u;11o do govm•no quo cessou osto
VCI'bllS.»
o~t.ndo fifi cousas; !oi sô cntííoque conto e
Quanto ÍLS colonin:i, piu•ccn que n hom•a11o btnl.usaliunn•los !oram romottidos para aquel·
sona1l01' nií.•1 ns rB{JUta. pl•oprie1lade 1l1\ Sn.uta ln. cn:-in.j fni Ht', depois de u.tlrnin istrndo pelo
cas~t du. Misol•icordia.
govcl'no que n asyto )lôde rec~bor em u~
só din. :JO ou 40 alienados como VIeram lle N1·
o Sn.. LElTg 1~ OITICJc.\-NÜ.O o sii.o.
theroy uma vez; c é rleextranhnt• que as dos·
o SR. U. no A~fARAr. - MnH em rel•· pczn.s
tmgmontn.sscm t
QllO no nsylo m•nil~<tamonto o cmmlolci'aVIl
como tal o entendo quo o Sonodo deve se ar· O SR. Lt~ITIO mOIT!CIC,\ - Perdoe-me dizer:
vorar em juiz para retirar do <lot.ent.or ille- niio o;tá bem informado; o bospicio t.inba 379
gol os bons o restltuil-os ao verdadeiro pro· alienados.
prlet!lrio. OSenn.llo niío tem competcncin. pn.rtL 0 SR. U. DO AM.I.RAL - Hqje tem 600
o Jazer,
o tantos, o o honrado senador quer quo se
conservo
n. mesma despezn.!
Oemnis pa.J.:.Gco no orador que OchogndoJá
O orn_!lor núu pretend.~ rii.~cutir cst~ ass~n:·
o tempo do nao Htzerem .. so rorormn.s todos os
dias, do nilo pOr-se em que.'!t.iio aR institui~ pto sínno pela. rama.; Jn. dt:-;se qu_e nu.o~dcse.Ja
çúc:i em todn.l'lns ~cs~ües legisla ti vus ; em nm cstondnr-Ho n. respeito deUe o por ts::~o. nu.o vem
din. pas~;n.-so um serviço pnraa rnunicipali· municlo !lu totlos os dndos nec~ssn.t•tos, t:no.s
d!ldo, no dia seguinte tiro-se t't municipali- fal-n·hn em tempo opportuno, Sl ;ror prcmso.
ilndo esse sm·ví(;o o pas~a-so prt.l'n. um certo
O Sn. LEITE E OtTJOrc.l.- Apresentei aqui
mini;tcrio, pouco rlepois •lcs:•nnex~·se <lesto o relat.ei'ÍO.
ministerio e pn.sstt se para antro.
O Sn. U. uo AMARAL >abe que apreE' ímpossivel ~ovcrnar e ndmini•trar por sentou; mas o honrnrlo sonador ho de peresta fórma ; ainda uma rofot'mn. niio Cai co- mittil' que os outros tambcm sa1bam ler.
nhccirla. ainda nito produziu seus primeiros O St~ LEITE E OtTICtCA. clú. outro aparte.
rasultados, o jci. e objí!cto du nova I'Olbrm:L!
O ASyio de Alienados está nesle CIL'lo: p!S· O SR. U. oo A>!A.I\M, - Si é _o ltonrado
sou recentemente para a ndmínístru,çiio do senador quem tom a palavra, entu.o o orador
Estado ; começa. a. ensaiar fleus pa.sso~ ; tem será. obt•iga.do n sentar-se.
modillca.do muitos rlos seus serviços; uindn. o Sll. L;:tTE ;: OITictc,, - Nüo darei mais
nilo se viu o resultado dessa nova organisa- apartas.
çiio, e ja entcndeu.se atirar com eile nova- () Slt. U, DO AMARAL, continuando,
mente á Santa Casa da Misericor•lin, e isto
pot•que f Simplesmente porque n honrado diz que tomn compt•omisso solemne de
:;cn!LdOI' commoveu-se oxcesslvn.ment.e llen.nte discutir esta. questão darlo. por dado .. com
tmtas "' mlnucias; mn• nao quer lw.el-o
de um rclatorio do IH'uvcdm• dll Santo C:Lsa ago1·o,
porque entende quo regi~en~lmentc
1le Misoz·icol'llia, a com a. :ma. eloquencia
deixou-so arrastu.r pot• vozes, como acontece está fóm da ordem, esta moterta mw póde
discutido conjunctnmonte com o orçn·
o. todos, ileixou-so mesmo fmfeitkur peln.s suas sct•
mcnto
do Interior.
.
prnprias po.luvrns, levou mais longb Lln tJUO O honrado"senador
mesmo teve o presentt·
rtevJa alguns fuctos comesinhr s Q110 se mpJ•o· mento
disso,ou antas o seu senso jurldíco,o.sua
duzom, e biio de sempre reproduzir-se cm cxperlenci~t
dos negocio; o advertm, tnlvez
est•boicclmento' dc,ta ordem.
sem
o
honrn<lo
senodor o perceber bem, de
Impl'e.-,sionou-se purquo u.conteceu hnvet'
que
isto
n<io
cabia
no m·camento i. e fot ~r
algumas crínncinlms entre os alienado;, c isso que, fuzendo porto
da Co1nmlssao de FI·
d&r·sc cer·ta diillculdudo pnrJL sua coilo·
n~tnçus,
propoz
cm
scpal'a.do
emendns exnc•
cm:ii.o; attribuiu isso á insensibilidn.do, qu11si tnmcnto porque a mntor1a ""
estiL.
fõrn do seu
il pez•vcrsidndc do dir·ector• dnquoile es• torrar nii.o é mu.terin. orçn.mentarta,
contabelccimcnto, não l' ·z o coni'I'Dnto com stftull' p1•ojecto soparndo, ouvido deve
o
pllrecer
o pcJ•iodo antcrlol', em que no A•ylo de dtLs cnmmíssües, oxnminllda devldomente e
Mendigos encontrav•m-se 100, 200 JLiícnn·
em lei .
dos som nenhuma. contlit.;iio do tt•[Ltt\lllOnto, convertid<L
Quo
est•
mutot•in
niio ó de orç"mento, á mo.·
sem o mt~nor conJOrto. em uma. pl'Dmis... nílcsto. O quo o honrado
que1•áquc
cuidn.du que não tom nome, pt•odu~lu .. o "~"DVBI'lw eutJ'O cm accor1losenador
a. S1tnta Casa.
tlo sconn.s V'ortladoil'fLmento dn.uto~ca.'l pelo t~a."'~Ilsorlcot-din, m1 outrll8 com
in~tituiçües quo
hor•ror.
so l'undarem, parn. lhe plUisn.r o ~erviço. tlo
O Sn. LJOI1'1•: ~~ 011'1CIC.\ -De quum m·n lL AHyio de Alienados, a A••istenCJa Publica,
culpa 'I
os institutos dos Surdos-Mudos o dos Cegos,
i:lotuulo Voi, VI
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declarando que no orçamento futuro SDI'ÜO O honrado senador niío quot; outra cou~a
elimlnndns ns vcrbns rospcctlvns.
siniio extingui!' l'O}lM'tiçücs publlcas.
)fns o Scnnclo estú. Iegisla.nllo :-;obre o ot·~~a. O Su. LEITI' E OITJCICA-g' equivoco, Esln·
monto netunl. Pois desd" jíL pi>do·so dai' ns bclccimcntos t.le:::tiL nl'llem não podem sor con~
regras que hrto do t-:01' obset·~·nUn.~ nn. disuu:-:· sidoradoo r"partiçüos pubiiciLq; nunca Jornm.
silo do orçamento do 18D5 partt 18Dti '( Evlden·
temente niío. O Scna11o c•ti• fazendo o or~a· O Sn. U. no A'tAitAL-MilS siLo ropartiçücs
mcnto pnra. o n.nno pt•oximo, o ni'io plldo esta- pulJJicas.
belecei' os regms que hão de dominnr o J'u. 0 Slt, LEITE E Ü!1'JCJCA-;~uusi va mente ; o
turo or~amento.
mo estiL dando razão.
Tom·se nus emendas ~ue o honrado scnntlor 0 811. U, !JO A'IAitA!,- NiLo siLo instl·
apresentou, do on tender com n. receita. o tuições publicas o Asylo Nacional do· Alie·
dospezn actual, trm•so nlgnmo. cous:t o. nlto· nndos, o Asylo do Sm•dos·Mudos,ndmiuistrnrtw na deflpe?.a ou receito. relativo. n. cstn.s in ..
stituic;ües '? Nilo; o. receita será a mesma, n. dos pcln Uniiio, pagos pcln Unliio ...
0 SL, LEITE E ÜITICIC,\ - Süo pagos poln
despc1.n tum bom.
Uniiio.
llntiio que verm fi1zer estas emendas no
nrçnmento? Estilo dcslocndns completamente. O Sll. U. no AMARAr.-... dirigidos pOI'
Si o Congresso entendet• que devo pn.folsn.r osso. funccionnrio~; som;, alguns de nomoa~·iio, ouu.utorisnçiw vaga, illimito.dn. o foli?.mcnto su- tros do conen1~so '{ Tudo isso nilo cst~ regulado
jeitn. n.indrt a.o ?'c{cl'emfum do Congresso; s! cm lei? Púdc o hom•n.do senador dizer que
entender que o devo fuzer cm uma lei espe· isto scjo. scrl'iQo privado, os taes da euridudo
eial. quando essa lei estiver apprnvatla, qmtn· privada que o honrado senador desoja rcsln·
rio ti vor do produzi!• suus cllilitos, ter" o belocel' 'I Incontcstavelmonto niio.
Senado •lo so subortlinat• no veneiilo para o Si a~ncllns cos:Ls não s[o do sot•viços publl·
orçamento que se seguir, não só habilitando cos, dirigidos pot• omprcga.uos publicas, man·
o ~overno com as verbas nccessn.rias para. o tidos pelos cof1•es publicas, entiio pódc-sediz~l'
pngamonto de Inilomnisn!;üe~ ~esivois, pn.I'rt que nada baque o soj:L,
RUbSidin.r aindo. es~n.~; institnu;õeS, que Ó O
mesmo qua vn.a acontrcei•, como tatnbem pa.ra. O Sn. SA.LDA.NIIA MAniNIIO-Apoiado.
n nppi'OVução definitiva do tncs actos.
o Sn. U. oo A'!AnAL termina dizendo
M:tS, cmquanto isso nüo ae ftzm•, as emon· quo o seu fim o sómente pedi!' que a~jnm
elas do honrado senado!' siTu enxertos no :mpn.rndn.s as emendas do honrado aeno.rlor,
m•çamento do Minist01•!o do Inte!•ior·. Ieto niio para que constituam projectos cspoclncs, o
m•:1. neL·essa.rio que estivesse expressumonte prevô que se tlarí• uma destns hypodeclnra•lo no regimento •lo Seno.d.u, ma~ cstú.. thcscs: ou o Senado concorda com isso, o o
orador tc!•IL occfiS!ão o o prnzor, principal·
O nrt, 110 diz o seguinte (t<~ :
« Não ó pcrmitt.irla. nn. diRcu.,são da.s leis monte depois que vil• Impresso o discurso do
nrinwt8 :t n.presentação do cmenclas com n ca.- honraflo scnudor, d11 responder· argumento
rncter de proposições prinr:lp:ws, ~uo do1•em por argumento, toplco por topico ; ou o Se·
8eguii• ofl t1•:tmite:-~ dos pruiectos ilo lei. São nado thz umfL tlo dUtLs cousas, rojoitn. estas
consirlorn.dn.s tucs as emmid11S que ct'O!Lill, omcndas, que llcnm ll.Sillm at•rc<lndns fia
t•onn•m:tm ou extinguem sot•viços e t•epa.rti- 11iscussi"to, ou n.R ndopL!,, o cntlio set•á 1bl'çnllo
çües public:.as, convertem em orr\t~mvtn Jla.rte em 3a discus~iio n. voltar sobre o. ma.tcria,
ou toda a gJ•at.illcllçiio estaheloclda em leis t.omnmlo cm lodn a considornçiio o dlsnurso
fJSpCCÍIL(I~. rO\'Ogam lOIS tia outriL HO.tUl'CZ/1.1 do hOmndo somulor, que tanto o impressionou.
ou mn.thln.m vigorlLl' n.s ;iit rcvogadaf.l, »
Yem ti. Mesa o seguinte
Om., ntngucm contostnrá quo passat• ns
institulçiíes tle qno t.rnta a emondiL parn. a
ReqHCI'illl aHto
ndmlnistrnçiiu p1•ivodn. 1ln. Santa CaSJt da Mi·
scricordla, ó matcria que constitue ohjecto
pt•inclpnl. E tanto, que o honr:ulo senador• Requeiro que as emendas do Sr. Leito e
não tem um IU'tig-o do orçn.montu cm que Oittclcn. Rejam scptl.l'ntlo.s pa.ro fot•mo.t• pro·
posso. collooa.r sun. emondn.; nã.o pódo mostrar jecto.-U, riu AnuH'nl.
que nom ó. rocei t~ nem í• dcspeza do a.etunl
•
projecto uool·ç~mentn intet•csso c•ta qnostão O 1!1•·· PJ"""'~Ient~-D~clnro no Se·
do nutol'izot• o governo para. entrai' cm nc· nado, quo o que ostn em •liscussuo ó o art. 1'
cm••lo com tncs il~.>tltul~iies.
ilo Jll'OJ~ct.o tio or~amento; as orncndas a que
.,
se rofOI1lll o hom•a.tln senn:lor que n.cn.l.lou ile
O S~t. LEITm E OITJCICA. - En moptrnrel.
fnli:LI', siio omo 111 ta.• a.tlditlvns, que nom se
O SJl, U. no A~ro\MI, mt.imat•í• mnllo CJUer ninda foram npolndn.s. Acceitns pelo
que mostr~.
honrauo HOnadOI', quando P\esldla os trnbn·
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lhos desla Cnsa, niio deu Iognt• a quo lbs!om ticnln.rcs ou por inicln.tivn. t.lo governo, rio
ILpoin.dns do nccordo com o.s disposições re~i sor\'i1;o pr~sont.cmcntc exccutntlo no lnstit.uto
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montnos. Do sorte que o Sonnrto nem mesmo Hcn.i:tmin Constnnt " Inetituto dos SuNioo
aluda. se pronunciou lLcerco. da. n.plllicat:~io ro- Mudo::~, fundidos cm um nu scpu.rntla.mento,
~imontol a quo nlltullu o S1•. sonn•hw pdo como melhut• conviei', f'Otrc~anrto.. so n. lHllfL
Pnrnn~.
ou tnfLis de Ulntl. o pn.trlmonio inalicn:Lvel 11.
Em occasiiio opportnna serão cst.ns r.mcn- :Lmha.s vm·t.cncent.a, COilSOJ'ViLll!lO o Governo
cJag t~uhrnctticln.s tL n.poiamcnt.o; c tambcm o a. tl~i·n.lumr;iio sobt•o os in~ttt.ut.os Sl n. rcntla
rcquet•imcntn do lltlnrado· senador quo s{J rio p:~.trimonio niio fh1• sulllci<'nto, o Gnvcruo
nos;o momento poderi1 ser apoiado o dis- fh:fLl'à. a. qun.ntla. nr.cess;u•in. pa.1•a custear o
e:;tn.boleclmento, lh!pO!s do cntl'cguo C)l!ILOt\11.
cutido,
quo correspon1lcr;'t, ao juro do capital 'nt~ct•S·
SltJ•io p11m produr.ii·B cm upoiiccs do. divido.
O Sa•. Ubnlfllno do Am•u-nl publico..
(Jlal'tl w1m l!.-cJiliNI(!r1o)-SL• Prcsh.lento, tbi
E~tc acto sor;i. submottido ;i. n:pp1'0Vn.c;1Lo
um equivoco de minh~ porto; no scssilo po<· rlo Podm• Legishttivu JHL pt•imch•a rouniiio
sallo. nii.o tive a f·n•tunn. c1e ouvt~· bem distin- e eiimino.das d(.) orçamento a.s respm:tivo..s
ctnmen to os Ol'dons do Me.""·
YGt•ba:-:.
Pet•guntoi si estu.vn. cm 1liscussiio esta. ma·
E~ta. r.mentln. t.t~m a no tu. sag:uintc tln. Mesa.
tcri11 e ou\'i uma rcspo~tu. o.ffirmntiva., e por (l•1): ~Par~ O.JlOÜl!'.~
iS>o pedi a palavra, porque do coutrnrio niio
Dependo eiia ainda do o.poiamento. ;;
terilllnrt•lngi·~o o regimento.
O S1•. sen:tdm• :pelo Pa.l'nn{L citou Um ar·
O Sr. PreMI<Iente-V. Ex. podia tigo do regimento quo veda. n. o.pp1•asento.~11o
tliscutir em rtern.l o OJ•c;amento, como o hon- nos leis annuns de emondus que tenho.m po1•
fim o seguinte (lê) :
rndor senador discutiu.
« ,\l•t•. 110. NiLO é permittitla. na discussiio
O Sa•. Leite e OIUelcn (pela ar. dn..; leis :Lnnuns n. npJ•csentaçü.o elo omenda.s
rlcm) declara que o.gu::ntla a discussü.o t.lo re- com o CILl'llctnr üc proposir;ües pt•incipues,
quet•imento.
q no deVf!ffi segui r ua tramites dos 11ro,iecto:~
Ningucm pcrlin<io a pa!avr~. cnccrrn·sc a de lei. S~o considor:tda.s tl.tl!s u.s emendas quo
dlscu•siln doart. i•.
crcn.m, rofm•mam ou (•xtinguem sBl";icos o
Entram succcssi vo. mente em disr.ussilo n. rt:lpartiçijes puhlica~. convet•tem em m•ílonnqu1LI ence1•ra-~e sem debate os o.rts. 211 , 311 , 411 do parto ou toda a g~•atiftca~iio estabolocidn
e 5" tla. proposiçito.
cm loiR espccl[l.cs. t•evogíl.m leis do outra. na.·
tureztt ou nmndn.1n vigorut• 11S jú. t•evogn.tlns.»"
O
Pre .. ldente- O Sr. senado!' E'rcn.l que <lStlt disposir;ilo expressa. do l'C·
L(! i te o Oitieicn. n.preflent.nu a sPg-uintn r.men· gimellto vudn.1t u.presentaçü.o de emendas quo
rin ndditiVII : (i<V
t.enltam o carnctr•r daqudios que I'Orllm submcttidns it :tJll'eCill~iio du. Mos" pelo honrudo
Accrescentc·so onde cnnvie1•:
scnn.dnr }1111' Alng."HLS; mas. a. n.ppllcar,iio t•igoArtigu. E' n Governo n.utorisnt1n ;
I\1.1\.'l. clu..;t,n m·ti~o uão tom sido thitn. atU agora
1\ n. entrar em n.ccordu com n Sn.ntn. Co.~n. com C!he n.puro 'lUO o honrn.do ~t~nndor pelo
rln ~!isorlcot•dia desta capit.nl pal'a o lhn do Pnl'fl.llti. pede 1\. !\·tosa. q uo 11tH tlt1,
Alóm 1li~sn no propt·io orr:a.menlo quo so
rcstituir·ihe a sun tn•op!•icdnrlH, nntigo hospl·
cio Pedro 2", hoje Ho,picio Nncionnl rir. Alie· 1liscutt1 ho. disposi~úl'~ a.nn.logn.s ai. essn., man·
nados, bom como o pn.tl'imonio dcsto hoapicio, lh~ndo t.ra.nsftll'il' set•Yiços tlo or,;a.mentos a11·
constituiria cm dinhelt•o c apoiices ria rllvirla tflrim'tiS n.qui votn.llm~; u pelo Jll"Opl·lo Semulo
publica, de que o gove1•no ciHLmou-so n. pl'O· <liSllO.~i~~~jm; semelll:tntus t~m n.nnos o.uwriot•es
prlúdode pelo decreto 11. 82 A, do li do jn· (i.)t•;un u.lloptn.dn.s, como n. t.ro.nsrercncio. 1los
neiJ•o do ISOO, cihnlnnndo·se, 110 1\lturo, a cursos nmwxos }liLra. 03 csttLdo~. 11 dos gymnn.respectiva. verba;
sios porn a Muuicipnildndo c a t'uaiio dos ex·
2", o. entrar ont n.cclwdo com a. mesma ter111~tos.
Snnt~tCnsa pnro incumbil·o. r.io sc1•viço d11 nsEs.~as pl'opostns suggel'illns n.qui por mo.is
sistencio tlc 11lilcnarlos nns ooioniaR S. llento. dH umn. vez nos. orçamentos nute1•iol't!S tecm
Gnloiio c Conde do Mesquita, Iegnlls:tnrlo " si1 lo ucco i t.ts pe ln. Ca.stt.
dooçüo dcS>ns Jll'Opt•ledados c inem•pornndo· Niio quorcwdo pois, o.nnullar precedentes
ns no pntrimonio da StLntn Caso;
que neto lli1o 11. disposl~ü.o I'Pgimcntal o ca.ra·:i'\ lL incmnbir, mediu.nto uccorjlo com ctm• l'iJ.\'Ol'o~o quo so pede snhmüttn. it n.pt'tl•
qunlquet• dos institnlçüos tie bonelicencio. cin1;iin dn Cnsn. us omonfloR pl\rn. que o StlJULdo
existentes ncstn. capitnl, ou com niuumn q uc ns 0.110\1' sl assim o cHtNldor, ou recuso o seu
parn esse fim cspecml se constituir por pu1•· npoiomento, tlo.ndo o. poinvm pela ordem uo
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:;r, senatlm• Leito o Oiticica afim do que nd- já vem formando p~rte do proJecto; ou de·
tluzo. ru~ rHZÕl'S pelas rJUDCN entunde que nü.o pois do nppr·ovadn.ii o.s emendas, pn,ru. sormn
nfio dovo sei' ncceito n l'equel'imonto.
entíio SUIJn.riLdns, pm•quo sú entii.o ostarü.o
conncxo.s.
O !ila·. Loll.e e Oltldcn ( pda
Pergunto, como poderemos •liscutir o re·
oJ·tlcm) oJferece cunshluruçcius com que buscn. qum•imonto l quando u sepnrnçi\o niio so d1í,
,justificnt· ns suas emendas no orçamento, o nií.o estilo unidas as emendas, nüo estii.o np~
t•esponde nu Jwnrndo senndot· pulo Paranil, provntlns, siio simplesmente minhas, o Senado
combatendo os argumentos com que S. Ex. niio se munife;tou sobro ellns, núo as appre·
defende o Instituto Nnciunul 1l" Alionn•lo' ua vou 1 Não lut, portante, emen•las do Senado,
medida ora em discussão.
que .Possam ser separadas, ba apenas n
O !!Ir. Pre•ldente-0 Senndo acaba opiniao minha.
Como hei do discutir o roquerimonte do
de ouvir- que as cmcn(1as teem simploli cn- honrado
senador, quando ns emendas niío
rncter do a.utorisação no Porler Bxccutivo;
estilo
unidas
ao projecto 1
niio reforma f!efinitivament.e nenhum serviço
Julgo
quo
V.
deve guardar o requeripublico, nem revogam nenhuma lei existente; monto, fitzondo r>x.
~otar as mondas e dopoie de
são autorisa.çt1es pnro o governo tomar me·
dldas ou renll•nr netos que podem dar lagar votada.• c approvndn.• submettor então a dis·
cussfi.o o requerimento.
a uma diminuiçi\o da despoZI' publica.
Não 110i si posso rigorosamente npplico.1• o O Srt. U. no AliARA!,- Eu submette-mo
artigo regimental, niin ncceitando estas ,;, decisão da Mesa, seja olln qunl fOr.
emendas e, portanto, vou suumettel·as no
O Sn. LEITE E OITIC!CA -Parece-me que
apoio da Casa, c igualmente o requerimento assim melhot• ordenaremos 11 dlsoussiio; u
do Sr. Ubaldino, para depois ontt'ai' em simplesmente umn •ruestiio de occasliio.
discussiio.
E' apoiada e post~ em dlscuosüo a emenda
O Mr. Prcooldente-0 honrado sedo Sr. Leite e Oiticlm• o bem assim o reque· nador propõe um ai vitro. que niio pódo ser
rimen to do Sr. U. do Amaral.
aeeeito pela Mesa. O requerimento jrí toi
fundamentado e Importa em uma suggestiio
O !!Ir. Pa•ealdente -As emendas ao
Senado, adm de quo a matet•i!L das emen·
alnfla n~o nnnexadas ao orr;amento, lforum das additivas nüo se incorpore ao orçamento.
simplesmente apoiadllS e dependem do deli- lmporta,pois, em uma emenda auppressiva ou
beração do Senado; por isso em rigor nilo po- em uma limitaçiio, caso as emendas a~jam
. dem ser desnnnoxadas ; só o podcriio ser fle. votadas.
pois de approvndas.
Ora, desde que o requerimento foi npresen·
Antes drsso, parece-me prematura á VO· tado j1\ foi fundamentado e, pela oJ•dem, distnçiio desse requerimento, porque, si forem cutido pelo honrado senador, niio póde J•ev.ircgeitadas, é claro quo o requerimento fica ver-se o. discussão, depois de oncerra.clo. n. dJS·
pi•ejudlcado. sfi ter·ú cauirnonto este requeri- cussiío do orçamento ; importaria isso em
mento de scparaçiio, si as emendas forem reviver a discussão dns emend1LS, m1~terin. já
npprovadns.
encerrada e votada, desde que a c"sa se
Estil em discussüo o requerimento para ser tenha proaunclado.
•lepols votado, quando se votarem as emen·
O honrado senador comprehende perfeitadas, depois do encerrada a discussão.
mente que uiio se póde aiscutil• o requeri·
O SR.Ll<ITB B O!T!CICA-Julgnva melhor CS· mento, sem discutir-se a mataria das emen·
perar, pllr& depoi~ do votndas as emendas.
das, porque o requerimento versa sobre a
O SR. PnEs!DENTB-Depois niio póde mais natureza e caracter destas emendas, pro·
ser submettido á discussão; ó mataria eon· pondo a sua separação; por isso ó que englo·
nexa, é preciso que est•·ja oncorrndn a dls· bel a diseussiio. Encerra-se a •liscussiio do
requerimento antes que n.• emendas sejam
cussiio das emendas e do requerimento.
votadas, pam que em seguida se votem us
O St•. Leite e Oitlclcn (pela ardam) emendas. Caso s~iam accoitas, vota-se lm·
-Julgo que V.Ex. tenha I'IIZiiO perfeitamente me•liatamonte o requerimento apresontado
na sua primitiva opiniiio. O requerimento da pelo honrado senador. .
Adoptar outro alvitro, SOI'ia reviver u dis·
pllrte do hom·ndo senador, talvez mesmo ~elo
tempo decorrido, hotrvo conJ'usiio relatiVa· cnssilo dHS emendas, matorln. encerrllda e
votada, quando tivessemos do discutir o re·
monte li sua apresentação. '
Os requerimentos sobro a separação de querlmento, caso accoito.sse n. propostn.• o
omondn.s do OI'ç~monto toem sido leites e vo· consulho ou ulvitre suggcrido pelo honrado
tudos depois t!o approva•las as emendas e an· senador.
Estil pois em discusaiio o requerimento.
noxadas ao orçamen to,em 3·• discussiio,quando
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O
Leito e Oltleleu discutindo
o requerimento do noure senador peloPar.m\
prosegue nas consideracües que oncetó.ra e
ft.r. o hlstorico da lnstitulcilo a que se ro·
fm•em as suas emendas, apontan•lo os moti·
vos que determinam o seu procedimento com
rolaciio ao assumpto.
Nlnguem mais pedindo a palavra, encerra·
se a discussilo.
Annunciud11 a votacilo, verlflca·se niio lm·
ver mais numoro legal, pelo quo proce,ie·se
ó. chamada dos Srs. senadot•es que compareceram (:J.J), e delxtuu de responder os Srs.
.Joaquim Sarmento, Antonio Baena, Domingos
Vicente e Saldanha Marinho, que partlci·
param it Mesa que se retiravam por lncom·
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Ministerio d• ln·! ustriiL, Viacilo e Obras
Publicas-Directoria Gero! do Obras Publicas
-i" secçiio-N. 304-llio de .Janeiro, 28 do
setembro do 1804.

Sr. I' secretario do Sonndo Federal- Em
t•espostn ao olllclo n. 114, de 3 do julho ultimo, acomplLnhado da mensagem dessa Ca·
mara, pedindo infornw;õcs acerca "do estado
do porto ;Jo Roclf<', tenho "honra do passar
á.s V05Sn.s mãos, de o1•rlem do Sr. Vice-Preai·
•lento d!L Republica, nas inclusas cópias, afim
mot.ladosje Nogueira. Accioly,Oliveira Ga.lTii.o, de serem pt•esentes ao Senado, n informaciio
Coelho e Campos, Gonçalves, c. Ottoni e R•· prostadn pela Dit•ectnri:> Geral das Obt•as Pu·
mh·o Barcellos, que se retiraram sem fazerem blicas d!!sta Secrotat•ia de Estado, que. re·
aponde aos primeiro~ itens d!L referido. men~o.·
communicaçã.o alguma iL Mesa.
Fica a votnçiio adiad11 por falta de numero gem,e no aviso n. 389, de j:fi do corrent ~, deste
ministerio no da fazenda, providenciando acerlegal.
da convcrsiio do; titulas deposii.Íldos pelos
ca
Segue·se cm 3• discussiio, redigido de ao- respectivos
concessionarias como parte da
corda com o vencido em segunda. o projecto cauçiio no valor
de 81 :500$, afim de ser esta
do Senado, n. 31, de 1894, elevando, a contar appli~da ás dcspozas
com o serv1ço da con·
de I de janeiro de !895, os soldos dos offi- servaçao daqueile porto,
que passou a ser
ciaes e praças do exercito.
executado administrativamente.
Sande e fraternidwle,-Bibiano Sergio M«·
O Sr. Pire• Ferrelrn (pela o>'·
cedo
da Fontouta Costallat.
dcm) observa que não ha mais no recinto se·
nndores cm numero sufficiente para que o
Senado poss~ continuar a funccionar .

• • ~r. Prealdente docl~t·a que ve·
riftcnda a falta de numero fica adiada a dis·
cussiio do projecto.
Em seguida designa-se para ordem do dia
da sessão seguinte:
Votação em 2" discussão d11 proposição d!L
Camara dos Deputados, u. 41, de 1804. flundo as de.•pezas •lo Mlnisterlo da .Justiça o
Negocias ln terioreo, para o exorcicio do 1895;
Continuação da 3" discussão do projecte do
Senado, n. 31, do 189·1, elevando, a contar
de I do janeiro de 1895, os soldos dos officlaes
e pt'llças do exercito ;
3" discussão d~ proposta do Podet• Executivo, lixando a t'orçlL nav>Ll p~ra o >Lnno de
1805, convertido cm projecto de lei pela CILmarn dos D~utndos ;
3" discussno do pt•ojecto Jo Senado, n. O,
de 1894, regulando o preceito constitucional
que nela a accumul~~iio do romunor~çiio
por empregos publicas, e tom~udo outras
providencias.

Cópia-Directoria Geral de Obras PublicasGabinete da Directoria-Rio de Janeiro, 23 de
julho do !894.
Obras •lo porto do Rocll\l, no Es·
tado fie Pernambuco,
Necessidade de promptas providencias para a consorvacilo do referido porto, que,á til.! ta •le dragagem,
se "llll ob;truindo com prejuizo da
tranca navegaQilo.
Com o fim de attender aos clamores que
surgem do todos os lados contra a falta do
conservaçiio do porto do Recite, clamores que
já ochoaram no recinto do Senado Federal,
tomtLmns " liberdade de fllZet• aubh• no conhecimento do Exm. Sr. ministro os ~re·
sentes papeis, que a 22 de fevereiro ultuno

bi.Lixatoam do gabinete com a. nota de serem

guardados ató ulterior requisição.
A's ultlm11s informuções prestadas em agosto
do nnno proximo lindo, data em que subiram
taes papeis 110 go.binoto, entendemos do bom
Lovanlll·so " sessão ás 2 homo e 45 minutos ai vitro accrosccn tar novas o opportunas conda tardo.
sidet•ações,. tendentes a uma deli\Jot'llcilo
pt•ompta e acertada por parte do govemo,
niio só quanto ó.e ouros propt•lamente de me·
lhoramento, como princlpãlmente quanto it.
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do porto do Rccilb, um rio.< m:tis
importantes dn. Repnbllcn., mas quu oxi).W um
~m"ílr,o continuado do draga).l'crn, rlo modo IL
sm· olllcazmcnto mtmtid:t "pt•o(undhl:ulo indlspcnstLvct iL 1'r•anctt na.vog-;.u;ü.o,
Nüo se trata rle mn.tet•ianova; o Iongo pro·
cesso constante dos presou tcs papeis to1•no.

pa.tonto qne o govol'no níio lm descut•ttrto tiio
importante questão, quo muito rio ~o•·to nf·
fccta. os interesses rlo um do~ mais llol'llScen·
tes estados dn. União, o tem pt•ocur•ado, nos
llUlitcS dO VOSSiVOJ, torna!' reaJidiUÍO IL OX·
ccur:iio rlo contracto llo ~O tio fororciro rlo
ISSU.
Para abt•oviil.l", pn.rcco·uos convcnicJJtc sum·
ma.r•itu• aqui o a.~1mrnpto.

I
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Numerosos foram os Jll'ojcctos npt'csent~tdos
rlcs·le 1815 ntü 1887, para' mclhot•ar o porto
do Recife. por cngouhoiros tu1o só c.st,J'tLOgP.i·
ros e u.inda. nncionu.es, tn.cs como: Vantior,
Mornos Ancor:\ 1 Ncate, Law, Biddw, U"wkslaw, Gabaglin, Barro• Barreto, Cunha Gal·
viio, Pnssos, Fournie o, finalmente, Alli·cdo
Leitiio, quo, como chclil da commissiio da
censorvnciio <lo porto e elas obra• publicas no
Estado de Pernnmbuco, foi incmnbido pelo
governo do apresentar as bases para n. ex·
ocução dos melhoramentos ntlcessarios uo
porto do Rcclfo.
Em 1887 apresentou aquolle engenheiro
um projecto acompanhado elo momoria de·
scJ•iptivu e ,lustifica_tiva, o qual, nppt•ovado
Jlelo govc1•no, sel'VlU do base para n. con...
cnrrencia abor\apol' editnl do 12 do setembro
do mosmoanno.
Das cinco propostas apresentadas cm 31 de
janeiro de JH88, foi pelo governo escolhida a
do Jose da Siiv" Loyo Junior, c Antonio João
de Amorim, fazendo·se a concessiio por decreto n. 10.157, do 5 <lejanoiro de 18~0.
Em ;~de favorelro dos'o nnno,(bi celebrado
entre o governo e aquelle> concurrentos o
contrncto par~t as obrns de melhommonto do
porto do rtccife, sendo cond lçiio estabelecida
(clausula VI) que sm•ia de um nnno o prazo
para o começo das obrns o do seis onnos para
sua conclusão e ainda (clausula VIl) quo du·
ranteo prazo da conceRsão,quo ü de 36<>nnos,
oa contr<tt!tantcs sel'inm obt•lgados n. mo.ntot•
om todtt a extensão do p01•to a pt'<•l'nndldtule
adquirida pelo. drngagom, Hcando ao governo o cliraito do, na !alta do cumprimento
desta clausu111, fitzer esses serviços pot• conta
do< controct!olltcs.
Tendo sido prorogado por sois mczos o
\}rnr.o marcado para o cdlneço das obrns, M
lavrado no dia ~o do agosto do 1890 o termo
do inauguração dos trabalhos poJa Empt'ozo
de Obras Publicas no Bt•ttzil, como pro·
curadora, em causa pt•opt•in, dos conccssio·
llD.l'los.

Sabo-se quo essa ompt•cza ndquh•i11 11 con·
pol' comJlrtt foi ta. n. Loyo c Amorim,
conformo" osm•tptura publica do 20 de março
do ISilO, oxlstento cm notas do tnbelliüo CiL·
ta.nhêda.
Em 31 dcelozombro do 1~00 foi assignndo
pola Euqn•eza <lo Obms PnblicllS um con•
tmoto, por cscripturn publica, transferindo u
Comp:.nhia do ObJ•as Hyelraulicas nquclla
conees~ão, rescr\·ando, poróm, para. si a em·
pt•citadu. da construcção dns obras.
Esta transl~rcncla ibi approvado. poJo goveJ•no pur decreto n. 271, do O de maio de
1801.
A CompanhhL tio Obros Hydraulicas, na
qtmlidudo tio cossionario., trocou nlguns uctos
ofllciues com o governo, entro cllcs o constante do l'"Jlcl, sob n. 45G-C-OI, cm que
o:;su. companhia {Jodiu u. ot•ganisnçü,o dctlni ..
ti va d" t.bcllo. de pre~os : requot•imento este,
que lbi npprovndo, juntamente com a tobell~
do p1•ccos m•gn.ni:-mda pelo inspector do 2° dis·
t1•icto dos Portos Maritlmo>, de nccordo com
o reprceont.anto da companhia, na co.pital do
estiLdo de P••rnambuco.
A Empreza do Obt•ns Publicas, na qunli·
dndc de cmproitcir~t da Companhio. Obrils
Hydraulicas, lcz todus llS instnllaçües do serviço, começou n. dragag-em do porto, fez 11.
abcrtul'a, du. nova. t•ua, junto à a.ssoeiaçiio
commorcial, serviços esses medidos pelo llscnl
do governo, na importnncia de 474:000$000.
Aconteceu, porém, que a nova diJ•;ctoria
das f!ydraulic,ts entendeu niio o.ppprovar os
actos praticados pebL antiga o primeira directoria. A gmpreza Obras PubllcllB, não
tendo ainda t•ecebidll a importaneio dos
474:000.$ e compreheuelondo que niio devia
continuar os trabnlhoa, cm vista da de;har·
mania com a novn directoria das Hydl'Rllli·
cas, suspondou todos os set•viços cm julho
do 1892.
Advertida n Companhia das Hydraulicns,
pelo govm•no pa.ru. pt•osoguir corn ns obra.sâcclnt•nu termlllllntomonte (papel n .10.023·92)
que, niio tendo ~ssignu.do o termo de translb,
roncia, nppt•ovado ou· autorlsado pelo de·
creio n. 271, ,li• cltndo, ni\o lhe cabia no•
nhum onus como coocosslonn.t•la. dns obrn.s.
Vorillcewdo·so niin tot•. sido preenchida n
f ll'lUUJi!lUdO da llSSlgonnturLL 110 !01'1110 llo
tmnslot·oncia poJo rerositlonte d11 I• tlit•octorl•
tltl Comp cnlth Obt•ns Hydrn•11Icns, o nogantlo·so ll litzol o o pt•osldonto da novn dlroclorln, npoznr. dn prova mntorinl eln oscrlptuJ'tL
do comp•·a o voncln, tio pagnmonlo dn qnantln
n,iustnd11, tia oxistoncln do netos olficines em
quo P.(Jilelln. compnuhln. h•aton com o go,·urno
uo mtrnclcl' do l'OS~ionlll'h\ tias obrns o aiudtL
do tlc:ct•eto n. 271 uxpodldo pelo governo, eutondun esta, o tHt molhol' fol'ffill. llo dir·ulto,
~uo oulros nito crnm··os re•ponsnvois poln
ces~iio
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oxocução tlns obrns sloão os primitivo~ coucossionarios- Loyo o Amorim; quu haviam
th•mndo o contracto do 20 do fuvot•oit•o tio
1880, cujo. execução ,g-at'anth•um, do conl~lr
mitlado com o. í:hmsuliL XXI, com iL cauç11o,
no Tho:;oul'O li'o~lol'lll, do t::IO:OOO::;, scg-unúo o
cstaboiocido no orlitnl tio 12 do sotornb1·o
tio 1887.
E, nossn conformidrulc, roi expedido o n.viso
n. ~OU do 5 do dozomb1·o do ISO~, poJo qu:Ll
:;e intimou n. gmpt•ozlL 1lo OI.Jt•ns Publicns, na
qualidade do procurn.tloM dos cotlcossionarlos,
11 dnr cumprimento ao disposto tm clausulu. VII do coutrncto, devcnrlo u. dt·ag-a~om
parn n. consorvar:iio do porto sm· iniciada. o
IUtlOlitlu cllleazmonto, duntl'o Uo prazo lia ~O
dins, dnqnolln unta.
Por otncio do 10 rio mesmo moz (pnpol
n. 11.200-92) a gmprozn. Oht•n.s Puhliens
protondon domon:-;tt•at• m1o ser olla. o ::;im u
Cornpanhia OLJ•.ts HydJ•nullc:~s a r·osponsttvol peln execução tl.ns ~Uras 1 o que, tendo ,it\
produzidoa todos os olfcttos 11 procuraç;io quo
lho Jmvinm 1iado os primlti vos concessionn.rios, nito podb. tomnr n. si, om vit·tudo du.
mesmtt procuração, a oxocu~ão do rofot•itlo
conll•acto.
Julgou ontito o governo do sou direito,
como p:u·to contt·actante, o do seu doYor, na
qUttlldado do ntlmlnlstradol' o l'oprosontunte
dm1logitimos iutcrcl:l~es do puiz, do ol.ll'ign.r
ou oxigit• a tlol oxocuçüo Ll.o c~ntrncto i o,
estriLndo nus riisposiçucs das cluusnlns VIl o
XXI, oxpocUo os avi::;o::; ns. ll7, 121 o 122 do
7 de março do nnno pJ•oximo Iludo, pelos
qunes se cammnuii!Dlt ú. Empt•oza Ol.u·ns Pu·
bliew:i, quo pot• contn. 1la CILIJÇt1o l.lopnsittuhL no
1'besolli'O Fa,loml so iu. (H'ocatlot• ii drnga~om
do pm•to o so 1:edin providencias no J\Jinj:; ..
teria ria' Fnzenclt• afim de pôr nquelltt qnnntin
(8~:000$) a dispooiçiío do, inspoctol' do 2' d}sll'ICto dos Pm•to• Mnrlt1mos, 11 quom so m'mmbin do ref01·ido sm•viço,
Pol' aviso do 28 tio mesmo moz (pntlol
n. 2.3ll-03) rospondou o MlnistoJ•Io "" l'azendu. nü.o poder Sl\tisli.Lzor ou dlll' cnmpriM
monto no n.viso do 7 ll.osto mlnistorio ~rwnto
{t. Cltuçii.o, vi:;to osso doposUo, no vuiOl' do
ta :500$, tor sido feito enuhtns nspocio::;, isto ú,
78:50U~ om !lpollcos o ~:IJOIJ$ om tlinhoil•o,
Por seu tm·uo, o Inspector do rll;tJ•icto
mostmvn n diUiculdmlo rio procodo1• ao SOl'·
viço, por thltn do mutol'inl, cuj11 acqulsiçi\o
exlgh•ia qtmntin muito maim• do quo tudo
nquell!l do ~uo podia dispor, alem dos muitos
mozos do domara pnra vil• aquullo matoJ•ial
do estr•ntJgeiro; o, por ossos motivos, propoz-,:;o
contractnsso o ::;orviço com n. EtnJH'I:lZI~ fie
OLI'•" PuLllcus, quo purn tal fim cllspunh11 ji•
do lnstnlluçuos o do nocessa<·Jo mu.tut·inl.
Com o IIm do rosolvor ns ditUcultlud"s 1mpro'
quo do multo vlornm ombnrt\<,'tll' n
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l'OHoluçiio tomncln. polo aviso de 7 do março,
tbram OllViLlus n::i Drr·octor•ias Gornos dns Obr•ns
PulJiicns o tia Conta hiIhindu, :;n binlio os pnpoi:.-1

no gahinoto om ~l do UC'O::ltl) do anno pt•oximo
pm:satlo.
D.u1 informaçüos ontüo pr~stndn:l consln.m

orn ~nmm•~ :

Ju, qno o governo uão pmlitL di~nnmonta
n,justnr com n-Empt•czn. tlo Obm.:; Pultlir.nsil. oxaouc;ilo 1lo sol'\'i~~o:-; quo Unham do sot•
pn:;o~ pot• ccnttL dn. caução l.lo sous con::ti•
Lu in to:;, mo.-mw poPfJ uo, uon lnuna. vn utagorn
pu.t•coia th~lri ru;;ullar• para. tL di ln. omJ1I'ozn.;
{JOl'CJillllllo, si do um !nela recolJia do govo!'oo,
do outro lacJo lho cahin, como prooural.lura
do.; concc:isimml'ios, r•econstlluir n. Ci\uc;ão,
feita para. garantir u. Hcl cxecuçü.o do mesmo
contracto;
2"'. que no geverno nssist.ia o dirrito de
ut,ili•:tl' a c.~u~üo p11ru o lhn <leclurndo na
clnnsula Vll; e, porque a mesmtl caução foi
con•tituitln pela mttior parto em apolices,
cabio.-lho l!Htn[lnr eonvertm· esses títulos cm
dinhcit·o p1u•n. dar-lhe a. conveniente e immeiliata. ILpplicnção: dovendo·so ter prévi11.mcnto
int.imal.lo DR concessionarias parn. rec:onsti~
tuh•em a canção, sob pcn11 de set• decretada a
eaducidntle do contracto, si fosse excedido o
prozo mttrcodo 11ara eose tlm.
Nenlmmn resolução foi tomada po•teriormeute pelo govol'Oo e, paroce•nos, pala ditn·
culda•lo nos meios do realizal·a.
O dinheiro fornecido pela caue,ão não permittia n <iespeza com u acquisição no estrun·
goiro ou mesmo no paiz do matcri1l.l indispen~
~ave! ; dospcza quo, levando em conta a baixa
elo cu.rnbio, exccderiu. cm valor cinco ou seis
vcze; uquolltLquantin.
Os Cl'cdi.tos orçamenttn•ios para occorrer no ·
exercício ú.s dospczas com as obras do porto
do Pm•no.mbuco nilo nutorlstLva.m o menor
cxces:m rio dcspaza atem 1lu.s previstas; o,
assim, só t·ostu.vn. no govm·no o rocul'::lo do
credito extmorrlintll'io que podia ser solici·
tudo tio Poder Logislt•tlvo (o <Jllttl entilo func•
cionn.vu.), visto quou. mesma l'el!cisü.o do con•
tracto, ai ft)8SO promovida, nilo lhe dn.vu. os
meio• do, dosdo Iugo, cuidai' th• conso1•vaçüo
rio porto.
O periodo anormal quo at,J•avcssou infeliz·
monto o PtLlz do O de sotombro do anuo pro·
xlmo pn.ssotlo a 13 de março ultimo, pren·
dendo,como era natm·nl, a attonçiio rios porle·
ros publicas ás medirias do ordem, segurança
o pnr. interior, distr;;blu ou retardou por isso
mesmo a suu. acçilo bonotlcu. sobt•e os diversos
mrnos tio publ1ico sorvko. Nenhuma dellbel'ução lbi po;sivel tamul' uresJloito do pOI'to
do Perntlmbuco, ~m meio das muitas rlilllcul·
d1trios mntol'iltes qno tinha então do vencer o
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ANNAES DO SENADO

Do exame attonto das disposir;õos contriL·
govorno: o Congresso Nnciono.l, poróm, prevenindo os acontecimento,, na lei que votou cindas se verifica :
o. 30 de setombro, fixando ns despozas p.•ra o a) quo sómento por lnl'racçãe do disposto
exoroiclo oorronto, incluiu a verba do 500:000$ na clausula VI, 'luanto nos pt•azos para o
para serem npplicados tí execução das obra• começo o termionçao das obras, poderó. lnci·
dnquollo porto, caso tivoS<c do ser rescindido dlr e111 caducidade a concessão, do conforo contrncto de 20 do fovcroh•o o passasse o midade com o que prescrevo, in fbw, a clu.u..
BUla XX,
serviço a ser tilito yor admintstr~,ilo,
Estava a questão neste pó, aguar•lando
oppOt·tunidade para ser r"solvlda, quando Aquolla clausula VI dispõe, toxtualmcnto:
« As obras terão começo no prazo do
cbego.m reclamações dos lnteres::;ndos contl'a
um anno, contado da data do cona fu.ltn do conservação do porto, o Senado
tt•acto
e flcu.rão concluídas 1lentro elo
Fodorlll podo informação n respeito do cumsois nnnu,.;,u contJtr da mesma tln.tu.»
primento do contracto pnrn esse fim existent.l:
finalmente, tom entrudo na casa um reque- E a clausula XX est>tbclcco :
« Pela. inobservancin da.s clausulu.s
rimento da nova-Companhia Serviço• do
da.
proscmtc concossüo podori'i.o ser
Portos, installada nesta cnpitnla •l de junho
impo~tos uo~ conti•a.ctantcs multas
ultimo, com o capital do 3.050:000.$. rept•edesde 100* attl5: 000$, as quaes podosentado em dinheiro e om mu.torial, propourão sm• d"duzidas das irnportancillS
do·se a lllzor contracto para o serviço elo drados
pagamoutos devidos nos contra·
gagem daqueilo porto, emqunnto o govorno
ctantcs. ,.
nilo tomar uma soluçilo definitiva sobro as
« Caducaria. a mesma concessão, si
obrll.S de melhoramento contractndll.S (papel
fln•om excedidos o; prazo• marcados
n. 353-L-94) ; e, assim. julgou opportuno
na clausula VI e o governo não quiesta directoria ÍIIZCI' subir todos os papeis
zor prorogo.l-os. ,.
para uma deliberação, por mais tempo inadtavel.
altlm das obras contractndas paro. o
Si pudessem prevalecer denote dos princi· fimb) doque
mollwt•ar
c nind11 de elevar á categopios do direito publico as razões allegntlas ria do primeira classe
o porto do Recife, de
tanto pela emproza-Obras Publicas-por •I con formldade com o pt•ojecto
engenheiro
e por seus constituintes, e pela -companhia ,\lfrodo Lisbôa, contendo o do
accrescimo
do
Obras Hydraulicas-para se eximirem do molhe do Picilo, proz,osto pelo engenhei!'o
onus do. oxecuçilo do contracto, em vista do.s Victor ~·ournlé, ficaram os concessionaria•
transacções que entre si et!octuaram, embora obrigados ao 1lisposto na clausula VII, que
constantes de notas do tobolltito publico, soria estnttie:
o caso de declarar-se annullado. a concossüo
pelo desapparecimento de uma das pat•tes
« Durante o pt'IIZO da. concossilo os
oontractantes,
contractantes serilo obrigados a
A' pt•imelm vista, em verdade, parecia
proceder~ ú. suu. custn., lis reparações
que, por fltlta de concossionarlo, so Jtodoria
que fol'em necossarins o a nvmtcr os
considerar caduca a concessão.
obras em perfeito estado de conser·
O governo, porem, na sua qualidade essenva~ão, e bem nssim, em torla a oxtcn•
cial de administrador, com jurlsdicçiio cont;tfo do lJDrto, tt pro(mulitlado ar/qui ..
tenclosa, nito devia permittir o osbulho de
rida pela dragagem, ficarzrlo ao go•
direitos qne adquiria, a par tle obrigações
verno o rl:rciUJ de, na fa/ra do cum ..
contrahldas, quando Ut•mou o contracto de
primunto desta clm.mtla, {(.l.;cr tJa; ..
29 do fevereiro para 118 obras do porto de
ccutur pm· contrt tlo.~ contractantcM os
Pet•nambuco: e, entilo, dos seus direitos, deU'ahallto.'f indi,o;pet'l.~a'Vcis, »
clarou terminantemente responsavcis pela
Pat•alysndos como cs~•vam jõ., de ha muito,
respectiva execução aque!los aos quaes etfe·
ctivamonte corria esse dever, Isto ó, .José da todos os tl'aiJalbos, niio podia o governo couSilva Loyo e Antonio Joiio de Amorim, que, set•vat•-so surdo tis r~clamaçõlll! quanto ti obpara garantia de fiel cumprimento, bavJam strucçilo do porto; e,fiJ'IIlndo nnquclln dispo.
1blto a caução de 80:000$ no Thosouro Fe· stçilo cl11ra e. terminante do contracto, contida
na clausula supracitada. intimou os concesdoral.
E nem outro proeodlmenta;podia tot• o go· stonn.rlos" que ftzessem·proceder t\ dragagem,
verno om vista das condições estabelecidas dentt•o do pt'llZO llml~ulo de 30 dias (aviso
no termo lavrado a 20 do tbvercit•o de 1880, do 5 de dezembro do 180~). sob pena de so
do conformidade com ILS clausulas que tLeom- mandnt• cxocutal-a pot• conta da cauçiio depanharam o decreto n. 10.157 de5 de janelt'O positada paro. ftel gat•antia da execução do
do mesmo anno, pelo qual foi autortsada mesmo contracto, conforme estabelece 11.
clauaula XXI.
aquella conceasilo.
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Nem do outro meio podia lançiLr miio o ;ar surpresa, notando-se ter sido jli consigoverno plli'Il mandllr fazei• aquollo triLbiLII!O gnada poln lol citudu, conformo oe disse an·
por centiL •los contractnnte;, visto que o pa· tcriormonto, a verba de 500 contos para as
gltmento dos juros do O% calculados somes· oLrllS <lo porto de Pernambuco, no exercicio
ti•~tlmento sobre o CILpillll quo se verificiLr corrente, si viesso !L rtH~eindir-se o contracto
tor siclo omprog-a.do nrur ob1•as, conJiwmo de.. om vigor.
terminam as cl:msulas VJ!I, IX c X, niio so 2. • Mandar prJccdor de•dc jó. 11 dragagem,
podia tornai' olfactivo, entro outros motivos, como serviço urgente o inudia.vci, por conta
por mio tcr-so habilitado o governo cnm o •los conccssionru•ios, isto ó, corren·•lo ns desproduclo diL arrocn.daçito da~ taxas indicadas peza> por contu. 'l" oauçiic do .t: 8.000 ou, ao
na clausula. Vlll; e, poi•tanto, só lho ficiLndo cambio do 24-80:000$, depositada no Tho·
o recurso de l~tn~ar mão do deposito Jhito souro Federal para gamntia e liol execução
pelos contractantes, como garantia drL ex· das obrllB, sendo préviumonte aquolles cont.mctantes Intimados a rcconstituil·a dentro
ecuçiio das obras.
Esse expediente, baseado nas mesmas cou- do prazo dotorminndo (de 30 a 60 dias) sob
rlições cont.ractuacs c, pDI' cnnsoguinto legn.l, pena de ser dccrot!Lflu aroscisií.o do respectivo
produzindo u elfoitu que se tiniu> em vlst•, contracto, por ro.ltiLr ent.io a este uma das
qun.l o de fiLzerproseguir a ,Jrag~Lgomdo por•to condições cssenciaes de :ma exístencia, em
•lo ltecite,afim de se manter alli IL prol'undida· virtude do que prescreve a clt<usula XXI das
de adquirida por trabalhos dispendiosos e suc- que biliXaram com o jó. rolerldo ~coreto
cesslvos, que datiLm de 1874, co1n a primeira n. lO .157 o ainda n clausula XXII das quo
commissão incumbida da conservação •la- ucompanhal·am o edital de concurrencla do
quolle porto, vinh~ bem di vorsamente •lo 12 do setembro •lo 1887.
que suppunlmm os concesslonai•ios tornar Bastaria, com este intuito, insistir-se nas
explicita mais um• condio;ilo para a invall· dotorminaçúes tomadas pelos avisos de 5 de
dado do contracto, alóm dM estipuladas na dezembro do 1892 e de 7 de março de 1893 ;
clausula XX, com a exigoncla do ser rocon- havendo, poróm,agora. a certeza do cxito, por
stituida a cllução, dentro de prazo determi- torem dcsapparecido já as causas do insucccsso anterior, Isto e, a falta do verba para.
nado.
Sendo de seis annos, a contar da •lata da atten•ler As despeza' com o jlroseguimento do
assigno.turo. do contracto, o prazo para a serviço, depois de fel ta a resc1siio do contracto,
conclusão das obl'llS, conforme estatue a clau· o as difficuldndos relativamente ao materiul
sula VI, segue-se que a 20 de fevereiro do indlspcnsavelúqueUe fim; pois, como se di<Be
anno proximo vindouro, 1895, finrlari\ aquelle anterioi'DIOnto, aióm da verba de 500 contos
pi'Ilzo, sem que, a bom •llzer, hajam feito os consignada na lei orçamontnrla, ha a pro·
concessionarias serviço de alguma importan· posta muito acceitavol da nova Companhia
ela no dilo porto; IIChando-se actualmente na de ServiçOi de Portos, que pretende oncar·
impaselbilldado "bsoluta, technlcamonte fal- regar-se do serviço da •lragag~m. emquanto
tando, do oxocntarem obras de tanta monta o governo não tomar uma resolução defini·
no diminutlssimo periodo de sete mezcs. ti va sobre a e~ecuçiio de todas as obi•as coo•
obras para as quaes se julgou Jndlsponsavel t!'ll.Ctlulas.
Acceilo o segundo alvitre como o unico
o longo prazo do seis annos.
Assim, para. invalidai• o conti•acte de 20 do pos.'livel na occnsiii.o, convil'á. estudar convenientemente os termos da propostu. apresenfovereii•o de 1880 se o!Yorocom dons casos:
1.' Agun!'llar·se a expiração do prazo de· tada por aquella companhia para com ella
clarado na clausula VI para. a terminação das fii•ma.r-se um «contracto provisorio• relativa·
obras, Isto é, a data do 20 de· fevereiro de mente ao serviço •lo dragagem, cujas despe·
1895, viste que niio poderilo contar os con· zas doveriio correr, a principio, por conta da
cosslonarios com o favor do. prorogação por cauçilo (reduzidas a numm'llrio as apolices
parto do governo, como n.liil.s obtiveram com •lepositlulas) e depois, ou por contli dosse
roiaçiio ao primeiro prazo P"ro. o começo das mesmo deposito, ú. medida. que for sendo re·
obras ; o isto, pelo. razão capital entro outros constituido, ou, si isso niio se verificar,
do ter sido •:assado. ao Poder Executivo, por por conta do. verba consignad•~ na lei, que
disposição expressa da lei n. 191 B de 30 do torá asoim a. respectiva applicaçiio.
setembro de 1892, a {l•rmlssiTo 1lo renovar O njuste a estabelecer cum & ComptLnbia
concessocs com garant1as de juros ou subven· Serviços do Porto• deverá ser «provfsorlo.~
ções, que tiverem caducado ou venham a ca- como acima dissemos, afim 1le, invalidando-'
ducar ou fiquem sem atreito por quaesqucr se a concessão feita aos cidndilos Josó da Silva
Loyo o Antonio João de Amorim (Barão de
causas de direito.
Nosso cuso, só por acto especial do Poder Cosa l'orte) lei• o governo a liboi·dnde de CS·
Legislativo poder!~> ser Impedida a. 110çãc do colher o melhor meio de levar av11nto a exccU·
gcvoi•no; o que seri~>, certamente, para ca.u· çilo das obras projectadas,fa.zcndo executar os
SanAdo Vol, Vt
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melhoramentos por conta do Estado, directamente ou por empreitadas parclaes, a]lpllcando ontiio o\s obt•ignçúes neste scnthlo contra·
hldns o producto dn~ taxas JlCrmittidas no
nrt. 7• da lo! n. 33!4, •lo 10 de outubro tle
!886, ou contractando-os englobo.damente,
ubrindo paro. esse fim nova concurrcncia.
O Exm. Sr. ministro, tomando conhecimonto do assumpto, resolverá acertadamente
A será então oppol'tuno, pa.recc~nos, dtll'·BO ns
necessat•ins inlormaçúes ao Senado Federal.Lcandro Costa, director-gerai interino.-Con·
fere. A.:ett!do CoHtiulto.-EstU. conformo . .rlnlonio J, Caetano Junlor, chclb do secção in·
terino.
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SU M MA ltlO-Chnlllruln.-Lol~lll'rt tln. nc~n.-Exr~:um~·l'll

- l'n.rocor- lllscut·t~oK do" Sr11. Virgllio Dnmm1in 1
Oomllll.rOII \"[couto, Elltovn" olllnlor, J,eilo 11 OiLir.icrL,
IIII Hnulnrt, Untnlngml Vlo~nt11 u Pl'llllldonto-Vutnçiio
dry. JlrOJIOIIiçti.n n. ·ll- DliiCUII~t:iio do [trí•joctn u. :uDIIICIJriiO o omondn. tln l:lr. l'lrns l•'urrlllrn.- tllll·
r:urthlK 111111 S1·s, llnmlru ll4rcollo11, AILJLolrJL~ lln.rt•uto,
l'll'llli l<'tlrroirn, Itnmiro Un.rcollus, .Tnào Nolvn o
Prn!ILdonln- Eucorrnmnn\tl cio. cii!loUII'K:i.n ,Jo Jlrojoctn
llxnn•lo n (olrçn. nnvnl c dn J'rojoctn n. 1t- gmontiL~
-OLLsurvn•:oiot do Sr, Almoit o. ilnrrutu - Chumndn-

Ortla:u riu olln,

Ao mcio·'!,i~ comparecem 37 Srs. senadores
n sabeo•: .loao Pedro, Gil Gouinrt, Joüo Neiva,
Joaquim Sarmento, ~·raucisco Machado, Costa
Azevedo, AnLonio Raena. Jueto Chermont,Mo.·
Barata, Pires Fel'l'eira, Cruz, Nogueira
Mlnistet•io da Industri11, Vinçilo o Obras noel
Accioly,
.Joiio Cordeiro, José BBI'nardo,
Publicas.-Directot•ia Gorai das Obras Publi- Oli rcirtt Gal
vão, Abdon Milanez, Almeida
cas.-!" Socçiio-:-N. 380-l!io do .l11nelro, 2G llat•reto, Joaquim
Pemambuco, Leito e Oitide setembro do 1804,
cica, ltos11 .Junlor, Co"lho e Campos, Vlrgiiio
Sr. ministro de Estado dos negocias da fn· Damas! o, Eugenio Amorim, Domingos Vicente,
zenda.
Q. Bocayuva, Lolpet•, Saldanha. Marinho, E.
Continuando por parte dos concessionarias Wandonl<allt, Gonçalves Chaves, c. Ottenl,
•l11s obras do porto do itecilil a inobservnncia Silva Canedo, Aquilino do Amaral, Joaquim
do disposto na clausula 7" do contracto do 20 Murtinho, Gustavo fuiolmrd, Esteves .Junior,
de fevereiro de 1~80 1 lirmado em virtude do Ramiro Darcellos e Pinheiro Machado.
decreto n. 10.157, de 5de janeiro do moamo
Abt•e-se a sossiio.
anno, e tornando-se cada vez mnis imperiosa E' lida, posta em discussão, e niio havendo
a necessldatle da conservação daquelle im· rccl~mações dá-se por approvada a acta <111
portante porto do. Republica, no sentido de
mo.nter-se nelle elllcazmente a profun<lida•le sessao unterlor.
.i•l adquiritla por excava•;úe• antot•iores, de Deixam de comparecer com causa partici·
sot•te a niio ser prejudicada a uavegaçiio, com patla os Sra. Co.tundn,Gomes de Castro.Cunba
prejulzo do e.ltes Interesses commerciaes, re- .Junior, Coçlho llodrigues, Joaquim Corrêa,
IIDlveu o miuisterio a meu ca.t'go tornar efl'e· Messias de Ousmüo, Leantlro Mame!, Ariati·
ctiva a dlsposldio duquelltl cluusula, mamlan- dos Lobo, .loa'luim Fellclo, Rego Mello, Leo·
do executar o servif;o por conta de caução pofdo de Bulhues, Joaquim de Souzo., üene·
depasitnde. no Thesouro Federal pelos conces- roso Ponce, U. do Amar11l, Santos Andratlo o
~lonarlos Josó da Silva Loyo Junim• e Antonio Raulino Horn ; e sem causo. participado. os
.folio de Amorim; pelo que, attendendo no Srs. Joii.o Barbalho, Uuy Barbosa o campos
que informastes por aviso de 28 de mar~o •lo Sailes.
anno proximo findo do tet• sido aquelle depo- O Sn. i' SECil.iTAmo dó. conta do seguinto
sito feito pnrto em apcllces, parte em dinbeil'O, vos rogo providenciei• quanto á convet•siio
liaquelles títulos afim de que posso. inteEXPEDIENTE
grnlmcnte toda a caução, no Vltlor de 81:500$,
!icar ó. disposi<;ilo do inspoctordo I' dlstt•icto
•los portos marítimos p11ra os fins convenl- Telegrammas :
tmtes.-Dibicmo :":l'ergio Jllaccdo da Ji'cmloura
Do vice-governndor do Estado do Pará, do.·
Costc1Uat.-Confcl'o. Azorcdo Coutinlto,-Estó. tado
de 20 do corrente, assim concebido :
conformo.-Antonio J. Caetano Junior, cheta
Dt•, Manoel Victorlno, presidente do Se·
do secção interino.
natlo-Rio.
Agr11deço a communicncüo de haverde
assumido a presidencio. do Senado. Vos acom·
panhCJ nos votos felizes. Gentil JJittcncooll't,...:.
Inteirado.
·

--
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do Mara.- em roll4çüo u.os scrvit;cs que pódo presto.l' a.

nhilo, datado de 20 do corrente me>., us,im
concobldo :
Dr. Manoel Victorino, presidente do So·
nado-Rio.
~·ieo scicnto do haverdes nssumido a J>resi"
1lencin do Senado como Viee-Presidente dn.
Republlcn,ugro.docendo as saud•cücs que di·
:rigiH n.o Estado do Mu.ra.nhilo, :mt'ldo ao Se·
nt~do nu. vosso pessoa, o Senado Brnzileii;o
que tão eloquentos testemunhos tem dado
na alta capacidade politica.
Estou convencido do que o novo poriodo
que oe acaba de in•ugurar sob melhores
au>picios virá ost~ltaJ• ain~a m•is os la·
cos do •olidarie!ltu\e, devem unir todos os
Estarlos deste grande pa.iz.-C'a:l'emt'to Jtfll:·o,-.
-Inteirado.
Do goi'Ornndor do Estado do Piauhy, da·
tado de 2'J do cm•t•ante mcz, u.-;si:n concc·

bido :
Agt'll(lcço

pr.uhorn.do communicar:fiu do
V. Ex. tcl' as.sumitlo pt·eshlcncht 1l0 S~nu.do.

Faço ardentes votos p01•a que o novo poriodo
presidencit~l venha e•treitar Cllda vez mais os
laços do uniíio entro os Esta,los concorl'entlo
assim para o fortalecimento da Republica e o
on~ra.ndeclmonto doi lo.. Su.udo-vos-Vol·lolano
de C,u••allw.-lnLcirado.
.
Jtoqueriment.o de .Jose Luiz Toíxeí ''"• vice·
almirante grudnado e reJ'ormallo, pedindo que
seja reconsiderada sua rolorma no sentido da
melhoria a que se julga com direito, attentns
ns I'IIZ<jes que produz.-A's Commissüos de
Marinha o Gllci'm e de l'lnanç•s.
0 SR. 2" SECRE'rAIUO !ti e Vão a imprimir
p~ra on Irar na ordem dos trabalhos os se·
guintes pareceres
,

A proposição n, 50 do corrente anno, como
outrus, veiu da Camnm dosncompanha,la de
lntormaçües sufilcientcs para bom apreciar-so
11 necessidade quo e1111 h•ata do prover. Com·
tudo:
Considei•ando que ó noteri11 a con1•eniencia
de estabelecer communicaçilo fitcil entro o
Estudo tle Goyaz e o do Maranhilo com a Ca·
pito.! Federal;
Consideran!lo qno o. cslrulo das ftnnnças pu·
blicas não pormltto por 01'11 o gJ•ande doien·
volvilnonto das vias ferroas de que o palz
tom necessidade;
Considcrando quo n communicaçiio tologra·
phiCJL muito atwmin o• inconvenientes da
IÍllta, e que o sacrlficlo pecunlario ó [<cqueno

I

]!)

JSU•i

linha proposta;
Parece ás CommH:;ões de Finanças c de
Obras Publicus que" propusi<;;io deve entrar
om discus•ilo c ser approvn~a.
Snia das Commig,Gcs, ~O do novembro do

lSU.t.-t'. H. Ollrmi.-Dfm1o elo Ladm·io.J, t'hel'IIWHt.-DomhJ!)rJS Victmlc (vencido)../, Joaqu:'m d1J Sou;n:.-Salcla,_tlla .llariJIIio.Lcile ,,

Oil~âctt, -Antonio

Jlmma, -Jua'juiu'

Parnrwt~IICO,

l\'. 188- 180·1

A' Conunis~ü.o do ,Justi,;a c Lo~islaçito foi
rcscnte o. proposição da Caumr:L dos Depur.adus. lJUC tlcclaru. do nomc:tr:ão dos administradort!s dos correios nus respectivos Estudo:;
o Capital Federal os n.g-cntc1:1 do 311 o 411 cl:lS!es,
e toma outras prU\·'ill!!ncina ·relativas ô. csto
ramo do sot'\'ioo puhlico ;:c exo.minn.n~O·[L
com attlm,,•ií.o devida, nch!L nccoitaveis as sua~
disposiPües dependentes, entretanto, do ulgu~
mn.s cniondas, quo submettc li. consideração
tlo Semulo.

A I' emenda conshte cm nccrescentar ao
n. 2 !.lo§ 1", ns seguintea p3.lavros ~«e os
officiacs<!c to· 1as llS ropartiçüe• posto.cs. »
Tem esfJI cmendJL po1· fim dai• mais autori·
dade no dírcctui' geral, que, docontrai•io 11·
carti com nttribuiçücs muls restrictas que as
dos a~ministmdOI'os.
A 2• emendo é a seguinte :
O § :l" deve ser,liSSim redigido :
« Ser do livre cscollw. do goveruo da Uuiilo
o Jli'OVimcuto dos lagares do director gero.!.
sub-directoi', contnduJ' geral e seu ajudante
d~t Capital Federal c con ~•doi' o tllesourclros
dos correios dos estados.,.
3• emenda: ao n. I do§ 2" :-em vez de
ü:OOO$ diga-se 7:200$000,
São tilo importantes o arduas as funcçiíea
do nlmoxnrlfe que se foz preciso pagar bom
o.o empregado, tln.ndo·se-lhe 7:200$, em voz
de6:000.~. no que rui o ha. nugmonto do dospeza, c 'antes economia., pJJa. suppressiio do
cargo de thesoureii•o, quo percebe 8:401!~ o
tem ldenticas u.th•ibuiçtjcs.
~
•1" emenda: snbstitua-se o n. 3 <lu § 2"
pelo se~uinte: «SOJ•ào providos por concursos
os togaras do chefe de secção, praticantes o
Mrteiros de 2• classe, sendo pratico o concurso par11 nqueiles o theot•ico para estes. Os
togares elo otnciaes set'iio preenchidos do seguinte modo : dun.~ vngtLs por mot'ecimeuto o
uma. por antiguidade, o nssim succossiva.mento,
O mOI•coimento 'AI'ÍL prova<lo cm concursos
pralicos, gradualmente dilllceis só podendo a
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nomeação l'ocnhir no ompro~ndo upprovndo,
o na ordem du. rosp('ctiva classitlcnçiio. Os
concurso:J sorii.o vo.lidos·dut•n.nto 12 mozns.
li!A promoçiio por antiguidade d11VO recahlr
no empregado da classe immedlatamcntu inferior, quo contar• mu.ior antiJ.tuidudo tlo oxercicio na repartlciio, deduzindo-se-lhe o anno
ou annos em que haja soJrri<lo qualquer pono.
•le suspensiio.
4.• o empregado mais antigo da respectiva
classe, 'luo huuver sofl'rido quaiquor pona do
suspent~uo, ou outro. 1le ordem discip!inrl.l'
nos 12 mozes anteriores á vaga, que t.:~o tenho.
do preencher por antiguidlldo, perderá o di·
reito á promoção daquolla vez, a qual caberá. ao sou immediato so não estiver nnS!
mesmas ccndiçOes.
Ser[o providos lambem por ~bsoluta antiguidade de casa, respeitndus as disposições
do numero antecedente, os lagares de ama.·
nuense e carteiro do 1a clo.sso. »
A necessidade desta disposição e clara.
Por um lado obriga os omp1•c:::ados a estudarem, habilitando-se. cada vez nos varias
ramos deste ospocial o complexo serviço.
Por outi•o la•lo, cOI'ta de voz os constantes
abusos do promoções poi• empenho, com que
sempre siio preteridos l'unccionarios de merito, e é lbnte perenne do dosmoralisaQ~O
entre os cml/regados, que mais cuidam do
amparar-se a sombra dos patronos, do que ue

todos os seus vencimentos, quo só o Congt•csso pódo dar como grnça espocin.l i
que o pedido está ,iustillca•lo com o atte•tado medico, que o ncompn.nhou o com a infor..
mnçfio prestada u. reqtiOI'imento dn. outra
C1tmal'!t, pela Suh-Dit'cctoria. dos Corl'4lÍO~,
do on1lo consta que o 1ncsmo peticionaria só
tem gosn.do •lo clom~ mozo~ do licença. por mo·
iestin, um uo unno do lHO I o outro no corrente nuno, doterminnda pelo mesmo motivo
quo ora justifico. o pedido foito no Congrcsl')o;
..
que, tlnnlmont.e, o titVOI' sohmtado reduz-se
ao limittL•lo tempo de Ires mozos :
.
E' u commissfio de parecer quo a. propo~içã.o
seja utloptadtL com n seguinte omonlla:
Em vo1. do- com ot••lona•lo- tlign-Ro-cmn
todo.~ o~ tions vonclmo11tos.
SlLhL da:; commisslíos, 20 do novomi.Jt•o do
- JosJ Bernardo.- Barao do Lada·

18~)-1.

rio,- Ramiro Darcvtlos.- C. B. Ottoni.Loitc o Oiticica.- Saldanha Marinl1o.- Juslo
C!termont (vencido).- Dominaos Vicente (von-

chio).
O Sn. Pm<SJDENTE- Havendo duns va~as
do senadores por S. Paulo o uma poin Bahia
pelo facto de torem tomado posse do cargo de
Presidente da. Republico. o Dr. Prllllento .Tose
de Moraes Barros e de Vico-Pre•idento o Dr.
Mn.noel Vict.ot•ino Pereira o ser nomeado mi·
nisti·o da tilzcndil o D1·. Fnncisco de Paula Ro·
cumprir os seus deveres ; niio ~cndo menor o drigues Alves, dccltu·o no Senado ouo vou com'(Jrejuizo do ·serviço.
municaruosgovernos dos dous Estado• para
A perda •lo direito i• promoçfio, por motivo que, de coniormidade cem a Constituição o o.
do pena disciplinar, ó um poderoso estimulo lei uleltm·ui, mandem proceder ás respectivas
para que os empregados PI'Ocm·em sempre eleições.
cumprir o seu dever. Do outro modo, certos
de stm promoção por antiguidade, Jlltaimento O l!!!õa•. VlriOI'Illo Dnmn•lo lembra
se duscuidariam de suas obi•igaçiies.
ao Senarlo que, em pi•inclpios do setembro
Afinal, entende a conuniBSilO que com estes pt•oximo po.slolu.rlo, teve occo.sião do apresentar
retoques, !que completam 11s vantngens da um projecto com referencia ás ussociaçOes esproposição póde alio. .ser adoptada pelo Se- trangeiras do seguros do vida que funccionam
nado.
na Republica. Esto projecto passou em priBula dos commissõos, 20 de novembro do moi1•a discussão e o. 27 do retCrillo mez e
1894.-J, L, COil!ho • Campos.- A. P. No- anno, foi romottido ó. respectivo. commissiio.
gueira Accioly.
Crê que a commissiio, está ataret\J.dissima
com os sous trabalhos, o por es~a razão tom,
naturalmente, deixado do dar seu parecer.
No 189- 1804
Restando, portanto, pouco tempo l,lllra as
scs•·10s do Senado o desde que o propr1o regi·
A Commissão do Finanças oxnminou a pro- monto Pl'Oscinlle do parecer do. commisa1i.o
posh;,1o da Camara dos Deputados n. 52, do para ser dado o projecto paro ordem do dia,
corJ•nnto anno,que nutorlsa o Podm•Exocutivo dosojavo. que o Sr. Presidente consultasso o
u. conceder tres mczes de licen~·a com or1le .. Senudo neijse ::;ontido.
Acha quo oste pedido tem todo cabimenio
nndo ao 2" officlul da Administraçiio dos COJ•·
rolos do DlstJ•icto Fodural CM•ios Alberto do porisso que, yarto do projecto. jt\. to! aceoito
Espirita Santo, nfim do tratar !lo sua saudo; poia Comml•suo de O!oçamento da Camara dos
e, consldomndo:
Srs, Dopulados c incluida no orçamento.gm•al
que o peticional'io requereu niio licon~tL da l'llCeita.
com o ordenado ,Jlxo, que podia ser-lho conce- O Sn. PRESIDBNTE, consulta o Sona•lo, lô
dida pelo mesmo Poder Executivo, mas com. o§ i", tio art. 95, do regimento o declui'a
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que o projecto est.á cm poder

commlssiio relaçii.o no projecto que apresentou no Sanado
o flUO tem o u. 28 dos to a.nno, niío offorcceu·
Consultn.!.lu, o Sonndo 1Lpprovn o requeri- lho nnsejo para. dar ao Somulo as razlíoB pela~
mento do Sr. Virgilio OlLmusio.
qunes nCommis~ilo de FimLnçn.s não omittiu
ató hoje seu p~rocor a respeito,
E•to projecto sohre sociedades ostrangelri\S
O Mt•. EMteVf"'t4 .Junlot· diz, quo
por incommodos 1le fla.ude, •loixou dr. compare· foi-lhe romotti<lo na qu!llld~tde de seu relator,
cer ii sessão do snbbntlo, quando se tratou o mais de uma voz reuniu os membros da
di\S nomoaçücs rlo Supremo Tribunal <le Commissiio de Finanças, oxpondo·lhosns diffi·
eulda<les que encontrava para dar parecer
Justiça.
Mandou umn carta a um digno companhoi· sobro a materla.
ro pedindo que n apresentasse no ~r, sccro- Alguns dos sons collegns emm de oplniiio
rio. Crô que essa co.rta foi oxtra.vjn.da ou tlrme e rc<oluta <lo quo o projecto em questão
ora. inconstitucional. Outros, porém, entenpor esqueci monto deixou de ser entregue.
Faz essa fleclu.I•o.çiio pn.rn que não se pense diam, apenas, quo a suo. inconstitucionalidade
que tu~:lu •i responsabilidade de votar naquol· verso.vu. sobro n crençilo do imposto, que,
como se snbo, é dn. iniciativn da Camnra dos
la sessão,
Doputn•los.
O l!iiiJ•. Gil Goultu·~ (2n .•;ecrP.tntio)- Dividida a Commissiio de Finanças, viu-se
A pa.rticipaçii.o que o honrado sonndor man· o orz.t!lor na contingencla ou no. difficuJdn.de
don foi o.presentn.c1a na sossüo socretlt o como do não poder dar paroC<Jr sobro esle prorolerln·se sómento áquella scssiio, quo era jecto.
secreta, eis o. raziln porque não foi pnSi, por si só, constitu!sse a Commissão de
bllcada.
FinnnÇM, o parecer set•in favoravel ao pro·
O l!ilr•, Oltlclcn vao fazer um pedido ,iecto, eliminan•'o <lelle o !Lrtigo que trata da
crenÇti.o de imposto. Algun:;; collogas, porém,
ao Sr. Presidente.
A discussão travada no Senado sobre a as- como disso, entendiam qua elle era inconsti·
sisteneia do alienados obriga-o a reclamar <lo tucionnl.
S. Ex. a sua int.et•vençüo para que s~ja puPensa, que não está fúradn ordem (.!•\ que o
blicado na intP~Ta. o discurso' que o anular nobre son11dor pela Bnhla aproveitou-se da
pronunciou, justificando emen•las quo man•lou demor:o do parecer dn Comm!ssilo de Finan·
ças sobro o projecto quo olle tinha aprea Me.•a.
s. Ex. ó testemunha da neeassidndo que ha sentado p:Ll':t lhwr o seu requerimento),
de virem logo no conhecimento do Senado por pedindo tambem a alguns collegas, mom·
escripto os documentos lidos nessa occnsiií.o, brús d11s commissücs a que foram remetti·
porque a falta dolles prejudicou a discuss:1o dos dous projectos seus, o ob•equlo ou pelo
havida hontem.
menos a considemção no mais humilde mem·
Odiscurso a que se rofero,tbi remott.ido para bro d.o Sonudo (ut1o apoiada), de darem pareo J)iario do Cartytc:~so, Rendo fOl'!;~ndn n.té um cor sobro n m:cterln que elles encerram, porpouco o a11iuntamonto dtL con•ecf.~ii.o das notas que prefere que oJJes sejam discutidos e retachygraphiciiS, para ljUO ollo pudesse '"" jt~itados por mu.iorin. 1lc votos a que alguns
lo,q-r• publicado e a.provmta1• n !liAcussão, desde mornhros do commlssü.o onlbrquem id6ia.s sua..
S:<bbndo, 17.
tentado.< pelo orador; qu,.ndo todo o Senado
Ató hoje, não foi publicn<lo ; entretanto sabe '1 uo e ti1o modot·ado, tão esquivo, niío só
não lhe parece que ha.jlt ess" tü.o grande om vil' á tribuna, como na apresentação tlo
atllucncia de matarias, naquolla lbllu<, que idéu.s, pois, niio so cansa. de repetir; é o mais
impe1.~n a publicação tle discursos quo silo ne~ obscuro membro do Senado, (Nao apoiados,)
cossn.l'ios, nii.o pela fórmn., mns pelos argu- o Sn. SALDANHA MARIN!IO-E' modestia de
mentos que conteom, principalmente tral!<n· mais.
do-se de materia que precisa ser discutida cm
0 Sn. COELHO E CAMPOS- Sobre que versa O
vista do documentos.
Por isso, pado ic S. Ex. a sua intervenção projecto?
pai'" ver se este discurso vem quanto autes 0 S!t. DoMINOO VICENTE- V"i dizer, Ha
publicado na Integra.
mais de 2 annos ap••esontou. um pi'Ojecto reli!·
O S~t. PRESIDENTE - A Mesa vao p••ovi· tlvo num pagamento que JUlga de direito e
donciot• para que o discurso do V. Ex. soja do ,iustiçn, o p"gnmonto do melo soldo à
viuvado um oUlcial do exercito, ha 12 ou 13
publicado com a maxlma brevidade,
nnnos litllecido, sam que, entretanto. pudesse
O l!ilr•, Domhli(OM Vl.,cnt<' <li1. ess" pobre o Infeliz vluvn obter ntó hoje dos
quo, infoJ11.monto, o roqum•Jmento feito pelo Jllldoros publicos:< porcepçüodesso melo soldo,
honrndo sena<loi•.pelo IMado <la Bahia, com tnsignitlcanto qmmtia, que, sogun.do, ó infor·
Jm mais do 15 dias.
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modo por po.,oa r.ompo~nto, ó ao II$ mon· E' um projecto iuslgniflcanto, cuja ,lnstiftclln. t.om dirmto.
cnçfio, n. oi!Ú1 nt'i, ó descoberto., e o.tó, fique n.
Entretanto, ató hojo este projocto niio mo· nobre commlssiio sabendo, o orador cnganoureceu quo n. eommis:;iio rcspect.ivp.. que é n. so ao n.preRento.l·O.
do Morlnha o Guerra, dosle p11rccer,
Niío tinha l'llZiio ral'B pedi I' 1L olovoçiio da
Ató o anno passado hav1a alguma I'nziio nll:mdoga; tinha direito •lo pllliil• ,justiça
po.ra <JUO oste projecto fosse conservntloquioto r'm os omp••egados daquollit rep<1l'tiçiio tiio
no seio do. co1nmissü.o ; o_ nrndor mesmo, no 1njustk1ulos pelo minlstl'o ilu.lil.zendn. de ontiio
npresontal-o, declarou que o liLzin no fim dn o Sr. l•'elishollo FJ•eire, pot•quo. pelo dooreto
se"liio para apJ•oveitnr o intorsticio do uma li osso ministro, n AlfnndegJL do Espirlto·Santo
• outra atlm do obte1' os doeu monto• cum qno fi~Jn•a entra "' Alfandegas de Uanl•os o Mase justlftcasse o dil'eito que assistia IL roloridn coió, tona o os seus empregados o mesmo que
vi uva.
o:~ dessas dua.s n.lfu.ndegllS. Pol•am cla.ssiflcai!as
Esto anno, porem, trouxe os document.os, todns ns alfandegas 11or lettras: A, B, C, D.••
que lhe Jbram cxi~idos por um dlstinr.tlssimo M, N, e no
N ficou collocada a Alfan·
membro da rofm·i~a commissüo, o St• .•Joiío dega do Esplrito·Snnto, de flirma que os prl·
Neiva; o nüo v8 inconveniente em declinar o moiros oscrtpturarios que deviam tei' doordo·
nome<lo honrado senador.
·
nado a quantia de ·l:UnO.j, como nas outras
o SR. JOÃo NEIYA- Não ha incon vonient.e, duns nlfandegns, tiveram apenns 200.~ mensoos.
Eu ora 0 relator da commissüo 0 pedi a v.
Un <lo pJ•ovar t.ndo isto, na disr.ussiio do
Ex. para justificar a preten~ão com doeu. projecto; assim como ha de provar que não
mentos,
se aproveita da boa IIi li os seus colleg<Ls r••·•
·
V
E
t'
·'i
votos dados sem conhecimento
OS R. DOI!INGO !CENT~- ,g • apenas u • oxtorquir·lhcs
de CIIUBa,
zondo que nenhuma duvida tove em sntisfit- Nüo vem tnmuem pedir f!l.I'Or no Sena• lo, 1i
zero que exigia o honrado senador que·muito o •enn•lot• mais obscuro; mas ostn cadeira illl
lhe merece .. ·
do ftcnJ• nouilitnda peifl sua do:licação, pela
O Sn ..ToÃo NEIVA-Multo ourigndo.
sua honestlda•lo.
,. ,,,X, Ú mente,
Desculpe o Senado si assim falia neste moOS n. OO~!INOOS VICF.NTI·:-.. ,o ,;,
um distincto membro do Scnndo o olllciltl do
exercito, conhecedor das prMicn<. s. gx., E' POI' i~>o, que, aproveitllndo·so •lo oxomplo
· to
que lhe foi olf•rccido pelo hom·ado senador
para ver j us tia cndo o proJee em questüo, ln· pelo Bahia, entendeu nae não cstnvn fóm <la
<llcou, como multo competente que é, os 1locu.,
menta quejulgava precisos pura que 0 Senado ot•dom, animundo·se a pedir. si nisso niio ha
.• ii'
j t·
lnconv<mionte, ~ue a honrada Commissüo de
"""' 1sse com us Iça,
Finan~os, uésse as razões peln11 qunes niio tom
Deve dizer quo nlio qur:r criminar n. com- rqwesontndo parecer a.tli o.g-ora sobre o pro·
rnissiío do Marinha o J.luorrn o menos o sou ject.o ofl\l!'ocido poln son honrado o lllnstrn
IJonr,,lo collega rolat.or do lllll'ecer. Apreson· colleg11 Nennclm• pn!JL Bahln, e no mesmo tempo
tau-lho S. Ex. •lepois o mesmo projcuto com solicitar do S. Ex. para os projootos quo o
um., ·cxplicaçúes, dcs~jnnclo " opimiio do orado1• apresentou a providencia tiio de boaot•ador,
monto cnnccclida poJo Sonaclo nesse !listincto
Consldera·so suspeito, pnrn dizei• mal• <lo senndot•,
que diziam os documentos ; si os documou tos
não lirmam, niío asseguram n,iustiQa uaquella O !!li••. Lolte e Oltlelen em aporpobre viuva, sun palavra niio pódo ter mnis tes ao seu ho:Jrado e dlstlncto companheiro
valor do que olles, muito embora mereça mais da Cocnmlssiio de Finanças, disse que S. Ex.
con11an\•a da parte do seu honrado collega,
nüo tinha l'O?.iio de queiX•L 1>olo f;<Cto de niiu
.
·
ter alnd~t sido apresentado o paJ•ecei' sobre
O outro projecto, rolcre·se " elevn<;iio da empregados d<L AlllLndega do Espirita s1mto.
alrandega do g;pi1•ito SJLuto.
Voe li<Ll' est<L explicaçüo.
Poderia prov<Liocer·so 1io facto muitojusti·
O Sn. LEITE EOITICICA-SobJ•o este V. Ex,
ni1o tem raziLo,
ficnao de ter sido posslvell'eunil• aCommlssiio
o Sn. Do~nNGOs V!OESTE- Estimar~ muito do Finnncas nos ultlrnos dias, do gue S. Ex. é
ouvir a expllcnciio.,,
testemunha, pot•quo tamuom mo poudo ro.
unll·n pllrn •llscutlr o projecto apresentado
o_sn. LEITE E OITIOIC.\- v. Ex. <IJLr•mO·~· pelo Sr. Virgillo Damnslo, em vista dos Ui·
razuo qunndo soubO!' o motivo por que na o ,Limos acontecimentos; para ,justificai• nsslm o
foi npresentndo ainda o parecer.
Jacto de estar 0 p!Lrecet• ainda nu sua pwtn e
O Sn. Do)nNoos V!OENTE-Ha mnls •lo um nilo ter sido submettido o projeclo udlscussiio
moz que este projecto foi remettldo IL com· dn cocnmiHsiJO. Mas dlinoticln mais agradava!
mlssüo,
·
no seu honrado collega: o tncto de uiio ter
sa.o~. rL que
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sido ainda apresentado o projecto para quo 11
commlssiio so reuna o •llsctita a questi\o da
Allllndega do Edplrito Santo, ó porque o orador
tem ldóa mais uproveitavel relativamente a
estes empregados.
O regulamento que dispo• sobre n refo1•ma
das rep,lrtiçues de fu•enda, ainda nilo está
approvado pelo Congresso Nacional : ú um
acto provlsorio, dependente da resolução
desse mesmo Congresso; a. ini<:iativn. sohre
esse acto compete ó Gamara dos ~rs. Depu•
tados; de modo que tratando·se de um acto
todo provtsorlo do governo, sobro o qual ainda
ni\o ha lei, ó possível retocar este regula·
menta, havendo razf>es para iate.
Estudando 11 mataria, verificou que a AI·
fandega do Espírito Santo tem avolumado
multo seu trabalho e seu rendimento; ultima·
mente o porto da Vintoria està sendo quasi
que a tcndencia natural de todo o centro de
Mina• e o ~stv.do por sua parte se desenvoll·o
grandemente.
Logo, a sua alfandega tem direito a. ser ele·
vada à. classe superior áquelln em que se
acha.
E' m~>terl~> 11 que se póde ~>ttender na occasiiio de se discutir o orçamento da fazendiL,
po1•que ó mate1•ia orçamentaria. Aguardava,
portanto, que viesse d~> eut.r~> Cam~>r~> esse
m•çamento, po1•que nelle se attenderin a justiça que noiSe p1•ojocto significa.
Apresentar parecer agora, discuti rum pro·
ject.o de lei, Ir para a outm Camara, que
está tão sobt•ecnrregnda. de projectos, niio
teria resultado o teria o Senado em todo
caso de attenf!er n isto no orçamento da fa·
zendn.
0 Srt. Dol!INOOS VICESTE dA um apa1•te.
O Sa. LEITE E OITJCICA-Bem, gua1•dou o
prqjocto, ap~rova•.lo em 1• discussão, ~ara
tratai' do elevação da A1f~>ndoga do Esp1rito
Santo ú classe supe1•ior, quando se <liscutir o
orçamento. Isto 8 mais pratico.
O Sn. Dom:o~oos VICENTE dá um aparto.
O Sa. LEITE E OITICICA-E' perfel tamente
justillcavel; classificar-se 11~ n1f•n·1egns no
erçamont.o, dando verba a cada uma dollns,
porque niio ha lei que us ti vosso classificado
antes.
E' este o sou plano, mais pratico, niio 8Ó
para so.tisfilzor ao seu bom•ndo collega, mas
tnmbem para evitar novo trabolbe na outra
C11mnra.
Crô que o benrndo collega estil satisfeito.

do~a.
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elo E."illil'ito Sa.nto. Consot'\'11., poróm, de

pó o jll'dldo l'eito POilo I'Ciaçiio 1tn Jll'OjPcto quo

ffiiLildiL ll!L~rt.l' iL YÍU\'IL tiO n.lt't!l'eS Hnngel O
meio so elo n. que ti\·m· ilirelto.
Apt•ovtdtll. o. occn..<1iiio p!n•n. l'illltetter ú. Mesa.
IL pl'11JlO.;;iQitn quo !Ui onviatla. iL commisg!io
}l3.1'U, dai' .fHt1'('COl',

O Mr. 1>Jre• Fet•t•eil•n dlt algu ..
mns expliclções com l'ofürP-ncin. ilR ohsot"vn.çüos feitas pl!lO S(lll tHJbl'e colli~ga 1wlo Estadc1
do Espil'iiu S:tnto, quo o pl'ecedeu nn. tt•i·
buna.

o ~··· Pre•hlente-0 S1•. sonador
Domingos Vicente 1•equm• que. independento
do pm·ccm· tltJ. Commi:õ~sií.o de Ma1•inlm c1
GueJ'l'i\,, seja. incluillo lliL ot•dem do dht o pt•o·
jecto ~uu a.utoriso. o ~ovt:n•no a mamlnt• pngm•
pela tahella. do I85:t, a. U. Mat•ilt Aü;relien.
Pinto R1tnge1', viuva rio alfm•cs refot••lo 1lo
exm·clto Manou! Sel'nflm Fet•reh'lt Rnng~l. o
meio-soldo a. qUtl tom dit•eito desde 1872,
dntn do lltllccimento do r<•lilJ•ido nlfel'cs.
Esta Jn•ojccto tmn a. tla.to. de 4 de outuln·a
elo anno )laS!'In.do, e uer;sn. occn.sião foi otl'orí•·
cido iL considemçiio do Senlldo. Em 7 tio
mt~smo me~ lhi npoitulu; em 14 enti•ou om
1" discus:õUio o fiJi n.ppt•o~,o·adn som doha.tc, pas-:
SILIHlo :'t 2" 1liscuHsü.o, indo antes il. Commissã.o 1le Mat•inhiL e Guet'J'it pm•n dat• pa.t•ocm•.
Consf!guintenwnte está. tlocol'I'ido o pet•iotlo
t·e~imonta.J, quo pm•mitts n. ndopçiio do requet•imonto do hormtdn sena.dm•.
Consultado o Srun.do,ú n.ppt'O\'Rdo o l'eque~
rimento.

ORDEl! DO DIA
Votação cm 2 1 lliscus::iãn da tn•npnsição da.

Cnmnm dos Deptlln•les, n, •ll, do 1804, 11·

xa.ndo as dospei'.n..-; do Minliitorio du. .lustiçtt {I
e Negooc!os Intet•iot•es IUtl'lt o oxel'cicio dt,
1805.
'·.
E' n.ppl'ova.dn o nrt. 1• tln. pt•opm;h:~1o, sn.h·n
ns t.llllllllflltS, quo Ihe ful'ltlll om~rccitlas P'~hL
Conunissii.o do Fimmçns c pu1• clivetosos St'S.
senadot•os.
E' l'o.leita<la n emond:t do S1•. Gonçah·os
Chave..:; ÍL vm•ha. n. 5.
E' rrjoitnda, pOI' lllll'tes, a omonda da Cnmmissiio de Ji'ino.nçtts ti. vm•lnt 20.
E' rojeitada, JlOI' pa1•tes, a nmen<ht do Sr.
Vi1·~ilie D~mnslo iL mesma ve1•ba.
E' app1•ovada a omondn da Commissão do
O lillt•, DomlnJ!o• VIcente - A' Flnnnçlls i\ mesma verba.
Yistn •ht explicnçú.n que lhe ILCilbn de dlll' o Siio po~ lllll'te~ l'ejeltndas as emendas •ln
hom•allo collor'IL da commissii.u do J.,humçns, Conunlss/LO de Fmo.nçn.s, Us vet•llas 23 o 24.
du,isto do HllU l'equeJ•ImcJltu, l'eiatlmmouto E" l't\ieltnda a omonda do SI', Vlrglllo Dauo projecto fi,e elevoçi\o de classe d" Alllln·. mnslo Averba 24,

IIIr.I

24
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E' rojoitlldn " emondn· dR Comm issito do
Finonçns i\ vorba 27.
E' n.ppi•ovwlu. IL pt•imeit•a ]111I'to e l'L~jeitn.
dns as duns ultimus da omonrhL riiL ComniisSiio
do Finanças U. verhu. 28,

Portanto, admirou.rne quo S. Ex. viesse
di,or no porocot• quo 11ssi~nou corno relator,
que ns flnnn(,tf\S nitu rmtorisnm este

au~rnen ..

to, qnanrloa roducção de 28 para 20.000 homens davtL t!e sobejo pam o nugmont.o podi·
São succes.'livn.monto approvnilns as mnen- do: quando S. Ex. diz que '"' finanças não
tlns da mesnm commlssíio us vm•lnLH 2n e 34. estiio no caso rio supportnr este augmento
E' ILpprovadn. a mmmdn da com missão t1 Jlropüo o augmonto do 40 "/" ils pt•uças d~
vm•Utt 3S~ menos na ptn•te rcln.tivtt n. pa.t•to- pret.•
Lycmt Taul.latea11of
Creio quo só os 40 "/, propostos pela ComE' appt•ovtuln em torhL< a.q suns partos " rnisstio de Finanças absorvem quusi todo o
emllndiL da Commissão do Fínn.uças ú. vet•ba. saldo, que 11 maioria 1!a Comrnissilo de Morl-
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40, salvo a snh-ornendn. do St•. Jotin Noiva. nha e GuerJ'IL obteve com n. reducdio do exercito, Augmontando-se 11 isto 30 ~'/• para os
E' a.ppl'ova.da cst.'L snll-emenrla.
11
Sü.o successiva.mfmto n.pprovados os cu•ts.2 , alfere~, 25 •'/u p11ra. os tenentes, 20 11/ 11 paro. os
cn.pitücs. 15 "/n para os mrljOJ'CB e 10 "/41 plll'O.
3n, 4() e 511 dtt proposi~iio,
Sii.o nppt•ovo.dns a 1" o 211 partes dn. emenda o~ genoraes, o snldo obtido pela. Commissã.o tle

rulditiva do Sr. I-oito e Oit.icien, sendo t•Hjei·
tada a ult.ima parto.
'
E' RJiill'OVado o t•equerinwnt.o do Sr. Ubaldino • Amura!, destncando para tht•maJ' Jl!'O·
jccto distincto, as emendas do St•. Leito o
Oiticica.
E' a proposição, com ns emendas appt•o·
nrlas, adoptllda o passa para a 3" discussiío.
Contimha. em 2• diecus8ÜO com a emenda
approvada em 2" o com o parecer da Commissão de Finanças o projecto do Senado n.3!
de 1804, elevando, a contar de I do jan~iro
do 1895, os soldos dos ollicio.es e praças do
exercito.

O Mr. Pire• Ferrelrn-Sr. Presidente. quando se discutiu o projecto do tl·
xaçüo de forQils de tCJ•ra, om que a maioria
da Commissiio de Marinim e Gnorra incluiu
augrnento de soi•lo para os omcines e praças
de torra, combati o angmonto do 1/5 par•a todns as classes do exorcito, aprosentlldo pehL
maioria, porque entendi, que esta proposta
estova do>locnda,
Agora, que oila aprcsentn-so isolada do
projecto do fixaotio de lbrcas do torra, e
acompanhada do pnrocer daCommissiiodo 1'1·
nancas, vou discutii·fl, principiando pelo parecer desta commissiio.
Quando so discutiu o pt•qjccto do tlxaçiio de
forQILS, o nobre sonndoJ• pelo Rio Gt•ande po·
dlu e com muito cJ•iterio, que so espemssa
um momento, emqnanto so votava na outra
Casa do Congresso o quantum 1lt\ tropn., pl1l'a
poder como rohLtor da Commissiio do Finanças do Senado dizer quanto se podia gastar, e
no mesmo tempo si o saldo obtido poia maio·
ria da Commissiio do Marinha o Guerra com
a roducção do pessoni do exercito, chegaviL ou
nüo para o augmento dos soldes dos officiaes
o prllQns do exercito o da armada com os augmontos propostos.
S. Ex. nuquolhL occusião nito su disso fu\"oro.velao auemcnto tio 5 ou do 3•.
11

M11rinho e Guerrl\ ó insutllcien to para satis·
tislilzer a tabelia aprcsentatla.
SI esta tnbelin é superior ao terço pedido
pela cmendiL que aprosontei, pat•eco·me que
11 commissii.o, vindo tlizer ao Sono.do, que o
thesouro nilo podia supportar este nugmento,
nilo poderá tllmbem supportat• o proposto
por ella.
O soldo do um soldado é r! o 250 rtlis : portanto será do 100 róis o nugmento de 40 "f,,
Muitipltcanrlo V. llx. esta irnportoncia pot•
30 dins e depois por um anno o por vinte
mil e tantas pmças, voriL que esta quantin
absorvera o saldo obtido com a reducçito do
exercito.
0 SR, RAMlllO 6ARCELLOs-Quanto ti OaU·
gmento!
0 Sa, ALMEIDA BARRJm>-2,!90 contos.
0 Sa. RAMIRO BMCELI.Os-Não pódo ser.
O S11. PmEs FERREIRA-V, Ex. s:tbe do
quanto ú o augment.o I
O Stl· RA,I!l<O BAilCELLos - V. Ex. está
dando os nurnm•os, !'""" fazer o mlculo.
O S11· PmEs FEJlRF.JRA - V. Ex. póde ver
'juo este era o trabalho que o nobre t•eln.tor

'a commissüo tinha rlo apresentar no Senado
o mostrar, quo, com elie vinhacombntot• não
st'• o augmonto do terço, como d:J quinto do
soltlo dns prtwns do pt•et o oOiciacs,
O Sn. RA>IIRO ilAROEr.r.os-Ao pnrecor quo
está impresso, V. J~x. nttribuo cousas quo
ellu niio diz i e t~ mim, outras to.ntns que nilo
disso.
0 S!L PIRES FERREJRA-Entilo, si nito r\isse,
está do ncoordo commigo.
O Sn. RA,IIHO BAROELJ.Os - V. Ex. estó.
figlll'ando uma l\ypothose.
0 Sn. PIRES FlllltREIRA-V. Ex. niío podia,
corno membro da Com missão do l'inançns, ·
llPI'tnmntu.t• o yúlmtmn so tinha. do t.lc:;pcnl!or
com "" praças de pret, desde que não tbsse
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resolvido pelo Congresso csto numero, Dopois
do resolvido ó que V. Ex. devia apresontni'
o parecer·: neste tlxo.r· o.s despczns seg-undo as
lots vigontct~,visto ser o o.ugJnenlo niudn. UJIIIL
hypothesc e niio lo i. A csto qurmtum qIHI su.
teria de gastnr, do nccot•do com ns.lois vigmt·
tes, V, Ex. então propuzcssB os 40 "ln do
augmento ao soldo das praças de prol. VoriiL
entiio V. Ex. que este augmento traria uma
despeza superior itquelln que em despendida
com as 2·1 mil proças.
0 SR. WANDENIWLI(-AJnrla nilo csti>. resoi·
vido. n. ro·lucçiio, o projecto estú. vetado,
O SR. Pnms FEnnEJRA-E' mais outm com·
plicaçi'io,que previ m1o sanccionando com meu
voto a reducçii.o, mas ainda niio tomos conhe·
cimente otncial diS!o.
O SR. \VANDI~SI\OLI\: -Foi velado om 14 ~~o
corrente.
0 SR, RAMIRO BADCICLLOS- Quando Opare·
cer Ji.li entregue ti. Mosn. n.inr.la nüo havia o
vcta.
O Sn. PmEs FERREIDA - A Comm!seilo de
Finanças nilo tondo rn.zii.o, como venho tlo
demonstrar, deve de prefercncia nccei~'" a
in<licnç;lo da minoria do. Com missão do Marinho. e Gue1•ra., ni'io só por mais economiCit

;:
1.'

I

I'

·'

,'
iI
.,

como por melhm• consuttn.r os interesses do
exercito.
O iliustre relator da commisSI1o, o honrado
senador pelo Rio Grnnde do Sul, bondoso e
l1armonico em seu proceder, nilo poderá do!·
xar de concordar commigo.
S. Ex. assim adeanta1'1í. o serviço, porque n
proposta que a commiss;lo apresenta ê mesmo
ditncil de seJ• executada.
Ainda e inconveniente n pi'Oposta, porque
S. Ex. inverteu a ordem natural das cou""·
Acha que o subalterno tem necessidades
superiores n dos outJ•os otncines. Acho
que os otnc!aes subaltemos teem ncoossidades como os otnclnes supm•!orcs e otncines
,;enet'O.es, mu.s cssus nocmnddatles to!lo.s siio
proporc!onaee á posição de cada um.
V. Ex. lil.llou na represenlltçiio do otllcial
subalterno.
Estou de accordo ; mns os olllcinos oupe·
riores devem ter, pela ordem natural ilns
cousas, represcmtação mn.ior.
E. se devem tet• I'~tprosontnr.~~1o superior nos
olllc!aes subalterno•, sem qnehra da digni·
dade destes, o• ol!lclaea genernes estão nas
mesmas condições.
Isto acontece em todas as classes. Nós vemos
que o aprendiz de pedreiro ganha menos do
que o mostro; o nt~s niio podemos considet•u.r o
ollicial subaltorno sonilo dchàixo do ponto de
vlsl.a de npJ•cnd!z do olllcinl superior, como
o•te ó do general.
S.nn.do Vol, VI
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Si lb<Bemos n attonder no esrorço, que este
ou aquel!e executa para fuzer este ou nqu~llo
sm•vir;o, V. Ex. comprohunde que o sorv~ço
material r1o :-:;ulmlterno ó superJ01' n.o scrv1ç0
materhd do chelb ; miLs, a respon,abii!dade
do cholo, que tom de lhzm· o trabalho Intel·
loctual, quo tem um numero crescido de fa ..
milhL que a idadojiL lho tem trazido., tudo
i:~so silo consideruçües quo V. Ex. c a 11lustro
Commiss;Io deviam per.nr ao apresontnr esta
proposta.
Os gonorno:-~ em camp~tnha, mesmo n.rris"
c11ndo monos a vida glmiHLm mais que os subalternos, pm·óm nunca ninguem l'eclamou
por isso; o uma das razúe11 mnls 10rtef:l óo ofitclo.l
subaltm•no preten,ler ser olflcial superior c o
olllcial superior preten•'er ser general.
Nestas condiçõe.q o !Ilustre relator <la com·
mi~sü.o entendido em negocias militares; que
tbi soldado e que sabe que esta proporçiio
ont;•e as ditTerente; classes do exercito, vem
desde queso crgnnisnram corporações, deve1'1i.
uccellm a proposta <IIL m!nor~a do. Commissilo
de Mai'inha e Gue•·ra, a qual tom o apoio de .
muitos membros destn Casa, que si niio a nssl·
gno.rnm foi por preferirem suje!tai·a nos em·
ba.tes du. discussão 11ó com o meu nome.
E<tn idéa niío é só minha, tem tido o.
ncquiescencia do muitos Srs. Senadores, de
membros •la Cumnra dos Deputndos o do ex.
chefe do Poder Executivo.
A emenda que 1Lpresontei estt\ traduzidaem
sua mensagem. mas um pouco alterada no
que diz I'Cspeito 11 fliario para os otncines de
marinha.
A tu. helio. do oxm•eito traz os soldos e diarias
para todas as patente;,
O Sn. AL~!EIDA BAill<ETO - A etapa nunca
cntl'Du em tabelia de soldos.
O S!t. PmES FEI\REIDA-V. Ex. dô licença.
A t"bol!a em relaç;1o a mal'inhu. tl't!Z só os
solllos o nilo as dinriu..-;. Não lia l'a.ziio para
is:m. O o1Tlcio.t .tle marin!JJL, como o do tarru.,
drwo ter dinria pnra t~eus alimentos ; si o
otndal de marinha, po1• cau•a das condições
da vida do mur, tem de se supprir da parca
ração do por·ão, não seguo·so que não tenho.
uma outra diat•in pnrn. os seus alimento~ ; e
assim ponso que c.;ta diat•in dovo ser estabele·
cido. com ig-uai(1o.de par;L IL mn.t•iDha e o exer·
cito.
O olllcial de marinha que tiver direito ~
ração tlo porão. deve descontat• o pre~o dessa
ração fia dim·ia que roceber om igualdndo t!e
condit;üos no olllcinl tlo exel'cito, como detOl'·
mina 11 ConRtitui~iio,
0 SR. ALMEIDA HAnllETO-E' melhor acllbll!'
com ess!L t·n~·iio do poriJO.
0 SR. COS1'A AZEVEIIO diL apa1•tes.
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O SR. Pm~s FSilnEmA-Niío, senhor ; não
so pórlo acabar; V. Ex. diz isso porque ni\o
conhece o acrvi1:o da armada: o o.hnirnnte
muitos vezes vê-so obrigado a allmonror-so
de cnrne do por•lo pela escassez do viveres,
tornando-se IL~sim uma nocessidndo a con•orvo.Qii.o dos ta pratica.
A Commiasiío achou um calculo. cm que se
procurou basear pnra estabelecer a df!l'ercnc:n
ilos ron tos por conto on tre os postos de gene·
ro.ca, ofllclaes auporlorcs e anbnltorno,, o disse
quo os mnrechRos o nlmlrnnt.cs toem 24:000$,
Procurei som mar todos liS pnrcellasdn tabellÔ.,
e V. EX. (diri!lhufn·se w1 Sr. R. BrrJ'rwllo.'l)
creia que, por molho!' boa vonbtde do me
app1•oximar de seu calculo, nüo o pudo con·
seguir.
OSR. RAlllRO ilAr.c&r.tos-E' simples,
O SR. Comr.ne E CAltro<-A quanto chegou 1
OSIL. PmEs FEnMmA-E' facll. Salvo si
V. Ex, computou todos as tnbellns, as de paz
e ns de guer1•a, e chegou a esse resultado.
O mesmo se dó. com oa gcnerocs de divlsilo,
de brigatlll, coroneia, tonentes-coronois, etc.
V, Ex. anbc que os gencrnes o almirantes
nii.o teem uma. grn.tittcac.~ü.o fixa.; cstn. ú se...
gunclo a commis;,io que exercem. O general
póde ~er amanlla ccmmandantc ele uma di·
vi!!iio e tem umn. gratifiClu:iio tlet.ermiDILfln;
t!epols pódc acbar·.•o em clisponlbi!ldado P
tem dous terços cl11 minima gratiftcnc;üo ;
como Inspector do um cOl'JlO ó outm a grnti·
fiellÇiiO, e assim VRl'iam ellas segundo a commissão que desempenham.
Nilo !111 estnbf!ldade, Pódc o general tol' at.ti
ínesmc 24:000.~. mna isto niio é l'egm.
O SR. CoEr.no 1: CAMros-Em regra, quanto
lt que tem 1
0 Sa. PIRES FERREI!l.\-Nc1o posso t!otcrmi•
om•, pela val•iabilidade <las grntlllcaçües.
0 SR. ALl!E!DA. BARRIHO - En niio tcn)IO
nem lO :000$ por anno.
O SR. ltAltmo BARCEt.t.os - Mas ó rofor·
mado.

O soldado nüo conta com o soldo para a
comcdcrla e multo menos para o fardamento:
elle to111, alóm disso, cnsn e hospital. O soldo
é aponos para o fumo c outrna pequenas
necessidades pe3soacs. Accresce que o soldado
nü.o tem a co.l'l'Cit•a das nrm:Ls como pt•oftssi'io.
Assim, ou pediria it Com missão do Finança
c 1t maioria da Commlasüo de Marinlla e
Guorl'll que revisse n tabolfa que vae servir
de base i• cmcnrla que Tou apresentar, para
ver si podemos chegar a um nccordo no •en~
tido de set• cSRa tabella npprovada, mesmo
paro nüo Irmos de encontro no t.rubnlllo que
catt\ sendo feito na outro CIL•n do Parlamento
e que catA quliBl concluldo.
A mlnhn emenda é a aogulnto (18):
N. 1 - Tabolla do soldo o et>pa quo dovom
perceber os offlcin.oa do exercito

Mnt•eella.l •. •••...•....••
Genoml de di visüo.•.. , .

Hnl1ln

gtnpll.

monsn.l

dilu•ln

I :000.~000 168000

Ganem! de brlgndn .•..•.
Coronel ............. , ..
Tenente-ooi•onel ..... .. , .
Mnjor .•. •.•••.•.•.....•
Ca.pitü.o ..•.••.•.•• , ••.•

Tenentn •.•. , ... ....... .
Alferes .... ......•.... , .

8UOAQOO

!6~000

280$000
2QO:SOOO
1·!0$000
!20$000

8$000

600.tOOO w.~raooo
400~000
8: 00
:120$00() R, 000
4$000
4~000

4.$000

N'. a- 'l'aballn. do soldo e ataptl qua davom
peroebor os ollloin.es dn. n.rma.dn
F,lRJIIL

Cr:uliJn~iírHI

dlnrla.

l :000$000 16.WOO
Almil'n.nt.n ......
800$000 11\$0011
Vice·nlmiranto •..•. , •.•
000\i:OOO 16.'>000
Contrn.-almirnnte •...• ,,
·100$000 8$000
Co.pitiío elo mnr e ~uor1•n
320$000 8$000
Co.pltiío de ft•agnta ..... .
eso;;aoo 8.~01Ul
r.npltiio- tenente........ .
200$000 4$000
I n tenente ... o • ••••••• o.
140$000 4$000
'2, tenento... oo.. o. .... .
120$01!0 4$000
Guarda-marinho •...•.•.
1 ......

(Ba outros npartc$J
Rio de .Janeiro, 29 de setamLro de 1804.OSR. PntES FEnREIRA-Aindaclobaixodestc Ja,To Gfm<'"ii'IJ,'f llum•te o

ponto do vista a Commissito nilo tem ra•ito
para estabelecer cii lfercnça tios tan toa par
cento cm rola\•iio ás p~ttontes, quando allits o
~ugmento ~tprescntlldo pelo ol(·chele do Poder
Executivo, 1sto é, de um terço tlo soldo par11
olllcfaes e praço.s de prol, ó porfeltamente
hnrmonico, justo o equttatlvc.
V. Ex, sabe que entra os soldos de totlaa 1111
p~tentes do exercito ha uma corta proporolollllildada.
O mesmo se tlrí com as praças de pret.
Quanto~ etapa, esta vario ccnlill'me n!ccall·
dado cm que sorva o soldado,

N, 3-Tabolla do soldo quo devem Porcebor
as pra.çn.s do prat do exorcito e a.rma.dtJ.
COI'jlO tio OXOI'(~ilo, 1mtrrlfu1o 11fl~ttl tJ COrJlO
mcn·lnlu:iJ'D:~ mrclouac,.,

tlc

Ro\1\o
d!Rrlo

I~osto"

Sa.rgento-njuda.ntoo
o.•..•. o.. 2$000
2.~000
Sn.rgento qua.rtel-mestro. o• •••
1° sa.rgentó.',·~ ...... ... , ...•.. o o • • • • l$250
2° s11rgento.,,
o ••••• , •••
1$000
1 1 1 • • , • ,

1 ••• 1.

1 •••••• , ••••

SEBSXO EM

'

"'' '

I

l
I

I.
'.,,

''.,
i

!

'

DE NOVEMBRO DB

1894

27

$750 _Collo~1do o assumpto em terreno politico,
2$000 nao Uovo o Congresso siniio procurar ser
~650 justo e cquitati\'0 "" distribuiçii.o dos r~vores
$:100 ltR clltsso~ a.t•mnd:tR, tornundO·lhcs o viver
~·IDO mrds smLve o consontnneo com 113 ncccssldaderJ
$300 uctunes.
2$000
Eis o que bu;cou n. tabella creada pelo pa1$000 recer e pcht qnnl insisto, muito emborn. so
.~i50 npegnem outros t•ogulnmentos c vollm.ritLS
s!\50 tt•odicionn.es, que não consulbirnm oa lnto·
~$ooo resses, que lwjo lie ~~~itu.m no solo de Uio
gravo problema.
·
-....-..
E' in•.iubitttvel qno o augmonto fixo, pl'OObse 1• ca~·rit!.'l
posto por outros, uiio rmtisliLr. nem do leve a.
lei
da proporcionalidade, que devo SOl' gunt•·
Os voluntnrios pet•ccborüo, omquanto forem
praças do pt•et, mais umo. ~rn.t.iflcnçiLO igual li. dndn principalmente no caso sujeito, por isso
•tUinlll parte do soldo do primci!•n. prnç>. · que ns difficulda•lcs, originadas d11 insutnciOs volunt:.~rio::l e rccruta.dus que, flndo o sou oncln. do vencimentos, pósnm rnn.ls sobre n.s
tempo do ~crviço, continuarem nus fileit'ns, classes infcl'iores do que sobre as supcriore:;~
com ou som cngu,io.monto, pCl'coberiio mais do exercito.
uma gmtificaçüo iguul li motndo do soldo da E foi """' a raziio " q uo obedeceram os in·
)ll'imoira pruçn.
tuitos da. commlssü.o, quando orgn.nisou o.
Os espingardeiros, coronheiros, serralbci· btbolla equitntiv:L, que orn. se <liscute.
ro.;, selloh·o~, carpinteiro:; tle Sl!go, cocheiros tJ
1~I'I'adm•cs vcnclwiio o soh.lo elo cn.bo.
Os artlllcrs do logo 1>erccborüo soldo !lo O "'''• Ahnehln Dnr••eto- Sou
forr;ado " occupnr a tribuna poro oppor-mo
2" sn.rg-on to.
uo
p11recer diL Commi"üo de l'inanr;tts, dis:ot•·
Os cornetas. clarins o tambores·mores tnm· dantc
do projectoapresontndo pela Commissiio
bem porcoboráo soldo rio 2• sargento.
do
MnrtniiiL
<~ Gum•t•n., quo elevo. n 20 11/ 11 o
O preço da ração do poriio rlistt•ibuida nos
sol•
lo
dos
olllcincs
do exercito e armada,
·
otllciu.es do marinho. do todas n.'l clusscs Herá.
Quero
crer
qu"
os
memhro•
da
illustrnda
doscontndo da etapa rli•1ria que lhes competir
conunissiio ou seu t•elator niio estudaram
cm ca.da. dla.-Pil't!.~ FtJr1·11ira.
como clevin.m o. questiio, porqua.nto uiio
E' o quo consta da mensagem rio <x-chcfo attondornm '' proporcionalidade, que deve
do Poder gxccuth·o. tornando n.ponaR extnn- havei' desde os primeiros postos até ans
siva n rlinria do todos os otncines domnJ•inhn, ultimas cm g<tl'a.l. O parecet· tln. commissãn
n n.o mosmo tLllnpo fazendo com quo todod os estiL muito itr;ucm dn. reconhecida intclllgen·
olllciac.<, quer de mnrinlla, qum• de tcri•n, n~o cln., sa.lmr c lllusta·r~•:ii.o dos St•s, sennllorcs que
se rei\wmem volunt.urlamentc no primeiro 11 ':ompoem.
anno do nugrnonto do venci monto, porque rio
contmrlo veríamos rellwmndos muito; otrl· 0 SR. R.\I!IRO RAllCKr.r.os-V. EX. presuppuo
claes ninrla aptos para n servir:<>, hnvcndo qno" tllbclla Iili tit•a•ln <lo uma fot•mula mn·
ILSRlm )lrejui?.o pora us duos classes urmadfl< ; thomatic.t desde o nllcl'Cs ntó no marechal.
entJ•etnnto aquellcs quo foJ'Oill reformados O Sn. AJ,)mtn~ BARRETO-Conft•ontllndo as
obrigatoriamente do accordo com n lei devem tllilellas desde sua primitiva organiaaçno ató
goRar do beneficio rlonugmento do sol·lo.
ao presente, vli·se pelas primciJ•as, decre~tdas
Concluo pedinrlo i• commissiio o no Scnnllo em julho do 1852, o que tnmbom lilliL primeira
pa1•a do nmn vez liqnltlaJ• esta questiio do a. ter nugmento de 2!J "/41 no solrio do~ olllciaes
u.ugmonto de soltlo, go.la.rllon.ndo O..'lsim ilquol· do exercito, que u proporçilo 'toi igu&l pal'IL
les quo m<o poupnm ""oriftcios em prol tlns todos os ofilciaes.
instituições e da. Pa.tria. (Mullo b11m, muito O Sn. R•~nno B.tnCELI.os-Foi injusto.
hcm .)
O S!t. ALMEIOA B.\ltnEro-M•s V. Ex. não
foz
calculo, o nunca pensou nisto; Isto
O S••· llnmlro Dnreelloa ncrc· vomeste
dos
tempos antigos.
tllln que o omdot• lll'Ocodente nttribulu·lho
pbrnsu~ o conceitos, i1corca. dos vencimentos
O S!t. RAMmo RAllC~Lr.os - Nem nin~uem
em questiio, que niio so rccorUa. de lin.vcr pro· foz esse calculo, nem V. Ex. achou n tormnla
dolle; isto nilo dependo de uma f.>rmula, ó
f~rido om OCCilSiiiO ILigUIDIL.
A sua opiniilo ocha·sn oxnrnd" no Jlltrcccr puramente com·enctonal; na leis sii.o dinrJIL..
em discussiio, o, de certo, olht niio comportll" monto refeitas justamente para cortar erros o
Injustiças.
.
lnterpretnçiio do nobre senado!' do Pinuhy.
Forriel .... ......... , , , , .. , ....... , .
Sargento mandndor ................ ..
Ca.bo, corneta, cla.rim o t11mbm· .. ... .
Anspeçudu e miLrinheiro de i' clnaso
Soldurlo e marinheit•o de 2• classe ••..
Grumete .......•... , .... , ......... .
Mestre de musica. . .... , , • , .....••...
Musico de Ia. clru~se .... ,, .•. , ... , ... ;
Musico de 23 cla.iso, . .. , , • , . , , , . , , . , .
Musico do :i~ cln.sso., .... • , .. , ...... .
Tulogra.phistn. .. . , •...... , ..... , .... .
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0 Sn. AU!E!DA BARRETO- Os soldos que orga.n isnç-ão do exercito, não potlin. o.fh..~:~t.n.J'·Bo
vlgm•avam cm 1852 oram os seguintes (lf:):
dos~os princitlios, sob pena. do tlOr conshlornlln.
«Marechal do oxoreito, 2GO$; tcnentJl- injusta.
gonoral, 200$ ; marechal do campo, 150$; O Sn. RAMlltO Bt\RCJ~r. r.os- Entii.o t.n.mlmm
brigadeiro, 120$; coronel, 100$; tcnontc- niio potliltmos fitzer a R<lpublica, si não Ho
cot•onol, 80$ 1 etc., etc.»
pólio lllllllnr nada.
Elevou-se neBSIL occnsiiio n. 20 11 /u o soldo dos O Sn. Ar.r.~n:tnA. BAitltEro-V. Ex., com essa
omclaes, doado o primeiro attl ao ultimo SUIL H'lrmn. de calcuhw, YOÍU docln.t'lU' no
posto. A tabello. tlcou então sendo a ao• Sonndoqun os serviço~ do sub1Lltorno sií.o
gulnte (lfi):
m1tis
dignos do sm• propm•ciontthnont.o nqul ..
« Marechal, 300$; toncntc-goneral, 240$; nhoados, que os dos olllcinos auporiorcs o
marechal do campo. 180$; bt•igadcit•o, 144$; genoraos.
coronel, 120$, etc., etc.»
0 Sn.. lti\1\UIW BARCin.J.Os- Nilo, llbsolut,aA 2" !abolia decretada em fevereiro de 1873,
que elevou 11. eu
isto é, dous terços, os monto; fh!cln.roi quo as nocosshln.doR Aiio
vencimentos dos officincs, ~unrdou a mo~mn. iJ:ua.(lS. (.M7o rlfiOimlo.~.)
iguaidad• : "'sim é que o maJ•cchal, de 300$ O SI<. AI,MEIDA IIAimETo-0 olllcinl subu,J.
pasou a ter 500$; o toncnto·genoml, do 240$ torno tom rosponsnbilidndo'l
passou a ter 400$; cmflm, distribuiu os dous
terços Igualmente desde o alferes até ao O Sn. RA>TIIW BARCETMH-Tom todaH,
0 SR. A!,>IE!DA BARitETo-Niio apniai!o.
lllarechal.
A 3• tabella, decretada om novembro do O Sn. Pmns FEI<R>l!RA- V. Ex. nunciL foi
1800, e que ainda vigora, augmentou 50 '/.. , omcinl subalterno. (Apr~I'In.<,)
ficando mantidos os mesmos calculo<.
Dizer a commissilo qno um maroclml fica O Sit. AI,>IElTIA BATUtETo-Aitorar por csSIL
com 24:000$ por anno é do<eonhecer quaos fó1•ma as talmllas que existem destle o prin&io os vencimentos que o marechal tem ; o cipio d:L or~n.nisaçiw do exercito, Ocmbnrn.Jlm.r
marechal percebe do soldo sómente 750$ po1• tudo, Sr. Prosj,lente, foi o que a Commlosiio
lllcZ. sua etapa ti do 300$ mensaes ; portanto, ele Finn.nçus fez ; bu.riLlhou t.oclns na tn.bcllns
recebo I :050$000. As gratificações siio dadas dostlo o pr•incipio do.quellu. organis1u;ito. Isto
de conformidade com as funcções que exerce. quanto aos olllciaos.
O SR. RAMIRO BAnOELT,os- Todos recebem Quanto ás pra1;as do prot, o augmonto <fo
40 "f, proposto pola Commlss".o do Finanças
mais de I :000$ por mez.
eleva-ao IL um" somma talvez dn mil e tantos
0 Sn. ALMEIDA BARRIITO - Eu, maroclml, contos, como pa~sa. o. dcmonstrn.r.
retirado do exercito, nnnca tive 2:000$, nem O sargonto-~juclantn, mn.n<la<lor, mestre da
mesmo 1:400$000.
musica, etc. tom 1:)500, com 11 terça parte
O Sn. RA>nno BADOELT.Os-Os quntro maro· quopropüc u. CommissiLo do Mo.rinhn. o Guerra.
cbaes todos recebem.
fico. com 2.1i dlnrios ; mns a Commissii.o do Fi0 Sn, ALMEIDA BARRETO- Todos recebam nnnc.~ns, propondo 40 °/u, do n.ugmontn vom n.
porque síio considerados om campanlta, com- ter mais 100 róis. O Jn sar~ento n. IDO:imn. cousa, tom 1$000. A Commi.·siio de Marinha e
mandando oxercito.
Guerra propõe um terc:o do augmcnto: ficam
O Sn. RA)I!RO BAROEI,Los- Eu argumento com 1$330. A Commissiio de l'im•nças dó. mais
com o que existo.
70 róis, o o.ssim succcssivn.rnonte. Neste accres..
O Sn. ALMEIDA BARRRTO-Mas niio é como cimo da proposta do 40 "/,, senda 300 réis
o honrado senador pensa: os ontJ•ns mare- dia rios multiplicados por 305 dins qun tem o
<baes níio tcem casos vantagens.
anno, somma 109$500, e mu\tiplica,lo polas
o sn. itA>Imo BARORLT.os-Niio lia mais do 20.000 pt•açns dó. englobadnmonto 2.190:000$.
que quatro rnaroelme•.
O Sit. RAumo BAnCSLLos-V. Ex. considera
O Sn. AT.>IEIOA B,IRRETn _ como nilo ha to,las as pmças como sargentos; era preciso
mais 'I Então 08 quo ostiio roformaiios níio síio que tivcssemos 20.000 sargentos,
marechaes 'I Só niio recebam a grotincaçilo.
O Sit, ALMEIDA BARRETo-O que é certo é
O Sn. Pmt~< FEilRElltA-Só temos quatro quo o augmonto total sobe a mais de I.OUO:OOO$
marochacs olfoctivos.
pelo nccroscimo da pt•oposta.
O Sit. AI,!!EIOA HARRE'l'O-Os marochnos re·
OSn. PtnEs FstmEIM-Ajmais de 1.500:000$.
fOl'ffilulos que Cijt~1o lllrn tlo flervi~!O nii.u toom (1'rocum-.•w ulyun.~ apm·tes t!itt;·c o orwbw e o
esslL gratlflen.çio,
."it, Uamiro Ba1'cel/os,)
Portanto, a Cummissiio Ilc MaJ•Iuha o !luori'IL, O Sit. ALMEIDA BAltnEl'o-llm vista destes
buscada nos pt•incipios csuLbcloohlo• desde a caloulos, S1•, Presidente, que nilo llllltam, a
11
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Cotnmls~ão do Ma.rinlm o oucrrn. conto. qun o
Hona.tlo nilo ilo\xru•{t. do contiuu;u• n ILpoinr o
pi·njnct.o que npi·osontou, rtuo .ii• pnH<OU om
:tu lliscus~fi.O o l•stil. cm toi'CllÍI'IL,
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do tot'l'IL o IIIILL' cholos dt• privnçür.s o do on-

crugos,nüo ó HUspolto IL~Uello que conhecendo
do pot'lio t,wlo isHo pt•octll'IL c~tt:hLl'ocor o So·

rmdo no

Intui~'

d" sor o sou pr·•muneiiLmunto

mn.IH um uctn tloJusti!:IL e l'oct.itlilo.
n.ugmonto, dar\u. o meu npulo orn Jh.vur dos
Quo o n.u~mcutn tlo~ voncimon\os dos ofllbrn.vus scrvh.lol'eH Un. PrLtrilt,
ci!ws o pmt;u.H ú um1~ nocossltludo ptLipitnnte
Paroco·mn to r• explie~uln uo Sonrulo llH rn1.ücs ntó llltlfiTIIO o nnbro rolntol' da. Commia~ii.o de
pm• que n. Commissii.o do Mru•iulut o Uuorr'rL l~Jnniii,'ILH ofitl.t. ~~onvcncido, o creio.
n.pro:mntou o p1'qiccto um dlscus:-~iio, lhtmlo IL A pr•oporciuOILiidndo ó n. fórmn mu.ls oxa.
Cluln. praçn. do prot, n CILIIIL ofllcinl, um tanto quivol clmo~te nugmento, nfllrmol o pt•ocurol
tio n.ugmPnto igual n. :.!11 11/u prLrrL ol':l orllciues o eun voncor o Senado destu. vordrldo. Onrlo
minlll.t. parcirtli'ln.do Y
3:J '/ .. para I<S pi'IlÇilS do prot.•

Sr. Proslrlont,o, w1o quero deixar n. tribuna
poiJL primoirlL voz quo a ollu. suiJo, acii!LIIflo·KO
V. Ex. nosso. cndoit•a, som dizer ao Soruulo
quo nprovoitu nopporLunidatltl pn.rl.t. follcitu.\·o
por vm•, pela primei l'a voz, dopoiH tlo ntlvonto
di.t. ltopu hlicn., sentntlo na c!u.l.tlirn. lia presidonciu. dosLn Cn.sn, sou legit.imo eleito, nosso
illustrndo o rlisl,incto collogiL, o Sr. Dr. Manoel
Vic!.m•ino Porlllra. Acho-mo, pnt• Isso, com·
plotmnonto satisfeito. E' o que tinha n dizer.

·I
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O Mr•. Ph•eN Fer•r•f.'lll·n- Sr. Pre·
sidonLo, nunca suppu;~, que trazido n. ostn.
h•iburm pelo dever· do dctimder os inLorcsses
di~ chLsso IL que vortonc;o tivesse de SOl'
nccuHõulo niio sei si pot• zelo oxcossivo ou monos
gentileza por meu velho cl.t.nmrnlll\ o Sr. Se·
nadm· 1\amir•o Barcollos, mo ,julgando cap!LZ
do trator do Mnvonioncins rwssO!lllcl, cm prejulr.o dos inter·esses gcraes do Pniz.
0 Slt. RAMIIIO BAMELLOS- Não apoiado,
nií.o disso isso.
o Sn.. PmEs FEitltEIM - Si não ro•sem os
grandes sacriflcios que tonho Coito para
occupar a posiçiln que hcüe tenho no oxcrcit.o,
iiernpre com honra., activirlrulo e dignida.do,
dh·ia" S. Ex. que niio tropidarta em despir
a fn.l'da po.ra continu1u' em clofez[L dos int,erossos do exertito e da nrmadfL, por isso que
os julgo dlgnoH do todo.s as [LbnegtLÇões, nilo
sendo assim acoimado do suspeito.
V. Ex. fez·mo uma. injustiça .••
O SR. RAMIT<O BA.RCELLOS dó. um aparto.
O Srt. PmEs FEn.ItElli.A ••. dizendo que, em
vista do regimento, tra.tando·sc do interesse
indivldun.J, niio podi~> tomar parte na •lis·
cussiio.
Não, Sr. Presidente, nq ui nií.o so tratn. de
interesso indiYidual, tmta-so de direitos •le
c[fl&I(Js que estiio sempre tlrmes no sou
prll!to em del'eza dn. lnte!,'l'ldado o llonr~> do
nossa. Pa.tri[L, do clo.sse:; que tudo merecem du.
no.çiio, mesmo porq uo furão por ella rlur~>nte
muitos annos desprCZildTLS e humilhadTLS.
E hoje q uo O:l altos podere.< do Estado, não
só o Executivo com o Legi;ln.tlvo tem feito son·
tlr as condlçilea precarlas dos officlaes e pra.çaa

AmLHO so podori&. compl\l'ILI' o denodo e n.bnegnr;iirJ do 11111 gonorn.l R bmvurr.t. do um
soldndo, omhnrn. umbos se bnl.!ltn com n.
mcsmiL lealdado 'I Nunm, omboriL os perigos
OIIfronl<ulo< pol' aquollo niio sejam da mesma
gr·avidndo fllW tleslr~.
Um ó a cahcç" dlrigonto,omqunnto que o
outro ô IL machlna oxecutanto.
A responsabili•l~do do primeiro sobrepuja
o risco quo corro o segundo,
Porque não deve ho.vor, pois, a ditrorenr·a.
qunnto ao vencimento si IHL quanto o. todos ~s
actos da vida 'I
O Sn. RAMIRo llAHC!'.I.r.os - E lm.
O Sn. Pm•s FEni<EntA - E pm·quo os&•
dll!eronçs ni.o ha do '"r proporcion~>l 1
O Sn. llurrno BAHOEr,Los - E' preciso quo
s•1a.iusta.
O Sn. PmE8 FEitnEllLA - E',iusta; e sinto
que o cx-commandanto do nmn. brigada no
lllo Grnndo do Sul só hojo veja " necea<ldnde
tlcs;a'fi•lt!L do coll'liçGos de proporcionalidade
entro ollo, nlnnto chere e nquellos valoroso•
soldados.
0 Slt, RA~Uito BARCEJJLOS - Nóll nunco. ro..
cebomos soldo.
O Sn. PmE• FERHETM- Devi~>m tol·o foi lo.
0 Sn. RA>TTRO BAHOELLos-Por que!
O Sn. Pmr<s FEnltEmA-Por'luo a lei o
dotorminava ; e a Nru;ilo que nno paga. seus
exercitas autorisn. a pilhagem e o saque.
Foi por isso que como commaodnnte de
Corças no Parnnó. e bi>sendo em um decreto
que nos conol•leravn cm campanha, tlz pagar
com o augmonto de lf3 o• vencimentos rlo
omclaes o praçiLR.
ll não se dl~a que o ex-chefe do Poder Executivo ILRslm tlccretnndo procedeu com monorr
problrhulo-EIIo o podifL razer o a cpoca niio
era do economias. O trlumpho •la Republica
estava acima do qualquer questiio oconomlca.
Senhores, qunosquer que sejam os motivos
do pezar qno mo aftllltom do ex-chofo do Executivo, nilo cederei um passo na. dafe.zn. de
sous actos, porc,uo com ello fui solidarlo atQ
com risco de minha vida. Pela manutençio
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do pt•inclpio da o.utorl•lo., pela Constitulçiío e
peln Republlca ollo batia-se, tlnha•me e tevo·
mo sempre a sou lado, com a maxlma leal·
dado bojo que lhe, fazem Imputações menos
honrosa• nilo posso doixal·o som o. minha
franca dofeZ!l,
DIVERSOS Si~NADORES-Jl fdZ muito bem •
O S!t. PIRES l'~ltn>:mA- Nilo bato ~o.! mas
a quem lho n•z injustiçll.'l porqno abomino
os Ingratos c niio quero co!locar·me no rol
dclles,
Senhores, a proporciono !idade ó nma no·
cessldade nll.'l forças armadas, como em ou·
tro.s corpot•n.t:ões, não sú na dirccçii.o, como
no. retribui~ilo.
·
No. direcçilo, pot•q ua nem todos podem sct•
chefes; ópreclsoquo as differentcs unidades
desta ou do.quella classe, e principo.lme.nto das
ses armadas, tonho.m sub-chefes e va n gra·
daçilo ntó ao soldado, porque si o general
n[o púde fazer sentlnella no campo, o sol:
dado niio pódo tambcm dirigir combates; o
preciso que estas posif;õcs sejam occupadas
segundo os conhecimentos de cada um, segundo a suo. actividade, segundo o seu valor.
Si a!U ho. differença, ho. gradações, porque
não ha de haver gradações no. recompcns<L
desses serviços 1 As t'or~;ns de mar e tona,
COII\0 n.s OUtl'aS classes, CStÜ.O certas da. nea
cess!do.de dessas gr~·lações: ti .o amanuense de
sect•otM•io. em relação ao dit•ectot· geral ; ó
o almirante em relo.~iio no grumete ; ti o
marech•l cm re!o.çiío ao soldado.
Em tUI1o ha gt•adacões, o, portanto, deve
haver dllferenca nas retribuições,
Como, pois, qucr-so condomno.t• o. pt•opor·
cionalldaile !
o Sll. RA)llllO B.\llCELLOs-M"s condomnat•
cm que 'I Mandei igualar os soldos o.oa voncl·
mentoa 'I
0 Su. PIRES FEllnEm•-Niio, niío mandou;
mas v. Ex. achou uma base sobt•e a qual
tinha de dor seu po.t•ecor.
0 Slt, R.\>URO BAKCELLOS-E <lei-o.
O Sn. PmEs FtJnnEmA- Nilo se cncommode; niio sahircl da linlm do dever que
tenho perante V, Ex. e pm•ante o Senado ;
serei cortez, alfll.Vel, o creia que sustent•rei
esta mesma posiçilo, q uo.lq uer que sejo. a m~
vontade quo posso. causar o meu modo do
Jlensal'
V. E.x. tevo uma base sobro o. qual devia
dar parecer:-o soldo dos olllclacs <1o m•t· e
tert•<L.-V, Ex. devi• Vol' o htstorico dos o.u.
gmentos de soldo •\ti hoje.- Os o.ngjllentos foram todos proporclonaes : o torço, o
quinto ou o melo, supponba V. Ex. A com~

missiio do via dizet• neste momento : «Nilo se
jlÓde dar o terço, o quinto, ou o melo ; dú-se
tstu, porém, proporciono.! as to.bo!l"" exlstentlls,»
.
Pcdo V, Ex. 10 "/n po.ra o general e 30 •/Q
~t·o. os ~ttb<L!ternos ; uiio vejo motivo para
1sto, a nao ser a sympathlo. que o nobre se·
nll<lot• queil•a aununclnt• aqui, pelos subalternos, sympathio. que ,julgo multo o.quem daIJUOJ!a r;uo lhes voto, porque desejava que
lasse possive! do.r-sc·lbes I :OOU$ por mez.
O Su. RAlllRO BAncEr.r.os - I'aco ldéa do
quauto niio do.ri~ então aos marecbacs.
0 Sn. PIRES FERREIRA - Sou cohcrente,
quero a proporcionalidade.
Portn.nt.o, nilo siio os ·10% augmcntados nol3
soldado:-;, I']Uo vüo ~nti::~liLzcr ás suas neccssi~
dndes, nem 30 •;, aos subalternos, nem 15 "/"
aos oll!ciacs supel'iot•es. Nilo ; o Congresso No.·
cionnl vo.o do.t• o que pódc do suor do povo
u.oo servidores quo necossito.m ; o isto que o
Congt•esso dér "" exercito c ti at•mndo. est1\
sujeito tis leis militOJ•cs. 1'<'1dc V. Ex. ficut•
cci·to, porque todo o militar deve contnn·
to.r·se com o. paga que so lhe dér, sob pena
de ser li•lo e considerado como amotino.rlor ;
qualquer que soju. o nugmento ha de ser re·
speitado.
Concluindo tenho " <lizcr ao Seno.•lo rJne "
minoria da Commlssão de Mo.rinb11 c Guot'l'"
quo rep1•e.o;;ento, niio foi, uílo é o ucm scrU.
hostil aos subalternos dos cxm•citos. A pro·
posto. d> Commissão de l'lnanças u.pt•esento.ndo uma tabclla de gradaçilo, parece, ri.
primei r• vista, q nerer captar <LS sympathill.'l
ilnquc!les membros dos ex<wcltcs de torra o
umr ; portim o. opposlçilo do l!lustre relator
d11 commissilo i• 'emenda 110r mim o.preeen·
to.do., que ltugmentava do 1/3 os vcncimen·
tos de toda'a corpot'llção veiu desfitzer ni[Ue!la
preten\•üo, visto o terço ser 11111is de 80 'f,.,
Senhot'CS i Os bons serventuo.rlos oiío o.quel·
los quo silo bem I'emunero.dos ; o. Naçilo tudo
póde ,o deve exigir , das c!llllses armadas, po·
rém como a todo dever corresponde uma olirl·
gnçiio, o!lo. está na de bom recompensar os
seus sacrlHcios e abnego.çio.
Tenho dito. (MHito bon•; apoiados,)

O ltih•. U.nmh•o Dnrcello• jul·
go.·se na o!Jr!go.çiío <lo explicar ao nobre se·
no.dor pelo Ptauhy o. phrase de que usou e
que tinha por. IIm lemb1•nr apenas, que S.
l!:x. estava transigindo com uma disvoaição
regimental.
Aproveita · o. opportunidn•le pat•a fazei'
o.indu. algumo.s cionsldet•o.ções sobre o llliSUlll•
pto" deix11 a tribuno. rererlndc-se a um to~~~~b~~ diso.u}'"~';'do nobre senador pelo
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o li!ilr. Joiío :Nelvo entende que a
diacussão do assumpto e a direcção que os
nobres orlldores, que o precederam com a polovra. deram ó. mesma, obrigam-n'o a mani·
restar, tambem, o seu modo de pensar arespeito.
Do estudo comparado que for. das tabollas
apresentada• conclue que a mais reduziria ó
,. que ol!"ereccu o lllustrc t•epresontantc do
Rio Grande do Sul, com excepção do nu·
gmento feito aos alferes.
..
,
Attendondo, porom, B que oxu;to om d!~~
cussiio na outra Casa do parlamonto um pro·
jecto sobro a mesma mataria, ~ode a retirada
do projecto <lo Commissito de Ma.rinha c
Guorra, ató quo venha aquellc do Se·

31

Vem á MeSII, ó lida, apoillda e posút con·
juncbtmcnte cm discussão a seguinte
E11WIItftt

Accrcscentc·se:
Al't. 6," Continuam cm visor as disposições
da lei n. 441! d•• 2 do junho de 1802.
Sala das sessões, ~O de novembro do 1804.
- Vlr!Jilio JJaum,sio,

O SR. ALl!EtDA BARRETO (pe/11 o,·tlcw) diz .
quo o Senado niío póde continuar a funccio·
nar, visto não haver numero legal no
-~ o.
reointo.
n....
Procede-so t\ cimmllfla dos Srs. senadores
o 1!\1•. P••e•ldente- Niio havendo que compareceram à sessão (37) e deixam de
numero legai para sujeitai' ,;, uprecinçiio tio respon1ier os Srs. Gil Goulart. João Neiva,
Soua.dc, o requerimento que acaba de ser Francisco Machado, Antonio Baena, Nogueira
feito pelo honrado senndor no sentido das Accioli, Josó Bornat•do, Oliveir~ Go.lvilo, ·
razões adduzidas por S. Ex. diL trilmua, Ahdon Mnanez, Leito o Oitlcica, Rosa. Junlor,,
tomo a rcsponsabilidodc do retirar do ordem Coelho e Campos, Eugenio Amorim, Domingos·
do dia o projecto em ~uostiio, considerando Vicento, La.pcr, Snldonha. Marinho, Gonçalves
fJue se tratn. llu. outro. Caso. do Congresso de Chaves, C. Ottoni, Silva Cnnedo, Aquilino do
projecto similar.
Amarai c Joaquim Murtinho.
Consequentemente, os fundamen!<J~ ndd~I· Em seguldiL o St•. Presidente designa para
zidos pelo honrado senmlol', o Sr. NtllVa, sao ordem do dia. da sessão seguinte:
procedentes.
Vota.~iio om 3• discussão du proposta do
A discussão simnltauea n11s duas Cilmaras, Poder Exccu ti vo fixando " Jorça na. va.l para o
traril1 uma confusiio em trabalhos que devem anno de 1805, convertida em projecto de lei
seguir tramites regulares em omb,s.
pela Camltl'll dos Deputados;
Pendendo da iniciativa úe uma deiios, ti Coutinuaçiio dn 3• discussão do projecto do
justo que· nilo cm•ram parallelomonte nns Senlldo, n. O, de 1894, regulando o preceito
(J uas Casas ns mesmas mate~ias, o que. pódo constitucional que veda. a accumulação de
dar lugar" um conOicto e d!Vet•;os pro.wctos t•emuneraÇ<io pm• empregos publicas, e lo·
licarinm assim neutralizados ou annullndos. ma.ndo outms providencias;
Retiro, portanto, o Pl'Ojecto da 10rdcm do 2" discussão dos projectos do Senado:
dia, aguardando u imp•·essilo <lesse outro e
das emendas apresentadas o quo tenham !'O· N. 28, de 1804, dispondo sobro companhias
de seguros de vida estranReii•as que J'unccio·
lação com a maioria que lá so discute.
mun no tert•itorio da RelJUblica;
ecntinúa o. ordem do dia, se.ouindo·sc a
discussão do projecto lixando a torçil na vai N. 41, de 1802, autcrlsando o governo n
mandai' pngat• JlCbt tabciln do 1852, a Maria
para o exerciclo de 1895.
Angelina Pinto Rangel, viuva do alferes
Segue-se em 3" discusS(io, com ns omontlas rerormado do exercito Manoel· Serafim Fer·
nppt'OVIId:Ls em segunda, a Jll'oposbt do Podei' reira Rangel, o meio soldo a quo tem direito,
Executivo fixando a força niLvai pum o ILnno a contai• do 2 do novembro de 1878.
<ic 1895, convertida cm projecto de lei pelo
Cumat•a dos D~putados.
Levanltt·Se o. sessão iul 3 borns e Já minu·
tos
da tarde.
Ninguem pedimlo a polavrlt, cncet•rn·se a
discuasilo, fictlndo " vobLÇiio adiodlt por f11lht
de numero;
Segue-se em 3• dlscussiio, redigido de
acoordo com o vencido em segundo., o projecto
do Senado, n. O, de 1894,roguiando o preceito
constitucional que veda n. o.ccumulaçiio ~e
remuner~iio por empregos publicas, o tomllolldo outras providencl118.
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J\o meio din. compo.J•oeem 37 St•s, senadores,
o. saber: João Pedro, Gil Goulart, .roão Neivn.,
Joaquim Sarmento, Francisco Mnobn.do cost."
.Azevedo, Antonio Baena, Mo.noel Bnra'ta pf.
res Ferl'Oira, Ci'ttZ, Coelho Rodriguc~. No:iucir;L Accíoly, João Col•deiro, Oliveira Go.lviio,
Abdon Milanoz, Almei<ln HaJ•roto, Joaquim
Pernt~ombuco, Joiio Barbalho, Leito e Oiticlca, Leo.ndro Mo.ciol, Ros~> Junior, Coollto
e Co.mpos, Virgillo Damasio, Eugenio Amo·
rim, Domingos Vicente. Q, Bocayuva, Lapcr,
Saldanha Marinho, E. WandenkOII<, Gonçalves Cho.vcs, C. Ottoni, Silva Canodo, Aquilino
do Amaral, ,louquim )lurtinho, Gustavo Ricitar, Egtevcs Junior e Pinheiro Macho.úo.
Abre·se a. 1-!essü.o.
E'liola, postn om discussão, o, não havendo
reclama.ções, dá-se por approvada n acta da
sessiio anterior.
Deixam de comparecer com co.usa parti·
clpada os Sra • .loão Pedro, catunda, Gomes
de Ci\Btro, Cunha Junior, Almlno A1Tonso,
Joaquim Corrôa, l~ego Mollo, Messias do
Gusmão, Aristides Lobo, Joaquim Folicio,
J,eopoldo de !lulbües, ,Joaquim de Souza,
Generoso Ponce, U. do Amaral, Santos An·
drnde e Itaulloo Horn; e sem causa pa.rtici·
pada os Srs. Justo Chermont, Ruy Barbosa,
Campos Sallos c Ramiro Bal'collos.
o Sn I' SI~CRETAtUO d~ conta úo seguinte
EXPEDIENTE
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Olllcios:
Do 1" soorot.orlo da C~maro. dos Deputndos
do.to.do de 20 do corrente communlcan:
do que aquello. Camara adoptou o pt•ojecto
do Seno.do que cencede um anno de licença
com ordena.do, ao 2' omcio.l da secretaria d~
inrlustrln vlaçiío e obras publlco.s, ,Jostl For·
n"ndes Ribeiro do. Costo., o q_ue nuquella do.to.
lbi remettid11 oso.ncçilo prostdenclo.l.- Jntelro.do; archiVMO.
Do mesmo soct•eturlo e de Igual da tu.,. commuuicondo que uquella Cama.ro. uilo podo dar
o seu consentimento tis emendas úo Senu.do
ao projecte da meama Co.11111ro. quo considero.

telegrammiiS officiaos os que forem expedidos
por autol'idados federaes o ostaduaes no exerclclo olo BUns funcçüos, 119 quncs devolvo no.
fórmo. do ~ 1" olo art. :m diL Constituição Fe·
dorai.-A' Commlssilo <lo Finanças.
Totogrnmm11 expedido de Marolm, Estado
1l~ Set•gipe, em 20 do cm:ronte, assim concobJdo:
Presidente do Son<ulo-ltio-Mos<LIISSmblóo.
legitimo. Est.odo do Serglpo tom a honra de
communicor que o<tn ossombléa. hqie continuou sessii.n u.dia.~ln., ncstn. cidade visto nilo
p~det• funcciono.r J\l'ucn,jú, consequ~ncla pres·
sao. governo illogitJmC! ~ lm;Lrchio. goro.l Estatlo 30 n..IQ pra 1;a.~ pohcJO, cidnclo, sem fb..ot.o
justificativo SUIL presen~~a.- lJcll}mltin TdltJ.'I
presidente. -Qudro;, 1~• l·!CCl'etario.-Learulr~
J•niot, 2, <lito.-lntelrado.
O Sn. 2" SECRE!'AniO lô e voo a lmpt•lm!r
pttra entrar na ordem dos trabalhos o aoguinte
PARECEI\ N. 100 DE 180·1

,As Commissüe,s do lnstruccilo Publico o rle
Fmançns cxammaram 11 preposição ''" Ca·
mo.ra dos Deputados n. 18, do 1804, que nutorisa o Po•lcr Executivo o. mandar cont.or
para os elTeitos de jubilo.çilo no Jogar de professor do I" externato do Gymn..,.lo Naclo·
nal, o tempo que serviu no exercito, ao i'
tenente reformado Joaquim do Oliveira Fer·
nnndes, e tendo e1n vlstn a informaoão pres.
tnd11 pelo Minlsterlo do. Justiço. ·e Negocies
Interiores, a certidão da. fó de oiHclo do rofo·
rido o!llcial e identiCII!l delibero.çiles tomadas
pelo Congresso No.clono.l, 118 Commlssilcs rio
Instrucção, Publica e do Fino.nÇII.S silo !lo po.recer que a proposição da Cnmara dos Depu·
tndos está no co.so do ser approvadn.
Sala das commlssões, 19 ao novembro
ile 1804,-Antonio Bacna.-Virg,ilio Dr.unasio
-Saldanha Marinho.-J11.do ChCnuont -Do;
mingas Vicente (Vencido). - O. B OtÍonlLcito a Oiticica,-BCirlfo do Ladario;
•
ORDEM DO DIA
Votação em 3" discussão do. propoat.o do
Poder Executivo, tlxando a força naval para
o o.nno <le 1895, converti•lo em prqjeetc de lei
pela Gamara. dos Deputados,
·
Votam-se ·o. ,silo approvo.das as emendas
que já o havmm sido em 2•, menos o. que
supprlmo n 8 IQ.do art. 2'. ·
I' a. proposição,. asslu1 emendada, approvo.da. cm 3• discussão, e sendo adoptada vae
flOr devolvldll ilquell& C&Jnara, lJICIO aDieS
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Commlssilo de Redo.cçiio para redigir as
emenrlas
•
Continú" em 3• discua•iio o projecto do Se·
nado n. O, de 1804, regulando o precon.o
constitucional que veda a JLccumulllÇiio de
remuneração por empregos publicas, o tomando outras providencios.

' '

lei, tlcam imposaibllitll<los de receber o sub·
sidio, porque niio descrimina o subsidio, mas
o v~ncimonto, quando ó uma cousa tempo·
rarm ; o representante da n~~<;ii.o só percebo
o subsidio durante as sessões, no intervallo
nada tom absoiutnmonte.
A lei o estabeleceu para deconcia, par& representação dos membros do Congresso Na·
·
O Sr. Ro•a .Junlor- Sr. l'resi- clonai.
dsnte, niio tive occasiiio fie o.ssistir o.o debate Citarei o caoo ha pouco suggorido na C&·
sobre este projecto em 2• discussiio, em mara dos deputll<los, o do um projecto que
virtude do meu estll<lo do so.udc que nilo vem dar ao preshlento da Camara, no vice·
presi•lonto do Senado e ao pre•idente do
permittio-me comparecer ao Senado.
Encontro boje osto projecto em 3• discos· Supremo Tribunal Federal uma subvenção
siio e deepertaram-me logo a n.ttençiio alguns para representação.
Pergunto eu: no caso que seja dada tal
pontos· nelle estabelecidos.
Trato.-ae, Sr. Presidente, de um proJecto subvenção, ficam os cidndiios que exercem
aqnellas funcçües inbabilito<los para o cxorde lei referente n accumulnçües.
Este projecto, a.mou ver po•leria ser dis· cicio de qualquer outra 1
pensado, porquo.ntojó. temos leis que regulam Eu penso que niio; mas, podem apporecer
falsas inter·prei.IIÇóes.
accumul~~<;ões.
Além disto, encontro artigos neste pro· A• repartições do !.besouro, e as paga·
darias niio poderiam impuf!llar o pagajecto que me parecem sopernuos.
O honrado autor do projecto acredito mento dessa subvonçiio para o represen-· ,,
niio haver •le momento compulsado tanto, como um ordenado que é contra o.
·
certas disposiçOos referentes ó.s accumuta.çõcs W1
de que trato o seu projecto. Discutirei por Certamente; e nós temos visto, nos estados
principnlmonte, como esoas repartições facil·
partes,
"!•~te imPUI!Ilam pegamentos, sem prin'
Diz o autor do projecto. (L8.)
em que se possam basear.
'
Eate art. I' mo ohamou a attençiio, porque crpros
pois
que
era
molbor
que
volEntendia,
alie abrange quosi tudo quanto diz respeito tna•e o projecto ri. commill8iio para que elle;
&vencimentos, visto como este artigo vae conoidero.ndo
e estudando visse os inconva·
autorisar t'&IBILS interpretações, porquanto, nientes que eUe
leis que são respeitll<IM JlCla nossa Constitui· outro parecer. contém e o.preeentosse um
çiio garantem esses dirertos já. adquiri.los, no
passo.que o. executor desso. lei póde dar·lhe 0 Sn. COKLIJO B CAMPOS-A commissiio jã
uma lo.lso. interpreto.çiio, prejudicar a porte viu; agora os nobres senadores apreeentem
e dar trabalho no Poder Legislati vo para vir suas emendfll!, poro. que a commissão o.s es·
tude.
desfazer aquiUo que foi mo.l interpretado.
O Sn. RoSA Jumon- Devo tratar de outro
O Sn. CoJI:LIIO B C~s- Por exemplo I
ponto.
A minha posiçiio ó muito excepoiono.l·
OSn. RosA JUNJOR- Dou-o jil.
mas
si
eu
estivesse comprehendido nesta dia:
O magistrado. O.JK!IlllDtll<lo em virtude de posiçiio, nilo
argumente algum. Vou
lei que o. Constiturçiio garante e o.ssim outros tro.tnr de umsuggeria
vencimento
sujeito o. o.ccumutunecionarlos publicas , como seJam lentos l~~<;ões, que é o soldo.Fallo ·do
soldo em geral·
jubilados, que toem direitos a•lquiridos.
não quero especificar,
'
O Sn. CoJI:LIIo 1 C.ull'oa- Estes estilo inva- . O militar que exerce qualquer outro cargo
lidos.
em virtude das lois que nee regem, POde J.Mlr;
O Sn. RosA JUNJOR - Podem· 'estar invo.- ceber o seu soldo. Mas, vem esta alsposrciio
lldos para uns casos e niio poro. outros ; do projecta incompotibllisal-o; de maneira
V. Ex. póde estar invalido para o cargo de que o omcial que está exercendo um cargo
de~~embargador, e entretanto, póde ser re- perdo to•las 118 vantagens, fica reduzido u.i:i
preaentante da naciio. O magistrado aposen- soldo ; mas, d~ dato desta lei em denote
Íilflo, o lente. jubilado obtiveram aquellee perde tambom o soldo,
vencimentos, em Tirtudo do uma lei que ga· Venho nponM trazer no conhecimento do
rante o seu direito por um cer·te numero do Senado o que ho. sobre esu1 p.~riAl doR venci'
annoe ; são bomens que podem exercer• menta• do olllciu.l. Isto do.t11 do mil setecentos
cargos ·polllicos, como IH\io. o do senador ou e tonto, do tempo da minha miil. A lei ga-·
deputado, e por uma falso. interpretação que mote, em todo. n sua plenitude, o soldo aos ofi·
se possa do.r ri. esta lei, elles que teem direi· ficl~WS,em qua.l:l!:~tuneçiio que elleH exerçam;·
tos adquiridos quo lho tol'llll Ollllferidos pof extranb& ri}Iro
; tanto aatmquo 11111 prollondo Vol. VI
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moções, na. patente que se l~vra, tb.zcm·se reCo· O nobre senador va.e ver de que ordem siio
renclns logo ao soldo ; do modo que o soldo é esses Inconvenientes. Citarei em primeiro
inherente 11 patente.
·
loga.t• uma lei, e depois outra.
Elle constitue uma cspeciftcnçi!o, que nilo O Senado elaborou um projoote,aqul multo
deve estar comprehendldll na. prohiblçilo ; en· discutido; foi remettldo pom a Ca.mara. dos
tretanto a lei que se quer volar é gcncrlca. Deputados, onde fel approvado· e depois tle
T:mto éllBIIim que as leis militares consignam, sancclonado tornou-se lei da Republica, a de
que os officiacs em conselho llcnm reduzidos n. 448, de 12 de junho de I892, Esta lei já
ao soldo, ni!o o perdem ainilo por sentença. foi Invocada aqui em uma discussão e o seu
A nossa constitu!çilo dlspoz a este respeito, principio predominou por essa. ocCilsiiio.
e v~u ler o que ella diz, quer sobro os cargos o sn. CoELI!o E CAMPOS-E' outra questão·
clv1s, quer sobre os ordenados dos lentes, ma· esta lei ainda prevalece
'
gfatrados, cte., 9uer sobre as patentes c car•
•
gos militares (lti):
O Sn. RosA JUN_loR-Nós podemos decretar
c Art 74. As patentes os postos c os co.r- qualquer dlspos!çao sobre accumuloções; mllll
. • · · •
'·ct
t 1
o Poder Executivo pMe abusar da lei.
gos mamoviVCIS sao garanti os em O<~
"'sua Ní\o tenho conhecimento de nenhum abuso;
plenitude,
mas ellcs podem dar-se.
Art. 75. A aposentadoria só poclcri. ser Eis o que diz a lei. (Lê.)
dada. Ms !un-.,Jonarlos pu!Jllcos cm caso de Foi o Senado que discutiu este rofecto, foi
lnvahdcz no serviço da nllÇIIO.~ a Camora. que o acceitou e o Pode~ Executivo
Por consequencia, a ConstituiÇllO proviu a que o promulgou, dando cumprimento 1> elle.
hypothesc, reoolve sobro totlos os cargos e o E' de ouppor que nenhum aliuso · tenha ba·
Poder Executivo apen1111 deve observar e vido.
.
Este projecto contraria a disposiçilo dosta
executar.
c A.rt. 76. Os amctaes do exercito c da ar· lei.
mada só perdemo BUliS patentes por con~em• Tenho aqui uma dlsposlçi!o mais recente : à
nnção em mais de dou• annos de prisão pas- o doere~ n. 1888 de 14 de novembro de 1804,
aada cm julgado n01 trlbunaes competentes.» Em VIrtude dosta lei o Poder Executivo
A Constltulçil~ até referiu·se O. lei or• ~: 1 :í:~e~~!to criteriosamente, expedindo
gan!ca do cxerc1to. ••
Para mostmr a lnconvenlencla deste ro·
0 SR. CoELIIO e CAili'OS- Vejo!- dlsposlçi!o Jecto ainda tenho aqui o art, 4' da lei. (ti.)
anterior, quo veda as accumulacoes remune· Portanto, si o governo augmenta venclrada.e.
.
men~• 8 porque lhe foi conferido essa attrl·
OSR, RoBA. JVNJOR - Esta porte é multo bu!çuo pelo Congresso, ui!o exorbita. ?-respecial· o soldo é o vencimento mínimo, por· I!U~:tó esoe principio, o Poder Jtsecuttvo,
qUe O mais VU.ri&, OR vencimentoS tee01 OUtr&B dSU
ln ando-se a um preceito de lei, resol,vo,
partes, como as grat!tlcnções pro labore o ou· espacba, conc~a eates ou aq!!ellea prov01tos
va, como a dos almirantes e a dos genoraes, "' quem de dlratto, e amanha o Congrest:o
que constituem a maior parte delles.
vem desfazer o que ~utorlsou I
Veja o nobre senador, o soldo é uma parte d O ~R, CoE:Luo E CMIPOS- E' tlaqui por
especial, e, send!J assim, pódo haver. uma ean e.
falsa interpretaçilo, como a respeite tto re. O Sn. RosA Jumon- MllS, quando for
prcsentante da naçiio, vindo o offieial a per· para o anno, apparecem a& ••eclamaçileS e
der o seu solde garantido por lei, que a. pro· V. Ex. ou eu, ou outros collegas mais compe·
pi• ia Constituição garante, c é um direito ad· tentos, entendem que esta lei óInconveniente
qnlrido.
e apresentam outro projecto, e ~o esta·rereAs leis são sujeitas o. intorpretnções e es. rencla, porque V. Ex. que aqui tem traba·
tas podom variar, conforme oa executol'eS, lhado comm!go ha do se recorijar de que:fol
O fllneeionarlo quo oxecuta uma lei nilo é o apresentado este projecto de 189'~ pelaS muimesmo; um da-lhe .a verdadeira lntelllgen- tas reclamações que o.ppareceram ; sanou-se
ob•; outra dá·lbe lntelllgoncla diversa. Dahl a dlmcuidado e nilo tem cabido no desagrado
as questões, a.s informllÇões pro ou contra, publ1co.
.
·
conforme as dlsposlçiles cu lndlsposiçiles... O Sn •. Coii.uo 111 CAMPOS·....; Nem pime
O Sn. CoELHO E C.UJros-lsto ode todas as cablr. ".... ,
·
Jals.
O s_~. RosA Jumon- Entilo jt\ vô v. Ex.
O SR. Roa;. JuN!Ol\-. ,.conforme os incon,• que nao ba convenlenola em ser .derogada
venlcntes que procurem de momento, entoil· sem proveito uma dispoalçiio por outra.
deudo·se ora umu cousa, ora outi'A,
OSn. ColltÍio 1 CA111ros dó. um aparte,
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o Stt. llJls,, JUNIOI'- Mas qual a couve· E' lido, apoiado, posto cm discussão e sem
ntcncio. do cst11.1' to1lo din como cnrnnguo!jo dehn.to nppl'OYn.Uo o tiCguintc
paro. deante e para traz! (li« outro apm·tc.)
V. Ex. quo ú magistrndo, ainda hoje so
RCf}IICI'Íil/CIIlD
rego por dispo.•lções d:IIJucllo bom tempo o
v. Ex. formúla. seus argumentos funrlo.nclo Requeiro quo o projecto n. n volte a com·
ao nollns; aqui mesmo se tom su~~orido
missão respccti\·n., com m:1 omendn.s.-Rom
qucstõcs·sobro as quacs os jurls-consultos t·c· Ju11ior.
foram-se ti. essas lms o cllas predominam •
a11indo. a •liscuSt-iü.o, sendo o projecto
o que desejo ó que " t•opresont.nçüo nacio· cmFica.
vlnclo
iL re8pcctivn. commissão.
no.l seja firmo o corda.tu. ntU\ sua!-! rcHolm;.ücs,
Segue-sr.
discussão o projecto do Sepense com madurem na elaboração do qual· nado, n. 28,nmdo2u180·1,
dispondo sobt•e compn.qnor lei, e depois de clabor.td.t R<!l"' respoi· nhiu:; do se~ut•o de vida
que
tndrt o não cstoj~ hoje cm execução o ama- funccionnm no lcJ'l'itot•io daest.ra.n~eira.s
RCP'!blica,
nhã. nüo.
o autor doato prcdecro, n quem multo
considel'o c tenho intimn. amiRatlo, acrerlito,
que niio compulsou outras leis.
Ha esta lei recente o que :Lqui foi di,cutlda
com multa pt•oftcloncia paio honrado seniLdor o Sr. Virgílio Da.m:~.sio o out.ros, ~egundo
a qual jti. temos aqui tomado resoluções.
Outra disposição rtuo ó suporllu:t : at•t, 5'.
(Lú.)

No art. 75 do. Constituição so uiz quo as
apooanta<lorias só so d"riio llOl' inspecçilo de
saúda.
Portanto, isto li uma rctlundancia. Esro
artigo vem mostrar que as leis são lettrns·
mortas ; o Poder l~xccutivo nfi.o o.s cumpre, e
isto niio cala bem no espírito publico, porque
ftca·sa duvidando da sinceridade do go-

verno.

Eis porque achoinconvcnien!e osto pt•ojccto,
o só agora tenho occasião de manifestar-mo,
porque não esta VI\ presente, quando se dis·
cutlu em outra sesaiio.
Como ó esta a 3' tllscussiio c mesmo alguna
coll•gas achavam conveniente que o projecto
voltasse ú. commissii.o para, cstudl\nilo-o do
novo, fuzer algumns mo:liflcaçõos, cu, bom
que tivease formulado a emenda que ó sup·
pressiva., vou oavinl' ó. Mesa. esta. oman~ln. e re~uorer que o projecto volte com as emendas
" commlssilo para. do novo cstudal·o e t•ccon·
siderar o seu parecer.
Vem ó. Mesa, ó lida, apoiada e posttt conjunctamento cm discussão a seguinte
Emenda

Supprimam·so os arts. 4" o 5' do projecto
n, o,
Sala <las sessüos, 20 de novombt•o do 180·1.
-.Ro~a Juuim•.

O 81•. Vh•gllio Dnmn>do dcclat·~
quo niio pa.rece que seja ello o primeiro a to.
mnt• parto no debato, Fal·o, poróm, por haver si~o omittido . o parecer da commissilo
respectiva nestu. dJscussf'io.
Tem .a dito que o projecto ó inconslitucio·
nn.l, pm• nüo competir iL esta casa do Congresso n. inicia.tinL do impostos, entretanto,
" pro~oslçiio niio ó propriamente oreadora de
taxns &lnüo do uma o cm um dos seus o.rti ..
gos incidcntcmento.
.
...
Ooixarlt do parte esse ponto do projectll,
sobro o qual ji1 tem a Camara. dos Deputados
provirlencindo solutnrmanto, pnl'a ater-se na
presente discuss~o aos dous pontos c~pltnes
do projecto- o. oonvcrsilo dos capitaes das
comp11n1tias e a jurisdicçiio dos tribunaes na·
cionaes para os questúcs am que forem partes scgura•los o scgut•adoros brazilcii•os.
ParlL prccon isar a con ver:;ão dns 1\J. ndos das
companhiiUI do seguros om títulos da divida
publica nacional, bnsta considerar ao de leve
na. enorme som ma que corre o.nnualmente do
Brazil para o estrangeiro sem compensação
correspondente. E si se attendar a que o carital neste paiz ó muito mais rendoso e pro·
ilucti vo, veNo-ha que nenhum receio deve
o.satlltar as companhms da seguros cstrangci·
r1ta, que aiiàs conservam todos os seus
fundos em lagares onde niío alcançam elles
juro.~ superiores a 3 "/u mais ou .menos.
Accresco que ..a companhia& aliudidas teem
abusado dos segut'os tontlnos, que otrerecem
gamntlns problematicas, ten<lo sido jó. prohibidos na Austrin-Hungrla e Russia, e sendo
agora objecto de inqucritos minuciosos em
outros paizes.
Tncs contractos o outros de igual jaez já
teem. por outt•o Indo, arrastado á fullenciM
formldavels multas dessas companhias, que
precisavam evidentemente de um !'relo e cujo
oxel'ciclo reclamo. do Congresso o.s mais serias pt'llVidoncias.
Nem ó original a idéa do orador, que acha
a sunmnl~ completa consagt•açiio nas legisla·
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ções sulssa, russa o a.Uemil e multo es~lal
mente no art. 145 do codlgo commeretal !ta·
llano.
A ~rlmelra p"rto tio projecto, pois, so.lva·
guarda ou Interesses publicas e garo.nto o
capital naolonal contra a rrau~e proveniente
das fllllenolos subltas a que j{L a.Uudlu.
Qu11nto é. segunda parte niio é ella mais do
que um oorollarlo da primeira. uma conse·
quenela lndecllno.vel e em verdnde, jà prln·
Clpio consagrado em lei.
Apresentará algumas emendo.s paro. com·
pletar o projecto.
O orador as justlftca em seguida..
Vem á Mesa, é lida, apoinda e posta oon·
junctamente em discussão a seguinte

I

•

Congresso Nacional que autorlsa o Potlor
Executivo a. abrir o credito necessarlo ao
pagamento dos vencimentos deTI~os aos em·
pregados da Sellreta.rla da. Camara ~os Depu·
tado• e augmento doa vencimentos doa empregndoa da Secretaria do Senado.
Continuação da 2• discussão do projecto do
Senado n. 28, de 1804, dispondo sobre companhias de seguro~ tle vida estrangeiras que
funcclonam no territorio da Republica.
2• discussão da proposição da Camara doa
Deputados n. 46, de 1894, autorlsando o Po·

der Executivo a crear e regular, sem onua

para os co!rea publloos, nma caixa beneftcen·
te da brignda policial desta capital.
2' dita do projecto do Senndo, n. 41, de
1802, autorisando o governo a mandar pagar
pelo. ta.bello. de 1852, a Mar!" Angelina Pinto
Emonda
Rangel, o melo soldo a que tem direito, a
contar de 2 de noTembro do 1878.
· Ao art. 1• - A'• palavraa c doveriio apre· 2• dita das proposiçõea da camara dos Desentar ao governo » uCC1'8Seonte-se c e publi· putadoa :
oar pela Imprensa».
N. 87, de 1894, autorlaando o governo a
mandar contar ao capitão do 8' regimento de
O &r. Leite e Oltlclca tl!.rá Ugel· cavo.llaria, Antonio Lago, como temJ!O de ser·
~considerações_sobre o projectD, visto OOIJ!O viço, 0 perlodo decorrido de 28 de fevereiro
nao o estudou, nao teve oonhecunento P!liV10 de 1867 a 27 de agosto de 1873, em que estede sua entrnda na •!dom d_o dia. Nem stquer ve !óra das lllelras rlo exercito em consequen·
receben hoje o Dlano Offlcoal,
cia· de grave ferimento recebido em com·
Nilo acreéllta.que o Congresso Nacional pre- bate·
cisa de tomar medldae prohlblt!T&S contra as N.' 62, de 1894, autorlsanda o Po~er Ex·
companhias de seguros, antes teme q.ue essa ecutlvo a conceder ao 2' offlolal da admlni.stutela do governo, ou antil8 esae socta.lismo tração tios correios do Dlstrlcto Federal cardo lll.!tadol que a proposta denuncio., seja um los Alberto do Espírito Santo trea mezes de
grave per go, alnão prorundo golpe nas socle· llcenoa, com ordellado para tratar de sua
dndea anonymas, verdndelro e lneontestavel aaude
•
Instrumento de progreuo sOCial e econo•
mico.
..
Levanta-se a oeuão é.a 3 horas e 3& mlnu·
A Constltulçilo da Republica, o oodlgo poli· tos da tarde,
tloo do cldndilo, n~o exhaurlu. deate. o direito
de aaaoolar·se á qualquer empreza, ou de em·
pregar as SU&B eoonomlas no palz ou no es·
trangelro, maxlme do)l!lis do descalabro,aoon·
tecido no Bl'IIZII, e de que 1bram objecto 135• BBSSXo 111122 D8 NOVIW8IUI DI 1894
quasl todas as emprezas e companhias anPreridciiCia do Sr. Manoel ViciDI'ino
onymas.
E é na Impunidade doo llltroclnioa oom- Chamada- Lel&ura da aa'a - E&r•·
mettldoa neil88 perlodo que reside a prceperl· SUYUA.RIO
- Pt~.roceru - ~uerlmeD'o do Sr. J. Nel..
cl&de das oompanhiiiB estrangeiras, cuJa H· -DIIMTS
Reclamaoio do Sr. VirgUlo Damulo - ono•,. DO
berda~e o prójeeto quer tolher, tolhendo a.
DIA. - DlacllaaiG do vetD - DIICIJriOI doi Sn. CoeH.odrlgtloa o ll'ranch,ao Maabado ·- Votaoí.oum tempo o Uvt'll eJ:erclolo do direito de cada lho
Dl•ou•io !lo projec\o n. 18- Dlacurao do Sr. Vir•

--

liiJl,

Votal'á contra o projecto.

rlllo DII.IDIUiln_-

Emenda-l~acerrn.men\o

da dia·

cublio- J!:nt~erramonto 4n. dl~ulld.o 41. propt~aloio
p, 46- I• dlsousaio do projoc'o o, U DIIQurlol
do' s"• Plroa ll'orrolr~ llomlugoa Vlcon\e e GU

O &r. Pre•ldente - Estando reduda diiCUIID.o d'aa proposSoiitl
Zido o numero de senndores presentes a me- Goular\-l!:naorramoo'n
na. 37 o 5I - Adl~~omento da. Toh.çio - Ord.e1u do dla
.
DOI de um terço e baTendo orndor lnsorlpto,
l!;oa. adiada a dlsousoilo do projecto.
Em seguida designa para ordem do dia da Ao melo-dia. comp~recem 30 Srs, eenadores,
101silo aegulnte :
a saber: Joiio Pedro, Joiio Neiva, Joaquim
Dlacuaailo unlca do v.to OpJlOato pelo'Sr. Su.rmonto, Francisco Macbndo, Coata Azevedo,
Vllli·PMldante da Republica j,.reJOllioilo do Antonio Baena, Manoel Barata, Pll'81 Per~.
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relra, Coelho Rodrigues, Nogueira Accloly, Henrique Carlos Ribeiro Lisboa, para envia·
João Cordeiro, Almlno Attonso, José Bernar- doa extraordlnarlos e ministros plenlpoten·
do, Oliveira Galviio, Abrlon Milanez, João clo.rioo, respectivamente na Austrla, Hun•
Barbalho, Leite e Oitlcica, Leandro Maciel, gr!a, no. Republica Argentino. e na do PaRosa Junlor, Coelho e Campos, Vlrgillo D&mn· l'III!Uo.y.
sio, Saldanha Marinho, Gonçalves Chaves, Co.pltol Federal, 12 de novembro de 1891.
C. Ottoni, Joaquim de Souza, Silva Canedo, -Fioriano Poixoto.-A' Commlssiío de Coo·
Aquilino do Amaral, U. do Amaral, Ramiro stltulção e Poderes.
Barcellos e Pinheiro Machado,
O SR. 3• SJ:CRETARIO (servindo de 2') lê e
Abre-se a sessão,
vila a imprimir paro entrar no. ordem dos
E' Ilda, posta em discussão, e, não ha.vendo trabalhos os seguintes
reclamações, dá·se por approvada a acta da
aessiío anterior.
I'.\RECIIil\liB
Comparecem d•pois de a.berta a sessão os
N. 191- 1894
Srs.: OU Goulart, Cruz, Joaquim Pernam·
buco, Eugenio Amorim, Domingos Vlconte,
Joaquim Murtlnho e Esteve& Juntar.
As Commissões de Obras Publicas e Fina.n·
Deixam rle comparecer com cansa partíci- ças examinaram a proposição n. 22, em que a
pada os Srs. Catunda, Jusoo Cbermont, Go· Gamara dos Deputadoa releva. li. Companhia
mes de castro, cunha Juntar, Joaquim cor· Geral de Melhoramentos do Maranhão da
rêa, Rego Mello, Meesln.s de Gusmiio, Aristl· multa. em que incorreu por haver excedido o
das Lobo, Joaquim Felíclo, Leopoldo de Bu· prazo para a inaugura.ção da Eltrada de Fer·
lbõea Generoso Ponce Santos Andrade rode Caxias aCaJa.zelros e, ó. vista. dastundaGustá?o Richard e Ra.Úlíno Horn; e sem d.as e justas allegar;õesda referida companhia,
causa participada os Sra. Almeida Barreto, ja acceltas pelo governo para a proroga.ção do
Ruy Barbo,a., Q. Bocayuva, Laper, E. Wan· prazo, pensam que a citada propoalção me·
denkolk e Campos Salles,
roce ser approv•da.
o sn. 1• SEcRETARIO dá conta do •egulnte Sala da.s col!lmlssões, 21 de novembro de
1894.- Joaq111m P•rnambuco.- Antonio Ba•·
na,- Leil• o Ollicicc.- C. B. Ollonl,- Sal·
EXPEDIENTE
danha Marinho.- Bar~o do Ladario.- Do·
mi,.go• Viconle (Vencido).- Jori Btrllllrdo,Ollloloa :
J. Joaquim do Sousa.
Do 1• secretario da Gamara doo Deputados,
N. 192-1894
remettendo a seguinte proposição :
N. 55, de IB94 - O Congresso Naolonal
A Commissiio de Finanças, examinando a
decreta:
proposição da uama.ra doa Deputados, n. 44,
Art. 1,' E' o governo auiorlsado a abrir o do corrente nono, pela qual se autorias o
credito extra.ordlno.rio de 800:000$ para oe- Poder Executi?c a conceder a.o eseripturarlo
correr ás despezao com os festejoa e recepçíio da. Estrado. de Ferro de Paulo Attonsa, Ancondigna do. comm!Bsio de olllclaes que a. tonio Co.ndido da Silva Leão, um anuo de
Nação Oriental encarregou de tazer entrego. licença, com o ordenada, para tratar de su•
das medalhas, com que commemorou a guer· saude onde lhe convier, é de. parecer que,
ra do. tripllce o.lllança contra o governo do ~endo evidente, c estado precarlo de saude do
Para.guay, destinadas ao exerolto brazileiro. dita emprego, deve a mesmo. proposição ser
· Art. 2.• Revogam-se o.s disposlçõeaem con- adoptado. pelo Senado,
trario,
So.lo. !las commlssões, 22 de novembro de
Camo.ra doa Deputados, 21 de novembro de 1894 .-Jo1o B81'1la!'llo,-Saldanha Marinlw.1894.- .Franci••• de A11il Ro1a o Sil••, pre- J. Joaquim do Sousa.-Ramiro Barcolo•.sidente.-Thomas Delfina.- Aupwto TaNr., Borao do !Adario.-C. B. Otloni,-Lfile •
do LoJra.- A' Commissão de Finanças. ·
Oilicica,
Do Mlnisterio da Justiça e Negoclos Interiores, 1latado de 12 do corrente, remettendo
N. 193-11194
a seguinte mcnsa.gem:
Senhores senndores-Submetto 11 vosaa O.P- A' commissiio de FlnanQIIS tal presente o
provação, na fórma de o.rt. 48 § 12 da Ccn• rettuerlmentc de D. Cyrllla Rodrigues da
stltulçio, as nomeações que fiz)dos Drs. José Sll?a, viuvo. do lente do. Faculdade do Medi·
Thomaz da Poroluncula,. Fernando Abbott e cina da Bahla e olrurgtii.o-mór de brigada
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Jtonot•nrio, Dr. Francisco Ro<lrignes da Silva,
N. 10·1 - 180·1
em que pede umo. pensão, niiegi\ndo pnrn i<So
extremo. penurlo., e os relevantes sm•vlr,o• por
Tendo entrado om vigor o paragrapilo
sou marido prestados no pniz.
unico
art, 13 dJL Constituiç1io, regulado
Dos documentos oJTereeidos o.o exame da pela leidoot'~JLnica
n. 123, de li de novembro
eomrniasão vel'iflca·se :
do 1892, ruía ó da com potencio. do Congresso,
que o Dr. Fnncisco Rmirigues tia Silva foi por lei ordlnaria, fazer .relbrmaconsti~uelo!,lal
nomeado em i3 de outubro delSOõpara servir e monos suspenrlcr ll.l•tJgos dn. Çof!_stttlllçu.o;
no exercito em operu.çõos no Pat·o.~uay, pu.ra. portanto, ó de parecer a comm1saao que se
onda seguiu no posto de 1• cirurgião em com· mande nrchivar a pt·oposiçiio.
missão;
Sala das commissüos do Senado, 22 de
que duro.nte o tempo em que serviu no novembro de 1894,-A, J, Est•"·' JunioJ·.exm·cito, não percebeu os vencimentos 1lc Jot1o Cvrdeii'O,
lento e sómonto ~s que lhe comjJetiarn como O mesmo Sr, secreto.rie lô c fica sobro n.
medico militar ;
~leso. pn.ru. sct' discutido n11o SC!!I;Ião seguinte,
quo em 27 de fovcreíro de 1800 l'C~re!=sou depois tlo hnpt·o~so no Dial'io do Conorcsso o
ao Brazil, dispensado do serviço .!o exorcito, scguJntc
no posto de cirurgiiio·mór de brigad:t ;
que durante o tempo em quo sr.rviu na
1'.\RECE!t N, 19;; do 1894
gucl'rn. do Pa.rn.guay, distinguiu·sc om varias
combates, sondo sempre elogiado nas t•espectivas ordens do dia. espocificadameato na de Rt:r!acç,io rim~ cmewl1ts tlo Stmmln d propojttt
28de maiodol860, t•elntiva ao memoJ'avel feito do Porlcr E;r.ecutlvo, fi:tJccnrlo ct foi'Çct. r1a11at
do dia 24 <lo mesmo rncz, onde lho silo teci<los pata o c.'r:CI'cicio de 180;), comwrlllla cm.
os mais altos cncornios, porque, embora CU· projecto de lei jJe(a Camnra do.~ Deputados
fermo, o por esforço sobrenatural, pt•est<m
relevantes serviços huma.nlto.rios, dignos J!O .Ao nrt. i'-Accrescente·so onde convier:
maior elogio ;
§
Do 'iOO prar•as do corpo do inii1ntnque, ftna.lrncnto, os tiL vet•iflca<la a ext1•emo rhL,
do
mat•inhn
crc:LdO em SUbstituiçiio do
pob1'e1.a da peticionaria a quem absolul,.,,. btLtn.llato no.vtLl com·
11 m•~u.nisaçiio quo este
mente fatta1n os meios precisos para vive,· tinha JlO<Iendo seu nuclco
ser form:Ldo pelas
decentarnento,
prac<L< do oxat'Cito pt•escntemente mnbnrt1\das
A com missão, tendo cm nttcnçii.o os ser\'iQo:; ntL esquadl'n...
~restados pelo Dt•. Francisco Rmh•ií:'nos dn.
.Ao a.rt. 211 § 411 in {h1e:
~ilvo., que no rlesemponho dos cargo• e com·
Em vez do:-Scm engajamento-, dig~·se
missões que lho foram confindos, houve-se - Voluntat•inmcntc,
sempre. como digno set•villor da. PtLtl'if\, ó de .Ao m!'smo al'tigo § 5~ ínjhJC:
1•nrecer quo se deflia a potir;iiu sujeita.no seu Acct•csccnte·se:-Sem :Lugmonto do de•pezn,
exame, o pura i:>so oír~rece o sr!gutntc
Ao mesmo nrtigo § o·•:
Suppl·imn•se o sub•titun-se poJo seguinteElevar n 100.$ n. ~ratilicn~iio do 80.$ marcndn
Pl'ojecto ti, .'18 de 1894
, nn lei n. lH B, de M do julho do !893, para
os pacs ou tutores de cada menor que ibr
npJ•osentado o julgado apto pnr11oo •erviço,
O Congresso Naeionnl reJolve:
cujo numero nii.o poderú. exceder do 200 du.~
Art. i.• E:' concedida" D. Cyrilln Rodri· rante o oxercicio llnnnceiro.
gues da Silva, vi uva do Dr. FJ1\Uclsco Ro- Ao mesmo nrtise § 10. Supprlma-so •
drigues dJL Silva, lontu d11 f<cul<la.<le do Me· Sllln das commissões, 21 do novembro de
dicina da Boltln e ciru,·~iiio-rnór do brigadJL 189·1.- Mm101.1l D~traca.- J. Joar)tli~lt 1te
honora.rio, lL pensão u.nnual Uo 2:000$, cor- Sou:a,
respondente a metade dú ordenado que percebto. como lente do. rofot•ida tltculdade.
Art. 2.• il.evognm·so ns disposlçües cm con· O Sr .. • Joilo Neiva (pola ordom)Sr. Presidente, ostnmos o,termim•r assessües;
trnt•io,
poucos dins .nos restam do trabalho, co~tvóm
Sala das cornmissücs, 21 do novembro de JLprcssat' o mais passivei a lei de fixação de
J894.- U. ll. Ottu11&',- Rumil·u Earcctlu:;. tbrços de mal', quo lol votada hOntem om
-Saldaulta .Alarinllo,- Jo.~J Jlomardo,- J. 3" dlscusslio, o cuja t•edo.cçiío acabo de sot•
JoatJuim da Sou::a.
·
!idJL c acha-se sobre ·o. mesa,
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Peço, portanto, a V. E"·t de acccrdo com o nifestou por actos querer servir do sentiregimento, que consulte o. Casa si coneorle nolla ao Tbesouro Federal.
<lisponaa da impressão em avulso para. se dis· Pena ti que só so lembrasse disso aproposito
do uma despem, que niio chega a duas duzi1111
cul1r o TOtar bojo mesmo esta l'edacçiio.
do contos, quando ia deixar o go.-erno, iegan·
O Sr. Prealdente declar!L que, na do·nos um deficit do algumas centenas de
frlrma rio art. 135, <lo regimento, si for dia· milhar do contos, e pouco antes de votar n
pensaria a. impressão, a discussão póde ser lei de forço.a porque não e[eTou·na a uma
immediata.; o que, aubmettortí. & votação, cifro.,a que nos tempos d~ maior prosperidndo
·logo que beJanmnero para votar, o requeri· e do goTeroo caro damonorcbia. nunca pudemonto verbal do Sr. Noiva., que niio .é susce- mos attingir.
Ninguem sabe ao certo o estado do Thesou.
ptível de diacussiio.
ro, mas todos sabem que ti muito máo, o Jst.o
O ~r. VIrgUlo Dnmn•lo faz basta para que o. orador niio combata um
uma reclamação com reforencirL ao discurso ueto do Podo r Executivo, que reduz, em uma
que pronunciou na sessão de 21 do eorrento, parte mínima, ó verdade, mas reduz a
o que foi publicado no Dia1·io da Co•uressa despeza..
Não se pMo dizer como elle que a medida o\
de22.
pessonaiissima., porém nio ha duvirla. que u
O ~r. Prealdente _ 0 sr. senador rcstricta a uma classe muito limitada e que
será. satisfeito, porque 0 resumo impresso não muitas outras mais numerosos reclamam o
!ró. paro os Annacs,
mesmo r.,vor, som poderem ser attondidas.
Quanto áo providencias que se devam Não oo pórle negar que os tunecionarios, a
to
i d
ad
que se refere a resolução vetada, jó. foram
mar, compre 100 e o Sen o que dependem a.ttendidos noio Presidente da Repub!i~ em
de tempo e opportunidade,
<
~
Devo dizer ao senado que n reclamociio quanto mUitos outros continuam a pedir de·
feita pelo Sr. senador Oi\icica lbi logo attcn· lia~Óm disso a rosoJuoiio tem etreito retro.
dlda, officiando·so 11. direcção do Diario Official;
'
nao obstante, attl hontem.o sou discurso niio a.etiv~, circumstancia que o governo omittiu,
10
tinha sirlo publicado.
':nl!:d~~00~ommiesiio que o pedido de cre.
O Sn. LEITE 11 OtTtOIC.I.- Foi publicado dito em queetão ó uma formalidade, mas os
boje.
·
.
artigos por eUn invocados não provam isso.
Havendo numero legal, procede-se ~ vo- concede que compita o. cada uma dil8
bçiio do requerimento do Sr. •João Neiva.
Co.maros crear os Jogares necosso.rios ó. or.
E' npprovado o requerimento.
ganisoção do seu serviço interno, mll8 não
Entra em diseuesão unico. e osem debato fixar-lhes os vencimentos a seu arbitrio,
approvada n redncçiio dtl8 emendas doSo· Isto nii.o o diz o art. 16 e podur n~o se pronado á proposta do Poder Executivo, lixando sumo. De~ois este artigo não é inconcUiavel
a rorça no.va.l paro o exercicio de 1895, con· com a uittma parte do 5 25 do art. 34.
vertida em projecto de lei pela Camara doo Concorda que uma Cumara. não deYo andar
Deputados.
.
imiscuindo·••· fóra do proposito, nos nogoclos
da outra, mas niio convém abrir mão da. sua.
fiscaiisaçüo constitucional; porque cada UIDU.
dellns póde abusar e ó nccessario que o
ORDEM DO DiA
parlar contenha o poder.
Pensa que nesta mataria os prejudicados
Entra. ~m- <liscussiio. uni~a, com o pare~r devem ter mais queixa do Senado do qur do
da Commtssao do Constttu[çtLO, Poderes e Dt· Poder Executivo.
plomacia o .elo opposto rolo Sr. Vice·PI'esi· Com etreito, si oqueUe niLl tivesse o anno
dente da Republica ll. resolução do Congresso passado recusado a deepoza pedida pela outro
Nacional que autoriso o Poder Executivo a Camara, o concedido este nono, mediante moa
abri~ o credito ueceesario no pagamento dos emenda em filvor dos seus empregados, tah·ez
vencimentos devtdos llOS empregados da se- o Mnrcchoi Fiorlano qne, apesar do dizor·IB
crotaria da. Camnt•a dos Deputados e augmento sentinella do Tbesouro nunca teve os oihod
dos vencimentos dos empregados da IIOCre- muito abertos contra as despozas oxcessivus,
taria do Senado.
.
niio vetasse a resoluçiio om questão,
Sente-se constrangido emittindo este voto,
O liir. Coelho Rod••lguea não porque t'oi 1• secretario da outra Caso do
p6de pel'ller esta oecasiilo,quWii unica, do Congresso, de cujos l'uncc[onarioa trouxe o.s
manifestar-se de a.ecordo com o o"·presidonto mais gratas recordaçiles e doa do Senado só
da RepubUca,que, ao mono• desta. vez, tn•· pódo dizer bem; mM na dllDculrlades, que
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cllos podem nllegar nas clrcumstnncias do
Vou lill·o pni'a que so v~ja os termos em
presente, affllgcm do mesmo modo o< contri· que se acha concebido esse parecer· e paru
bulntcs, que olegomm todos os membros do th·mnr·se quo essa autonomia das 1luas Ca·
Congresoo c que niio podom ser trat•11los no mnras existe· desde o tempo do imperio.
meio destes, como um orphiio som tutor.
o Sn. CoELHO RoDRIGUEs - Estou do nc·
cardo quanto á creaçü.o e nomençíio, mo.s o.
.. O Sr. Ft•nnelooeo lUnehndo- minha questiio é sobre a ftxaçiio de nncl·
Sr. Prosldcnto. como relator do pnrocor, vo· montas.
jo-me na necessidade de dar as ruzüos om
O Sll, FllANCI<Co MACHADO- Si v. Ex.
que se firmou " maioria da commissiio entendo que esses vencimentos niio podem
para formulnl·o; tilzendo-o, porém, niio ó sem ser tlxnrlos pelo. proprla. Camara, pergunto:
maior acanhamento que acho-mo na tribuna, quem 0 que tom do Axai·os 1
á vista fio impugnador que se apresentou 110
parecer. A sua reputação o a autoridade coni
O SR. GoNçALVES CHA.TES- A questão do
que costuma f11Uar nesta Clisa...
nosso collega ó simplesmente sobro a ftxaçiio
de vencimentos.
· 0 Sn. COEI,UO Roon!OUES- E' igu~l a de
V. Ex. ou talvez inferior.
O SR. FRANCisco MAOUADO- J{L respondo.

... O Sa.

FRANCisco MACIJADO-

Não ; a de - o Congresso não, que nunca O! tlxou,ape-

V.. Ex. nesta Casa reflecte uma aur.oridade nas autorisa a abertura do credito ra.pe-

ctivo.
·
E. todavia, veja v. Ex. que •e diz na COD·
stltuiçüo, tratando das attrlbulçõos do Con.grasso: ccroor e supprimlr empregos publicos
fedornes, flxar-lhes as attrlbuiçõea o estipu·
la••·lhes os vencimentos.~
O SR. GoNÇALVES CIIAVI!s-Niio é propria·
mente o que diz o Presidente da Republica,
o SR. FRANCISCO MAOUADo-Nada pófiO ser
mais claro, creio, do que esRe artigo, citado
pelo ••to, o n. 25 doart. 34. E, todavia, M
Cnmarns toem sempre funcciouado com as
simple• ra.oluções de suas Mesas.

'
·I.

'

que vem de muito longe e que a mim me
talta, pois que aqui só tenho a da lei que 1116
póde iguala••,
Sr. Presidente, tenho o dever de firmar as
minhas opiniões e é por isso que niio posso
deixar passar em silencio as razões •pr<•scn·
tadaspelo nobre senador pelo Plnuhy.
. Sr. Presidente, entro os empregados publi·
cos, em geral, e os da secretilrla do Senado e
da Camara, ha ovidentomente, perunto as
nossas leis, perante a nossaConstituiçiionctu·
al, e perante os costumes, uma grande fll!l'orança; e, para veriflcnl·a, baatil que leiamos
o art. 18 e o numero 5 do art. 48, citados ne
parecer e que recorr-amos aoe procedentes da
Sr. Presidente, póde ser um defeito meu;
. casa.
mas niio posso deixar de a elle obedecer som·
o art. ~8 n. 5 firma a exiatoncia do excep- ·pre que se tratar de attrlbuições de poderes,
ções, das quaea uma niio póde deitar do ser que se po1lern enfrentar uma vez. Nunca
. admittirel, em p•·inciplo sobrotuflo, que um
8 consignada naquello art. 18.
Ha, pois, limite traçado ao Executivo no· poder soja sujeito á inte••feroncia do outro na
que respeita ao provimento de empregos pu- sua prop1•ia constitulçiio, tal como se dá com
blicos, (U.l Hamala 0 n. 25 do art. 34 , que diz: o Poder Legislativo, no caso cm questiio,
(lê) : • Crear e supprimir empregos publ!cos
Baslartí um choque ou attrito · entre os
federacs, fixar-lhes IIli attribuições e estlpu· dous poderes. p11rn a ftxaçiio de vencimentos
lar-lhes os nnclmentos ~.
servir de obstaculo á organlsaçiio das secreEste n. 25 do art. 34 ou so acha desprezado tarias.
ou o que acabo de dizer com relaçiio aos
Isto, •em duvida, póde croor embaraços de
empregos da ser.ro~•ria é uma verdade ; por· resultados peiores do que aqueiles que provi·
que, ai elle tem alguma mziio de ser rela ti- riio ai as duas Camaras nu o poflerem orgo.nmente a estes empregados, pergunto : nisar 118 respectivas secretarias com a maxima
qual n lei que trata ola cronçiio e ftxnçllo de inoiependencia,
attrlbuiçõcs e vencimentos dos empr<·g•dos E, depois, Sr. Presldent,, o fucto que o
das duas secrot"rias, a rio Senado o a da Ca- Poder Executivo impugnou ou contostou niio
mora I Nilo encontro outra slniio ~s resolu- é uma cousa original. Já em 1801 se deu a
ç11a. dos respectivas Mesns. E' um 1los prece- mesma cousa: as duas Camarns orgnnlsaram
dentos,
as suas secrotai·IIIB; estabeleceram as attri·
: E nsslm se enten•lcu ••mpro no tempo do bulções de seus empregados, fixaram-lhes
Imperlo, e paru provt~l·o nada mais claro. nada vencimentos, o simplesmente submetteram 11.0
mt~ls luminoso do ~ue o parecer d0 tlnndo Executlvo,uma.lei de credito proporcionai ao
visconde de Abooté, 11 proposlto fie uma éon- aUb'lllOnto que tinham falto no vencimento
sulta felt11 ao conselho do Estlldo e que foi dos empregados. lato jt\ se deu e esti1 so
submettldo ~ Mesa do Scnndo.
dllndo ; pDl' consequencla, não é UII& cousa

••
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original. O Poder Jlxccutlvo niie o Ignorava,
e tanto não Ignorava que citou o decreto
n. 492 de 12 de agosto de 1891.
Sentire! que nlguem possa •uppor que
esteja fazendo isto boje e que nno o tivesse
feito bontem, quando se acluwa o Sr. mare·
cbal na Presldencia do. Republica.
o honrado senador começou fazendo sallente
e. sua poslçiio, agora, que o !!lustre marechal
se acho tóra do poder, do estar de nccordo
com elle, accrescentando, que, si fosse. naquella
occaslão, seria melhor, pois que isso o nno de·
moveria do seu proposito. Ora, sendo a mi·
nba. poslçü.o inversa, parece acbn.r·se, por isso,

Parece que esta observaçi:o da Mesa in·
ftulu no espirita de S. llx. o Sr. conselheiro
Pauli no Joaé Soares de Souza, então ministro
do imper!o, para ouvir acerca do o.<sumpto a
secçiio dos negocias do imperlo do conselho do
estado.
·
A •ecçiio consultado. sobre • mo.teri& em 10
de m&io de 1870, concordou com o parecer do
cb.,fc da 5" sccçí10 da secretaria do lmperlo,
que oppuzern <lu vidas à legalidade da creu·
ção de empregos para o serviço pubi\co de
ambno 1111 Camo.ro.s, oasim como á legalidade
de su&s aposentadorias, por acto de uma só
co.mo.ro. legislativa. concluindo nos seguintes

Mas, Sr. Preaidente, quem tiver attendido ao meu procedimento aqui no Senado,
ha de ter veriflcado que sempre me guio por
principios e niLo por vontades alheias, ou con·
elderações pessoaes.
·o Sn. CoELuo RnoniOuEs-Dou & v. Ex. 0
h
•·
te
· t t
meu es omun nes .... par •
O Sn. FltANOISOO MACIIADo-Muito obrlgado.
Mas citei o parecer ela Mesa do Senado no
r~glmen antigo, presidida pelo VIsconde de
Abaeté. Vou ler poucas pal~ vras desse pare·
cor para mostrar a V. Ex. que este ~··eco·
dente é antigo, multo embora niio firmado em
lei.
O honrado senador Yerá tnmbem Isto em
França, segundo nos diz Pierre, autor
que é citado no parecer, a.ccrescentanclo
que a autonomia da Cama.ra neste ponto é
completa, ab•oluta e Bem reservll8.
·Neste assumpto, a. independencla e a auto.
nomia de ambas as Camaras deve ser Igual; e
II.Bslm uma niio den intervir no que a. outra
fizer; o direito de critica a esse respeito nilo
lhe é permittido.

40 goYerno de VossnMaiestadelmpcrlal rosolverá sobre o melhor meio de regularisar
este oerviço publico, entendendo-se com o Senado e a Camara dos Deputados sobre a no·
cessidade de legalisar a creaç,1o de empregos
nas sua• secretarias, e o pag~mento dos seus
orc!enados pelos cot'res.•
•
A consulta acha·B<l transeripta no dooumen·
to annexo sob n. 2.
Nuncn houve, por um modo que pudesse
aer emcaz, a lntelligenela recommendada na
consulta, e hoje poder.se·ha em má hora re- .
sponder com •• palavras fataes: E' tarde.
Parece com elfeito a Mesa, siniio imposs\vel,
pelo menos pouco provanl, que as C~marll8
desistam do direlto, que teem exercido, e
concordem, como meio regular e adequado
de resolver a questão, na nomeação de .uma.
commlssiio mixta, que proponha, para 1ns~
rir·se no regimento commum, alguma. medi·
da. razonvel, que ellas possam adoptar oem
olfensada perogativa parl&mentar •
ASsim o entende a Mesa, porquanto, em
primeiro Jogar, a faculdade de aujlmentar os
vencimentos dos seus empregados, e dispen·
oal·os por tempo indeterminado, tem sido
exercida até agor• sem impugnação alguma,
e funda·se em relação à camara dos sn. Depu·
ta<los em uma longa seria de precedentes,
que, •egun•lo as bo '" regras da grande escola.
pratica ingleza, tem força de lei no regimen
parlamentar. e é o m•ls seguro, e aecentuado
meio de decidir.•
0 SR. GoNçALVEsCnurs-Note v. Jlx.uma
cansa: &constituiçilo do imperio niio era tiio
positiva a este respeito como " da Repu·
bllca.
O SR. CoaLllo RoDRIGUES-E' exacto.
O Sn. FR.\NCioco MAOI!Aoo-Sr. Presidente,
poria tornar.me impoc•tuno continuar na de·
rasa das razões que acommiSBãotevo par&'el&·
borar o parecer c que süo, nada macs, nada
menos, as que acallo de expor.
ll. por torça della.., pois, níio obsto.nte a lm·
pugnnção do nobre e lllustrndo senador pelo
Plnuby, julgo que deve prevalecer o parecer,

com menos merecimento.

I
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O Sn. CoELUo Roomou~s- Và com vista ao
Slllladodo anno passado.
O Sn. FRANCISCo MAono~.oo-Funda·se esta
norma, accrescenta Pierre. não em lei ou em
regulamente, mas em prece~entesjustiHcados
por um sentimento reciproco de convenlen·
ela; c•da uma das Cantaras age com toda a
liberdade dentro de sua espbera de acçíio.
Vou procederá leitura do documento que
citei.
· D~ o Sr. Visconde de Ab&eto (18):
c A questiio vem a oer: oi cadu. uma das
Camarao J)Óile por si só, a bem de serviços
que tem d'e 'atisfii.ZI!r, e em virtude donrt.21
da Constltuiç,1o, crell.l' empregos, e cstabele·
ccr·fhes ordenados, e outrosim aposentar os
empregados, quando, e como julgar conve·
ntente, som regra preexistente, nem cspocic
alguma de correctivo.•
SlnD.do VGI, VI

termos:

ll

42

ANNAES DO SI!NADO

~fim do sor npp1•ovndo om BUM conclusüos
O l!!lr. VIrgUlo Domn•lo sus·
o rcjoittLdM ns razüos cm quo so !'undn o voto, tentando o projecto em dlsoussilo abunda nas
(oUtcito b~m ,• muito bom,)
considoraçües quo expondeu sobre o nssum·
Nlngnom mais pedindo n pnlnTrn, onoorrn· pto na eossão anterior, otrorece novos argumentos com que amp•ra as suas opiniões.
S6 n discussão,
Ninguem mais pedindo n. palavra, encerO Sr, Pt•e,.ldent.e- Ante< do pro· ra-se a discussão.
.
ceder-se á votaçiio, devo dizer ao Senn<lo que Segue-se em discussão, que se encerro. sem
u mnteria do uoto não ó iLbsolutnmentc a fi. debate o art, 2'.
xaçiio de vencimentos dos empregados das
Segue-ao em discussão o art. 3•.
duM casns do Congresso.
Esta mntoria toi vencida cm ambas, niio Vem i• mesa, é lida, u.polad& o posta em
discussão, que se encerra sem debate u. secst1i mais sujelt<L i1 votnçiio.
O quo so votou na Ro<oluçüo om questiio guinte
tbi n 11berturu do um credito para s11tisfuzer a
ossos vencimentos. já lixados mediante reso·
Emenda
luçüo do cnda umn das c,.o.s, rosolu~ão quo
po.ssou pr.los tramites l'cgimento.es.
O veto opposto pelo Sr. Presidente da Re- Ao art. 3"-Ao final u.ccresccntc-se : cpu·
publica fot na Camarn dos Srs. Deputados im· blicnndo pela imprensa a mesma justltlcnção,
pugnado pelos dous terços o mantida a raso· em orlle1n a garantir a Inspecção dos into·
ressa.doS».- Virgi~io Dam.asio,
IUÇILO,
O quo se vne fuzor nesta Casa ó percorrer Entram successivamente om discussão, que
os tramites regimontncs nnnlogos itquclles so encerra sem debate os nrts. 4', 5• e 6•.
pelos qunes já passou a rcsoluçiio na Cnmara Segue-se cm discussão o art. 7",
dos Srs. Deputados, Isto e, vno se submottet• il Vem á Mesa, ó lida, apoiada, posta cm dli·
''otnçiio as razões do l~tHo,
cussão, que se encerra. som debate a seguinte
A votação sor1i nominal, devendo os Srs.
sona<loros que sustcntai'om a rcsoluÇJio das
Emenda
Uuas Casas, isto é, a abertur•a. do credito,
-.ot<w- sim - ; e aquollcs que sustontnt•cm
as razões do 'Vtto votn.l' -não.
Ao art. 7"-Supprima-ae.- Virgílio Dama•
Voo-se fltZcr a chama· la para a votação.
sio.
Proco<lc-se LI chamada c respondem - sim Segue-se cm dlscussilo o art. 81),
-os Sr.s. Costa. Azevedo, V.,rn.ncisco Macb11do, Vem
mesa, 6 lida, apoiada. posta om disJoaquim Sarmanttl, .tntonio Baona, Joijo cussão, áque
se encerra ""m debate ns seguln·
Pedro, Cruz, Josu Bernardo, Almlnio Alfonso tos
Oli Yeira Gaivão, João Neiva, Joaquim Per·
nambuco, ,João Rarb11lho, Leite o Oiticica,
Emcnclas
Jlosa Junior, Leandro Maclcl, Coelho o
Camr,os, Virgilio Dam,..io, Eugenio Amancio.
Dom ngos Vicante, Saldanha Marinho, Gon- Ao art. 8•-A's pslavras «apresentar ao
çalves Chaves, C. Ottoni, Silva Cancdo, governo~
accrescento-so : ce publlcsr pela lm·
Jonquim Murtiuho, U. do Amaral, Esteves
pt•ensa>.
JUDIOI' (26);
Ao art. s•- Substituam-se as palaYras
E- não- os St•s. Manocl Barata, Pires «lesde
u. data marcsdn no art. precedente~,
F01·reira; Coelho Rodrigues, Noguoil'll Ac·
sc"uintcs: ca datar <lo 60 iliM da. procloly, .João Cot•<lch·o, Abdon Mllanez, ,Jo- pelas
quim do Souza, R11miro Barccl!os c Pinheiro mutgaçfo desta lei.- Ví•·gílio Damasío,
SBgue-se em dJseussrio o art. 91).
Machado, (~)
O S.-. Presidente.- Da conformi· Vem li Mesa, ó lida, apoiada, posta em
da<lecoma Constituição ocom oltegimonto <ln discussiio, que se encerra sem debate a seCasa, tendo sido t•cjeitndas por dous terços dos guinte
.
.
senatloros presentes as rlL2ões do veto, va.o a
lei ••r rometLido. ao Presidente <111 Republica
Emenda
para as formalidades da promulgnçiio,
Contimln. em 2• rliscussiio, com o. emenda.
oJTot•ecidll, o a1·t. 1" <lo projecto do Senado, Ao art, 0·•-Supprlma-se.- Virfjilío Dama·
u, 28, do 180·l,<li;pondo sobro companhllliildo sio.
scgut•os I! o viilu. ct~trangeir:Ls que funccionu.m Seguem-soem discussão, que aeencerra sem
no territot•!o da Republica,
debate os u.rts, 10, Jl o 12.
·
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Niío havendo numero pnm vol~r tlcn odin·
dn n votação do pl·ojec!iJ,
Segue-se cm 2·• discussilo, a. quiLt encorra.-so
sem 1!ob::Ltc, n.t\in.ndo-so a. vot.:u;ü.o po1• (a.ltiL
do numero legal, n propos!r;iio da Comar11
r1.1s Deputados, n. 46, do 1804, nutoriSimdo o
Poder Executivo !LCI'O!Lr o rogul11r, som onus
pal'n. os cof'l•os pnblicos. uma cn.ix[l. bonoficento n11 brigado. policio! desta c•pital ; com
o parecer da commlssiío rle Justlr,n. e Legislaçiío.
Segue-se em 2'' discnssilo o n.rt. Indo pro·
jecto do Seno., lo, n. '11, de 1802, autoris;Lndo o
governo n mandlll' pagnt' peh• tabelln 1ie 1852
n. Maria Angelina Pinto Rango!, vi uva do nl·
feres rclbrmodo do exercito Manool Scr<Lflm
Ferreira. Hn.ngol, o moia ~oldo n quo tom di·
roito, o contar rio 2 rio uovomuro do 18i8.
O Sr. Prc,.idnnte -Esta projccl.o
nü.o teve paroccr 1lo. commissü.o e fui submeLtido
• oprceioçiío do Sormdo indcpondontc dcllc. a
requerimento do Sr. scnudot• Domingos Vicento.

,,

•

ii

••
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JMe prQjocto, n.saigmtdo pol~ eommissiío,
creio que Jbi u umn. outra, que o.indtt não dou
pru•eccr.
Si ti vosso havl•lo mnis pressa neste troba·
lho, quo ó do caracter soro!, ovitova·se este
projecto, rio c<~mcter particular, cm rolaroiío
" viuvn do alferes Pinto R11ngel.
•
Foi n.pcn~s oscrupulo da commissiio,
O !!õr•. Domln~~:o"' VIcente Sr. Presidente, prometia ao Sen.Uo que sori>•
a ultima vez que fallo sobro o direito que
julgo assistir" D. Maria AngelicnPinto Rnn·
gel ...
O Sn.. PmE.i FEJtnE:IR;\-E a commissilo nilo
nc~a. cs.~o direito.
O Srt. Oo>uNoos VtCESTE.,. e não diria
uma palu.vr11 si o meu honrado collcgu., relator 1lu. Comrnissiio do Marinha. o Guerra, niio
viosso fund:Lrnent.ur o procedhncntod" mesma'
comrniss11o, que não dou sun. opinião sobro o
meio soldo autm•isndo polo prQjecto, que tlvo
n. hoora do oll'erecor no Sen.Uo na sessiío de
4 do outubro de 1892.
Parcci~t-me, Sr. Pr•csi,lonto, que o tempo
docorrido cm mni• que suUicionte para que n
respectiva. commissiio, que tinha em seu po·
dor e<tc simples pt•ojecto, pudesse obter do
governo, do que ou suppunhu. amiga e muito
amign, os oscln.rccimcuto:; que juJgnvn pro·
cisus para. dar pn.1•oeor sobra o. jusw.~a. que,
como cu disse, n!isi:;te ú. vi uva. cm tll.vor do
quom apt•csontei o mesmo projecto,
O S1t. PmE.< FEIIILEIM - Convem que
V. E.:. so !ombro do que fui nomeado este
anno o !~a poucos mor.es para a Commissilo de
Mal'iuluL o au·orra.
O SJt. Do!IJJNoos VJCENTF;-Niio posso estnr
I'Cpotindo ao Sen<~rlo aquillo que uma voz
1lissc.
J~ confesso! nqui que a meu pedido o projecto ostovo domorado ató que uu trouxesse
os docum•mtos eomprobatorlos do direito da
reJOridtL viu'fn..
O honrado senador polo Piauhy me dnri\
licooç~< para referir, so bom quo níio tenha
11tú a~orn. nutorisnçiio, os embaraços que &lle
oncont.rou pn.ra. dar pu.recor sobro o projecto,
quo tinhu. :;ido envi:ulo iL Commissü.o de Ma...
t•inha o Guorr:t, rio qual S. Ex. ó relator.
Principiava nllognndo lgnOl'nr qual tinha
sido u. j ust!Ocn•;íio com que o fiz acompanhar
quando o oprosontei á considernr;iio do Se·
muJo.
Dos nnnn.ns tlosta. Casa, sessão de 4 do outab,•o rle 1802, consto., St•, Presidenta, a mi·

O St•. Ph·~!N4 Fet•r«~h·:n-Sr. Prosidonto, n Commlssiin do Mlll'inlm e Gum·rn
deixou do 1lnr pat•occr• sobro o projecto qnc
oru. so lliscutn, porque n. 22 do mez do out.ubt•o podiu infot•ma~ões ao govorno pelas se·
gnintcs razões : I", porquo falta o certiú•io
do cosamento do O. Mat•ia Angelica. Pinto
Rangel com o nlforcs Pinto Rangel; 2~. pm•que litlto n. potcnto do roJbrma deste oll!cinl.
Com~rehcndo o Sona•lo que qunlquor pcs·
soa podia requerer, cm nomo do O. Mnria
Angelica Pinto Ro.ngol, uma ccrtidfío. como
clln. apresenta, declat•an•lo nnda ruccbor tlos
cofres publicas: o depois, nom no tl111souro
nem no.i repal'ti~üos public«s do Estarlo do
Espirita Santo, eonst" o rcfol'mn dcsso alio·
rc•, cllu po11in muito bem tw.so domittirlo•
O simples facto do rlizorom os rcpn.rti~ücs
publlcos do E:<ta•lo rlu Espirita Santo quu
esta. sonhoi'O. ó vi uva. Uo o.lforecs rnJài'JIUI.do
Pinto Unngcl nü.o nos 1mtorisa.vn a. suppor
com·d!rcito, d11 oxistuncia desse olllclalt·oformudo ; bem como n. tiLlta. 1la c1.wtirlão do
cnsnmcnto quo ossu. vi uva. o era Llo alt'uro:;
que so trota.
Por• est:ls rn.zúcs deixou n comm!sai!o de dm•
parecer e pediu infot•mar:ücs no governo afim
do que fosso sn.tlsfclto o direito d11 vi uva,
coso sejn olla vluvn desse olforcs, q11o tam·
bem supponho ter sido rofot•mado,
E porn do umn voz o Senado pôr termo o
tod1LS estas recl[lnllu;ões, a Commtssüo de ~ln.
rlnha o Guei'I'a n.presontou á eonsldoração da
Casa um proJecto do lei autorlsnndo o ~ovo r- nh~< justillca~.i\o,
no o. rever todos os pl'OCf.+Ssos que JO:;som
nprosont.Uos pelos viu vus dos otnclacs o dis- OS!'· PIRES l'Er.ttEuu-Nfio fui tiío longe;
pensei fll!O o lll'ojecto er•u. mu.ia moderno.
pcnsnl-ns dll!l pre~cripçucs.
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O Sn. DoMINGos VICENTR-Perdoe-moj niio

poli h• pensar ~ue """maio moderno, por que
tinha em su1ut miio:i IL propo:ih;ii.o r.nra ver
que e~~.va d•tada de 4 de outubro< e IR!l2.
Entiio, permitta·me <lizer-iho, niio leu o
projecto, não prestou-lhe nonhu111a •ltonçilo.
0 Stt. PIRES FERil.EUU-TILnto ii o pro·
jacto que achei (t~ltll de documentos necessa.ries par11 instruii·o, llfim de que o Sena•lo
pudesse rosal veJ',
O Sn, DOMINGos VJOIINTE-0 nobre sennlior
queria ouvir inlormoções mlnhn.~. dizendo dar
inteiro ere<lit.o à mlnl111 palavra, neguei-mo n
isso O declarei·lhe ~Ue OS dCCUIOOIILOS raiiB·
vam mais do ~ue " minha palavra e põo
agora em duvldll esses documentos nqul api'C·
sentados.
Para que, pai;, queria ou vil· a mlnh11 opinião I
O Sn.. PmJCs F~mn.Em.\-V. Ex. sabe que
me mer•oe mul~1; mos que nilo posso firmnr
a minha oplnliiu slniio peronte os documentos
apreaontadouo Senado. Fulntó pessoalmente
à Secretaria d& Guerm procurar tu<lo quanto
pudesse instruir o projecto.
O Sn.. DOMINGO.• VICJCN1'E- Allega o nobre
aenador que ftlltn a certidiio do C~~Samento.
Sr. Presltleate, entendo tanto 1lo nssu1nptos
militam como do dizer missa, o por isso !ou·
vei·me na opinliio do poB<oo que reputo multo
competente : roi o nobro ""na<lor, o Sr. João
Neiva, quem me indicou quaos os documentos que olle julgava bastantes para justitlcar
o direito da viuva desse otlloial reformado :
•certidão deobito, dizia-mo ello, ser preciso
para juatlrtcar que nilo existia mais o marido
desta senhora>, lbl requerida e apresentada;
elia ao llllha junto ao projecto.
0 Sn., PIIIE!I FmRnEJR..\-Está conrorme.
0 Sn. DOUINGOB VICENTE-Nilo me sendo
exigida a oertidiio de casamento nilc tbi requerlila e só agora se ex1ge para justificar
que a vi uva tem direito au meio soldo.
O Sit. PmEs FERnEm.\-E' a base princi·
pal. Não llouye ma vontade da commissiio,
porque, si alta com atreito, tiver sido casada,
tem direito.
0 SR. DoWNGOI VIOENT>:-MRS, si é necessario a c~rtidiio de oa.sa.mento, eu 1.weio que
niio seril do multa difficuldl\de apresentai-a,
porque o aMamento dos ta senhom com esse
atroros roformado ó oousa intolmmoute sabi·
da o notaria, e pMe-se p1•ovar desde que mo
IK\ia dado o tempo preciso para obter a cet•tidiio.
O Sit. GIL GouLAitr-Todavia, pólio sucçe·
do1• quo touham tiosapparooitlo os livJ'Os o ontiio nilo tllll'it llll8im tilo facil obtet• um documento.

O Sn. Do•nNaos VICK~TE-Patente de otllcial reformado. Isto, Sr. PresidentoJulgo im·
possl vel.
OS11. GIL GOULAR.T-Essa niio é essencial;
devo constar dos livros da repartição.
O. 811. DOMINGOS VIOESTE-0 oficial Ó morto
ba tempos; a vi uva. senhora pobre, 1naior de
BOannos, aom aabor talvez que tlnh~t direito
a asse meio soldo durante muito tampo, uão
teve a lembrança de guardar todos os papoll
de ;ou fallecido marido opor isso niio guardou
a patente da reforma.
O Sn. LEIT& m orrrmcA-Niio bn a certl·
dlio do Ministerio da Guerra i
0 Stt DOWNGOS VIOENTE-Entrotttnto, guar·
dava olla • patente do finado, creio que do
1830, e delin constam todos os lançamontn•
nos respectivos livros da SeoJ•etaria da
Guerra.
O Sa, P!Riis JI'ICIIR.BIRA-Que roi promovido
a otllcio.J.
0 Sn., DOMINGOS VIOJCNTE- Requereu-se ha
muito tempo ao M1nlsterio da Guerra • cor·
tidiio da fé de officio do official seu m,..
rido .•.
O Sn., PIRES FmRIIRA.-Iaso 6 difficil.
0 SR. DomNGOS VICBNTB-.. , e foi impDflsivel obter até agora que o mesmo minlsterlo
satisftzeO!e o pedido da infeliz senhora.
Como, pois, Sr. Presidente, essa. pobre mulher ha de poder agora apresenla.r um outro
documento, si o Ministerio da Guerra niio dá
certidão desse documento e o proprio nobre
senador diz que é impossivel certificar até
aquillo que a patente do tlnado eotá dizendo,
i:lto é, dia, mez e anuo, em qne teYe Jogar o
registro da paton te, o livro em que oe fez,
quem registrou, etc. etc.
0 SR. PIRES Fm&RIIIl.A. dá um aparte.
O SI!.. Domsaoa VICENTIJ:-Poz em duvida o
nobre seu :!.dor ...
O SR. PIRES Fnallllll.A. -Nilo poz em duvida to.J.
O SR. Dow:'!Gcs VICliJNTm - Ainda niio me
ouviu e j~ diz : c Nilo puz em duvida tal.»
Poz em duvida, sim. a palavra dos empreb'lldos da the110uraria do Espirita Santo, duvidando da certidão ...
O SR. PIRES F'BRREIR.A.- Tenho. a. bondade
de let• a certidiio de obito para ver si neUa se
diz que o ti nado é ca:Jado.
O SR. DoMINGo• VIO&I'ITII- Duvidou da validade da certldiio o da palana de empregados, que, so p3SSD.S.ilem uma certidão tlllsa,
esltlvam sujeito• r. pana de demissilo, de um
procosso, a castigo, emttm.
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O que tem a oortltlíio piiBanda polos empro·
gados da theHonrarhL I
Qual ~ du•lda quo ella oiToroco no nohro
son&dor I
A cortlrliio aoaognr" quo o omclal do quo HO
tr"li\ é Cll&ldo com D. Mari11 Angcliclll'into
R11ngol.
DlHMo o nobro sonn.rlor que qtmlquor Jlossoa
podorlll ter requerido em nomo d11 Tlu v11 Ulllll
m:wtldilo ó. Thosonrltrla dn. l~ll7.nnrln. i quitl
lndc r Pndla c foi o qno succodeu; llllLH os
(Jm pregiLdoH d" Thosouro.ri& r1o FIL1.ondn. não
pndhLm dn.r n. cortldiio siniio rio que con~tRsso
dos IISHOnt<>s, fosso pedido pela lntore"'"l" ou
per qunlquor pessoa no interesso doU a.
Ni\o ha mm tos dias nesta Cnsa passou um
projoclo I'OievnnLIO da prescripçi\o a viuvn do
um mllit.n.r, sorn que n vi uva junto.sso o maifl
simples documento.
O Sn. PmES FRRREmA-V. Ex. pódo citar I
O Sn. DomNoos VICENTE-V, Ex. procure
no Diario Official o li• encontrar& o projecto
que h& dias votou.
O Sn. PmEs FRRnEIRA-Voiu da Cnmnra
dos Deputados onde foi preaente com muitos
documon too.
0 Sn. DOIIINOO• VICIINTli-Niio sol si foram
npresento.dos muitos ou poucos do•mmontos
na C&mara dos Deputados ; a Commiasiio de
Finnnça.s,quando teve que dar pnrocer sobre
o projecto, não encontrou um documento quo
justitfCRSSe o direito r! a vi uva a quem o Se·
no.do relevou rla proscripçiio de tempo para
poder peroober o meio soldo ailogando para
obter isto que niio sabia ter a eile direito n"
dacta do fttilecimento <lo seu marido, e só l!fl
lembrou quando lhe disseram.
Como membro da Commissiio de Finanças,
que lambem Mtudou estas papeis, amrmo
niio haver os documentos de que fi11la o nobre
seno.dor, e que deviam vir da Camara com o
projecto.
N"ao pouons vezes o Senado tem sido indul·
gente na conceiiBiio de graçn.s, de fnvores sem
a exlgencia de documentos do maior vnlor.
Entretanto, não peço que o Senrulo dê voto
tllvomvel o.o projecto que tive a honra de
apresentar, desejo mesmo quo o Seno.do rejeite.
O Sn. PIREs FmnnmmA-Niio ha rliZiio para
isto.
O Sn. DoMJNOOI VICJCNTE-A infeliz viuva,
cujo direito vim advogar, tem paAS&do até
hojeque.iiL aTista o termo dajorno.da que se
.Dlz do be1'ÇO ao tumulo, sem o meio soldo e
. creio que poderá viver o resto do seus din•
indopendente 1la inslgnlficnnte quantia, quo,
segundo inf'ormlli)ÕeS, não será superior o.
2:000$000.
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SI ou nilo li
sido intimo amigo, si nilo
do•osse ao marido dOiSB senhora os muloros
oh:iequios, o ó. su11 memoria o tnltlm• respeito,
ni\o viria IIJH'esentlu· o projecto, p~1·n que o
Con,:crmnm 1111\lldnsso png1tr o melo solrlo IL que
tnm direito 11 vi uva do um olllcloi rcfurni!Ldo
do oxor•clto, o ~~ nito conhcces:·m quo ó UIDR
uonhora virtuoso, 11odorla ontrogllr-lho som
Ram•lnclo o l'OIII sotlslltçilo olo mou bolso a
somtrUL que tom tloixBI.I.O rio rocobct• dos cofres
publicas; mM sei quo niio recebo, quo '"be
respeitar n mentorla do sou rrmritlo o por Isso
11preooutel o projocto que ropresonta um acto
do .Juuliço.
Bom longo eslava, o o Senado mo IIIZ justiça, olo suppor q no so me attrlbuiriio que
vim illwilr a hon fé do Scnndo,
O Sn. PmES FERRf:lltA-Niio houve eato intonçiio do rnlnlu• porte••.•
0 Sll. DOMINGOS V!CENT~- • , , orn proveitO
do pessoos do rninhns relnçiies, Quanilo &prosentei o projecto prometti tra1.or doou mentol
o trouxa os quo me informaram sorom sumcientos pnradocumentar a proposto que a prosentei.
Niío pretendo dizer mais um& pnlavro. Si
o Sonndo rojoitar o projecto, o viuva, si ontendor que não deve despresor o quo de di·
roi to ó seu, requererá e Lleligenciará pmra receber aqui! lo que lho pertence; si não, procederá como nté nqul, ficará quieta e no seu
retiro, e na sun. pobrcz~~o', tor,llinará. o resto
do seus diiiB, rostando-iho a sotisfaoão de ter
sido mulher de um omcial quo honrou a farda
o prestou serviços á. sua noção.
O Sr. Pire• F'errelrll-H& uma
lei que doterminn quaes os documentos que
devem •er apresentados pelns vinvos d011
militares afim do que pessam receber o meio
aoiolo que ó. loi lhll8 garanto. O projecto que
oro se discuto niio velo instruido com esses
docnmontos. A Commissiio encontrou difl·
culdo.des, votou mos:no determinando que
fosso c.'l!le projecto gunrdo.do.
O So. LEITE 1 OIT!OIOA -SI viosl!fl instruido
com documentos, só dependio do Poder Ex·
ocutivo; niío haveria neceS9Idode da lei.
0 SR. PIRES FERREIRA-Mas linha passodo
o prnzo dentro do qual oila podia requerer
no governo e o quo vem podlr ó R suspensiio
dos eJMlos da prescriPÇI1o. O direito nin·
guom contesta, si com eiTeito ó viuva de
omcl~>i, como amrmou o nobre aeno.dor pelo
Eaporito Snnto; o quo ó prociso ó o Iovantamonto da prescrlpçiio; mM, desde que niío
im corticliio de cnsamonto nem a patente do
rer.,rma do otnciai a Commisei\o acha-se em
dimouido.des.

Hl

ANN/,J~H IJO SllNADÓ

N11o tivemos " ILIIlrmatlvB IJUO nc•ba do O f!iit1•. Gil Go;Jina•t (:! 0 scctctm·in)Ji.l.zrw o uohr•o t!Ofli.Ltlor. Apenas punsci que Sr, Presidente, niio cnlculn.vn. que sobro csto
tivcsHn ILfH'I!Htmltulo cJsso pr•ojccto n. JlCdido Uo prcúecto se descnvolvc::;so HIIUL lliscuss:io tt1n
9111LIIJUCI' pCHSOII. fio HURS rCIIH;IiCS 1 O fJUO o.nirnnda, entre os honrndos t~cn;ulore:~ qutl
JtJ:iHO IL Commlsijiin do M11rinha. o Guerra os .. della 50 tom occupado.
Vejo, quo pm• um lado o iIlustro son~tdor,
pOl'ILndo li uo fL commiHsiio inlbrmasíJc ao Se·
quo do vi• ser n rclatm• do mesmo pl'njecto
n"tlo o quo ilonveHSo a tal respeito.
Sol quo nilo ó multo ngmdavcl um piLl'Dr.er como rnembra dn. Commi~sü.o do Murinlin o
rlosfavoravol 11 qunlquor peHSoa ne'tn. ou Guor1•a.., justificou n. demora em 1ltLr o pnrecor
naqucllua contliçõcs; mru; o hont•ndo sonn.dol' com l'B~õos,quo pnrccmn Pl'occ!lont.os, porque,
Hulm quo temos devores, cm visto. dollos nü.o si ó do lei, como no~ a!OI'mou, qno n. cct•U ...
podemos estar fazendo concessões contl'a a lei. diio do cllSllmonl.o li indispeus,.vol pat'IL Jl.
Disso o honrado son11dot• quo lia poucos quillnr-so o direito das viuvus dos milltiLres
dlltR foi votado o lovnntnmento dB proscri· rlo melo soldo. 11 commi>aiio n~•IHto o dlrolto
pr:ii.n do tempo d!l Viuvn. do UIU officin.l, D. de exigir a oxhl~içiio dcstn documoul.o.
Mal'la Lucas dos Sttntos, filha d" cida<lo do Vemos, quo, do outro lado, o homado eo·
Pelotns; este projecto estava. ha. o.nnos na. na..dot•, meu compn.nhcll'O tln I'OPI'eHoni./LI;ii.o,
Cu.mo.ru. dos Deputado::;, documentado con· nã.o é jurM,a ; neste llt:~Humptn devia rei-{IJ·
fo1•mo a lei exi~o o por isso n. Camo.ra. deli- lnr-!le, como o !11z. poluH inn)l'ma((ÕOH dof-1
berou npprovai·O, como devin, O l'Omettet• compotontcs na mrLtm•irL i lJ, conlbrmo noa
esta npprovaçiio do Senado quo concluiu o revelou, tinha ouvlilo a principio um l10n·
rado o lllustro membro da CouunlHHilo do Ma·
processo.
Nilo duvido que os emp1•egmlos do Estado l'inha. o Guurra, f}tlo não IIm Hlll-{goriu n. Jdú!L
do Espirita Santo mereçam li\; digo que não do ser nccc::sa.rie juntar IL certitlr1o do casa·
bastam deolnrnçiles do que a viuvn não tem monto.
recebido melo soldo, porque isto so vti <ht O SI\. PmES FrennE!IlA-V. Jl~X. dilicünç•
propria amrmaçilo do honrado senador polo para um aparto f
J~sptrlto !1mto dizendo que a vluvn quer
0 S11. Gn, GoULoiRT-Pois niio.
hubilitnr·se yam receber esse meio soldo.
Ot•u, si nao está habilitada, nilo podia re·
0 S!t. PIRES FEnUEIIlA-Mas havia do di·
caber.; portanto a quo vem esta dcclaraçiio zer·lho que era. necesaa.ria. a fé de nrflcio, e,
dos empregados, de que n. vi uva niio recobuu desta re de otncio, con~ta., ei o official era
molo soldo, si cstn ó a base da pl'etençüo que casado.
niio tem recebido pela prescrl[l\'iio do tempo ? .AICm disso a lei manda exigir a certidão
SI o nobro senador quonpreciou tanto ns do casamento.
qualidades do oOicinl, niio só como soldndo, O S11. Gn. GoULAilT-A este aparto rlo lJOn·
como pclo.N suas uccõos pnt•ticulnres, vem
devo dizer a s. Ex. ser cousa.
dlzot• ao Sona<lo quo muito so interessa por rndosenndor.
bem
dltllcil
obter
das repartições comp,ten·
ellu., )mrgunto: porque sU om 180:!, quando tes, a !"ó de oOicio •lo
um omcial, quando elle
já o.ntt~s er1L senn.tlor, ni1o so int01·essou n mn.is niio a tenha em seu poder.
Di•so posso dar
tempo!
testemunho.
J:i.
fatiguei-mo
de pedir a. fé r!e
Poia, quet• nu. outrn. cn.sa, quer nesta aonde ofilcio de um oficial sem j~m•ls
conseguil-a..
ll•mbom tom llll<ento compnnhoiros que com·
0
Sll.
Pm&<
FERREIP.<-Per;o
llcençr,
para
migo do li'L vioJ•tun l'ltLbem com (jUO interesso
dizer
quo
daquelle
otllcial
<I
cHmcil,
por
can•a
tenho tratndo <las [ll'lltt<nçacs d11s viuvns <le
mous Cltllllll'!Ltlus quer ll1L ln!Lrinha quer llo tle sm· muito remota.; nã.o di;;a o mesmo de
qunlquer outro ot!lcio.l.
eXOl'CJto.
Pot'tlluto, as plllnVI'IlS do S. Ex., queren- o Sn. GtL GouL.\.Rr-rsso e ma.i:-1 uma. ra.z.'to
do collocar·mu umln(ls:o;o ponto llo vistiL, hn pnrn que a. illustre comm8sã.o sP.ja. tDlera.nte
do pet•mlttlt• quo lho tligll, m1o 1•odom sct• em exi~ir docuwentot~ que se rererem u. tln.tn..-i
tomu.du.8 1111. oonshlortL,,·iio quu mo mot•oco t·omotas.
s. JCx.
Entretnntll pôt.le ver·a illustre commissiio,
O pt•ocesso llo hn.\Jilitu<.~ií.u nii.o mdl'l. l'e~uhu·. relati vnmente a e;te oJllciD.l, na. certid.ão de
O Sonallo ac•~oulle ouvit• " assovot'n('lio do obito Jl'lSSndn pelo vigario da l're:;uezm onde
honriLdo l:lonudot• pt1lo Et~pit·ito Sau to, do olle fallt!<.'t'U, a. úecl~r~~~;ilo de que er<L casado
que a peticionlll'i" ô vi uva do ullloinl. Si eu· com D. Maria. Angelica. Pinto Rangel,. a. petitondot• que deve lov!Lutat• Jll'e•crip~iio doauto cionu.x·iu..
_tl_e::;tu. mumvorn.~lin, ~uo uno po.s.so ll.vlxtu• do Conse:;uiutemellte, ua llt.lti!. da certidão, do
tuma1• como vm·tltuleil·l~, ]lôdo fazt;;l·o; qm~uto casatut:!Uttl, íllltt uem sernpre é th.cil tlc obtor..
a mim tleellu•u quo IIY}luthecu o tntHl voto tifl, qmuu.lv t•cl01'C·i:itil U. du.tu. muito remut.a,,
polo lllreilo quo ülh• tom o quo uão !•lido um \'i::~ tu. llo q\te acabu.JllOt; ú.e ollvir· ú.i.ztu•· a.o
iloixa1· do sot• ai tendido Jlolo SNuulo,
ltom'll<io seun<.!Ol', me11 compi1Dheiro, de repre.
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aonln.çiio, quo niio foi po~•lvcl obter eRRO l~tciío 11or fhltn. do f/Hill'lllll, 1\s propoAI~~~jcs dtL
dooumonto, o qual, ontrotrmto, osll\ MllhHtl· C!LIIIIll'l\ doR llf!Jlltl.ndns:
tuldo pola cortlrliio do vlgM•Io rbt jlltrocllla N. :li, 1\o IHII·I, lttllol'inlltllhl o Oovernu a
ondo o olllciiLI IB\Iocou, "" rtunl rloclnrn quo o mnwl!tr conln.t' IUJ cap\l.iln !lu /":1'1 rrglnumlo de
omolnl orn. crumtlo o o norno dn pmo~son. com CILVI\II!u•ht Anf.onln Lngo, como tempo de Ret'·
quom orn. ctL"lRllo, ponso quo lt prov11. 4Í com-

plotn, porque ~ssu ilellclcmc\n. os ti~ I'OI!Lt\ vn.mcnto sup]Jrldu.,slnilo vm•tlndoll'nrnont.o RBIIIL·
da, pela corUdrio rio obllo coi"robOI'ILUrlo JIOIIL
n.lllrmnçiio Bolornno do noHBIJ hunmdo cu( ..
lega ...
0 Sn. Pm~a I'IIUWinA-IMn Ó 1L quo IniLis
valo p~trn mim.
O Sn. OJL

Oot:f.AIL't'...

quo dcclni'OU q 110

com o ollloiiLl rnllcchlo t.lulm tido relnçr;nR
ant!K'M, mn.la onrnorto~ intinlltA,fllln cnnlmcln.
Btllt

fOflpoito.biJJdtule O flUO. f'rtrllilin..

l~sao llrHI·

rndo sonrulor niio viril~ n.IJir•mn.r pol'ILnl.n "
Senado quo ollo or11 casado, •I purlesso pnlrnr
a menor duvida a rospci~J do """ es~rdo
clvJl.
ü Sn. I!.AMinO BAROELI.Os- Pcrroilnmouto.
O Sn. Gn, Gour,AnT-ConROgulntemonle, pn·
rec&me quo csl/1. a cerLi~üo suppri<la e o
Senado habilllndo a fazer ,jusUçn, ~Linda ttue
tardia, á peticionaria, deferindo a sur• pro·
tenr;ilo.
Quando o Senado quiZI'SRO ser muito rii(O·
roso, nfih acceitando "cE:lrtidiio rte obito pf'B·
soda pelo pnrocbo da fre~uezia ; qun.ndo o
Senado n/io qulzesse JI.CCIJilar ossa cortitilio
como orna prova completa, supprc·B a doei•·
rn.çilo do honrado senador pelo Espirilo
Santo.
Ainda ponso rtoe niiv ó n caso do votar·Sll
contm o projec~ em 2' distJussiio, mas de
approva.l•0 el m qutrnlum (perm1ttam-mo n.
phraa• que é juridiea), :tttl quo no decurso do
2' para a. 3·• discussão possa preoncher·so
a faltA da certidão de casamento; e, quando
não se a poasa obter, atá fazei·& supprir pela
justiftcaçao, qne é o meio regular.
Portanto, quando o Senado niio queira
julgar provll. provnd& a certidáo qne so acha
annexa ""projecto, ainda assim penao que
não seria acto de Jonganimirlnrle, mas de
justiça relativa, approvar o projecto ; neste
sentido dou o meu voto.
Ninguem mais pedindo a palavra, en·
eerra.se a diseuasã.or
Segue em discussão, a qual eneerra.se sem
debo.te~ o a.rt~ 2.''
A votação oca adiad:L por fal t./\ de numero
legal.
,;
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\'l~o. n fllll'iwlo dri!III'J'illo dn ~8 1ln lll\'Ot'olru
!lo 1Hii7n. 2i 1lo ngosto do IH?:J,omquo esteve

f'Úl'R dilA flloli'IIA do OXO!'Cii.O 0111 CUIISCfJIWfiCiiL

do ~rn.vo lhrhnAnto rPec!Jldo um colubu.to.
N. U2, do IHtH, nuluJ•iAntHin o Putlor• g:.;:.
oeulivo n conl!mlm• no 2' 1 ulllólal tl1L Mlmlnlall•nçilo dos C'UJ'I'nlos 1lu IJistJ•Jdn trodot•nl
Gnr•los A!horto do !t:!lpl!•ito !:i/Lilln ll•es uwzmi''
do llcon~n., eurn ordomulo, flRI'n tr•ntlt!' do sun
sntulo.
I~H"(Jiiulwi HS mntnl'lns dn UJ'IInrn l!o flin, n
Sr·. PI'Osidnulo dr_oslguu pam tll'llofll do dia dlt
811\'sfi.o gpgulnto:
Yotul.,liio nrn 211 diReliAS/10 rln projoct(l do So·
nndo n. ~9, do IAH4, fllspondo twtwo comjm·
nhlm: do RO_!:IIJ'II~ do virl~t ostr•nngoil'lls fJIIO
fllllccioiUmJ 110 f,or•t·itorio ria ltoJmblicn,
·
VotiH;iio om 2" disr~u~~lio rh~ proposiçiio dn
Cntn!Lm rios llopulmlus 11· 4fi, do JSfi:J, nutor·isnrll.ln o PorltH' F.:.'fiJCfltivo n cronr o roguJnr, soru OIIIIR pnr11. os corres puhlicos, uma
cnixiL t~ono/lconto na hl'igndn policlrd de.'ltn.
CU~1it11:;

Vot.nçiio orn 2• rlismJ.;;):Üo 1lo prnjocto rlo

Sonndo n. 41, do lt!V2, ttutol'isnndo o pr~..
vornr~ n mnndfl.r pagnr poln tnl!elln llo 1852
n. ~fnrifL Angolina Pintn Jtnngvl, vJnvlt rio
nlfere~

roforrmulo do exercito Mnnool Sr.t-

rnflrn fi'lll'l'llirn. Hnngol, o rnoio-soldo n. tfll6

tom rlirolto, n contar do 2 do novornhro
do 1878.
Votnr;fio om 2l' tliscmsiio rl1tS proposições da
Cnmarn. dos Dopntn.tlos:
N. 37, tlo 180,1, n.ntorlsnnrlo o frOVorno n.
mn.ndn.r contnr no capltii() 1lo 8•' regimento de
cavnllnria Antonio l.~ngo, Cí)mo tornpo do snrvir;o, o YJrlorlo docorrido dn 28 do rovoreiro
de 18G7 a 27 do ~~gosto rio 187a, om CJilO es-

tovo fbrn das filairns do oxorcito, ern consoqnencin. do grave ferimento rocobiclo em comM

b!Ltn i

N. :>·?,do 189·1, n.ntnri:mndo o PodAr Exor.ntivD rt concedi1r :lo 211 official rln Adminis·
trnr;.1o do~ CorrFJios fln fJi:;tricto F'ederal Car-

los Ai horto rio llspirlto Snnio tros mozos rio
licenca, com ordenado, para. tratar de sna.

sande.

Votnçãú em 3" disenssfio da proposição ela
Cnmara. do~ Depn ta rios, n, 41, de I~{4-1, Jb:nndo ns despezns do Ministerio da Jnstiçn. o Negoctns 11'1teriores p!lrl\ o exMoiclo ele 1895.
Vntnçi\o em 2•• dh;cnsslío dns proposiçrios d1L
mesma. Com ara:
Entram· suceesslvn.menta· em 2'" discusRtto. a. N. 47,. nutorlsandn o gnvarnn n rever orequal encerm-ae sem debate, adiando-se avo· gnlnmanto npprovado polo decreto n.. l69ZA,
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de lO do abril ultimo, para execução rln lei
n. IU4, do i! do outubro do 1893, sobro h11ses
que estabelece ;
N. 50, de 1894, nutorlsnnrlo o governo n

O Stt. I• SECllE'l'Anto dil conta do seguinte
EXPEDIENTE

manda.r pt•olong-at• I\ llnhrL tologl'u.phiet\ poJo

OUicios :
Do !• secrett•rio da Cama.ra dos De~uto.dos.
datado de 22 do corrente, remetteudo as se·
Levanln·so n sossiio ás 3 i/2 horas da guintes
tarde,

interior ilo Esttulo do Mamnhiio 11lrl á cidade
de Palmo, no Il>ttulo do Uoyn1..

PROPOSIÇÕES

N. 56- 1894

!3G•

SESSÃO EM 23 DENOVEr.DlllO DE

(894

Presidcncia tlo Sr. Manoct Victorino
(•icc·prcsidente)
SUM'MARlO Plb:triC -

Cham~t.dn.-

0RIJI~M

no

Lttlturn. da aetn. - gXI•R•
IIU.- Votnçõos- DIRCIISIIliO do

orçn.mentG da Intori!lr - Etnonda.M -Discursos Adlnmonto rl:t dlacu1111iio - Dl~cn!l.'liin da prnpna[çiio
n, 47- Dh1ourso - l~mandiL - ~ncttrrn.mcnto dn. di•
cuuii.o da proposlç-iio n. 50 -Cha.ma.da- Ord~~omdo
dla2~.

O Congresso Nacional decreto. :
Art. I. • E' fixado em 150 o numero de

aiumnos gratuitos do internato do Gymnasio
Naeional, mantidas as actuaes oondições de
admissão,
Art. 2.' Revogam-se as disposições em
contrario.
Camara dos Deputados, 22 de novembro·de
1894.- Prancisco tle As.~is Rosa e Silva, pre·
sidente. - Tilomru Delfim, 1• secretario.Joao Caolho G, Li,<boa, 2' secretario. - A's
Commissões de Instrucção Publica e de Fi·
nanças.

Ao meio-dia comparecem os ~o seguintes
N. 57- 1804
Sra. senadores: João Pedro, Gil Goulart,
João Neiva, Vlrgilio Damasio, Joaquim Sar·
mento, Pranclsco Machado, Costa Azevedo, O Congresso Nacional revolve :
Antonio Baena, Justo Chermont, Manoel Bo.- Art. I. • Fica o Poder Executivo autori·
rato., Pires Ferreira, Cruz, Coelho Rodrigues, sado a conceder ao bacharel Jotujnirn Pires de
Nogueira Accioly, João Cordeiro, José Ber- Amorim, Juiz seccional do Estado do Espirito
nardo, Olivctra Gaivão, Almeida Barreto, Santo, se1s mezes de liçença com ordenado
Joaquim Pernambuco, João Barbalho, Leite e adm de tratar de sua sande onde lhe oon·
Oitlclca, Leo.nrlro Maclel, Rosa Junior, Eu· vier.
kenlo Amorim, Domingos Vicente, Quintino Art. 2. • R.evogam·se as disposições em .
Bocayuva, Laper, Saldanha Marinho, E. contmrio.
Wandenkolk, Gonçalves Chaves, C. Ottoni, Camam dos Deputados, 22 de novembro de
Joaquim de Souza, Silva Canedo, Aquilino do 1894.- Francisco de As.is Rma • Siloa, pro·
Amam!, Joaquim Mortinbo, Ubaldlno do sldbnte.- Tlwma• D•l{ino, !•secretario. Amarai, Gustavo Richard,- EsteTes Junior, Jono Caolho G,Lisboa, 2• secreto.rio.-A' Com'
Ramiro Bo.rcellos e Pinheiro Machado.
missiio de Finanças.
Abre·se a sessão.
N. 58-1894
E' lida, posto. em discussão, c, não havendo
reolamoçiles, dá·SC por approvada a acto. da Emenda subslieutioa da Camara dos Dcputad01
sessiio anterior.
ao projecto do Senado detorminando guc
Deixam de comparecer com causa partioi· continuarao em disponibilidade, na. forma
pada os Sre. catunrla, Cunha Junior, Gomes da Constituiçao, os jui::cs ds direito • ••
~e castro, Alminlo Alfonso, Jortquim Cor.
desombargadoros nao contemplados na orga•
rila, Rego Mello, Messias de Gusmão, Coelho nisaç/lo da magistraturada Uniao ou na dos
c Campos, Aristides Lobo, Joaquim Feliolo, &lados
Leopoldo de Bulhões, Generoso Ponce, Santos
Andrade o Rauliuo Horn ; c sem causa par. O Congresso Nacional 'resctve:
tlcipada os Sra. Al>don Miiancz, Ruy Bar-. ,, Art. 1.• Oajuizea de direito 0 de10mba.rga·
bola e campos Saltes,
dorea, llio oontempiadCII na orgaoisaçio da
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continuarü.o em dlsponlbllhlitde, IHL 1\JrmlL do
o.l't. o~ dtt.s di::lpOsiçüo~ tt•ansitol'ias dn ConVotação cm 2;' di~c~l':lsiio do projecto tlo Se·
stituição l"edeml, n.tU serorn nJH'OVeitntlos nndat
n. ~8 do l80•í, tlit~ponda sobre compo.-

••

-·

l
•

ultnriol'mcnto, ou aposeuta~o:3 com nrdemulo
do soguros do vidrt ostt·a.ngoeiras que
proporcional ao tempo Ue cxorcicio si ore- n!Jio.:;
l'uncciom•m
no tonitorio du. Republion..
quererem ou cnhircm om invalidez.
E'
n.pprovmlo
o nrt. 141 , l:inlvo n emenda do
Pnragra.pho unico. Esse.; mngistrHdos, em
prefl1zondo i!O annos de exercício. tetJm tlireito Sr. Virgilio DlLtnasio.
E' o.pprovnrla. a cmcndu..
a aposcntadorin. com todos os voncimontos.
E' ttpprovn.do o nl't. 2<~,
Art. ~." A disposição do artigo antocollonte ó npplicnvel tambom aos iuizc< ti• di- E' npprovndo o nrt. 31', salvo a emenda do
reito nomeados '{>elo ::overno 'Federal utó o Sr. Vlrgilio Damasio.
E' appt•ovodn a emendo..
Jlm tio nuno <lo 18V2.
são successivamonto a.pprovn.dos os a.rts.
A1•t. :1, 11 Revogam-se as disposkücs cm
·1°' 511 c (}",
contl:,ario.
Cnrnara dos Doputndos, 22 do novembro E' n.nnunciadu. o. votação do n.rt. 7ij.
flO Ie94.- Jihwcisco drJ A.~ .ds Rusrt t.J Siioa,
O sr. P're,..idente-Hn uma emenda
presidento.-T/wma.: JJtJlfhw, 111 socreturio.- suppressiva. Si o Senado rojeltnr a artigo ó
Jollo Coelho G. Li.o;úoa, 2" secretario. -.A' dispensada u. omond · 1 nii.o se torna necessaria
CommiS:'Iio de Justiça c Leglslução.
a suppressfio. Si não rejeitar Tota.r-se·lla essa
omonda. nu. 3a discussão, si ella. for renovnda.
Telegram1nns:
Expedido <1~ Fortaleza, cnpit~l rio Es~1<1o Não pú<le l1avcr suppre;são <le um nl'tigo que
do Cearü., om 21 do corrente, assim conce· não loi ainda votndo; só depois <lo ter sido elle
ncccita, ó quo po<ler-se·lm resolver sobre a
bido:
Prcai<lcnto Senado - !tio - Agrndecon<lo cmenrla.
Vou, pois, submetter á. votacii.o o artigo; si
communicn.c;ii.o de vosso telegrammo. de hoje,
faço votos pnra quo •~ja <lo prosporidn<le, paz elle cnhu•,lmpo1•tn isto a suppressilo,
e libei·dado o segundo p~riodo presidencial.
E' rejeitado o nrt.i~o, ficando prejudicado. a
Como presidente do Celu·ti. conttnuurei o. en· emen<ltc <lo Sr. Virgilio Dnmasio.
vi<lnr quanto em minhas lbrçns couber pnt•a
consolidar ns instituições republicanas e E' approvnuo o at•t. 8•, snlvo as emendas
manter o respeito da loi o d:t nutot•ida<le. tio Sr. Virgilio Damasio.
Sn.udo·vos. - Bc.:errit Fonteuetle. - lntei· Siío npprovudns as emendas.
O Sr. P're,.idente- Vne-se votnro
I•ndo.
art.
9~. o. este artigo 1m. tambem uma. emenfla.
Expedido do Maroim, cm 21 do cort•cnte
supprcssiva.
Si o Senado re.icitai·O, é perteitn·
moz, ~ssim concebido:
Presidente Senado- Rio -A o.sscmblén meu to uispensnvel n .emen~n, o só ~odorá ser
Rosnrlo, intimn.tl~ hoje pessoa seu presidenta apresentada na 3• dtscussao, depots de ter
votado c accoi to pelo Senado o artigo e/ll,
ordem co!•onol Valladii.o, pelo tenente Bel~ sido
·
mh•o que penetrou no recinto ncompnnhndo questão.
Conseguintemente,
si
o
Senado
r~jeitnr o
sois soldndos policlanrmados, deíxnn<lo frente artigo, ostiL projutllcada a emenda.
19 pnrn não continuar sessão e rotlrnl'em•<e.
Presidente cedendo prcssilo força, suspendeu E' rejeitado o nrt. 9", ficando preju<liCll.dn n
trabalhos agun.rdn.ndo g~u·a.ntili.S fuuccionar emenda.
liv1ocmeuto. Já est!J.VCL votu.d!l. rosoluçü.o Slio succcsslvnmento upprovados os arts.
n.di!l.ndo assem biCa 20 de fovm·eiro futut•o.- 10, 11 e 12.
Doputa.dos, BeHjamin TtJitas, presidente.- E' o projecto, ""im emen<lndo, adoptado e
QueiJ·o.:, Jn secrotn.rio. -Leandro Ju11im·, 211 pnssa pn.ra. 3,• discussão.
secretwio.- ZaclwrirM dos Reis. - Jo(lo Btt· São successlvamente approva<los os arts.
ptista de Oliooira.-Teíxâra Fontas.-Dr. ,.lltt· I o 2<ln proposição <la Camnra rlos Deputados,.
noet Bapte'Nta Jto.Jahy.-Lul; A11touio Jloracio. n. 46 rlo IBO•!, nutorisnndo o Poder Execu·
-Lut; Corrê(~ .ilfarçat.-Lima Junim·. - Lm'; tivo a CI'Car e regular, sem onus paro. os co·
Ires publicos, umn cnixa beneficeute na bri·
Ta1Jare.<r. -Mathcus Jlaclwdo.- lnte.lrado.
gadn
policial desta capitnl.
Expedido d~ B~llla, cm 21 1lo corrente, A proposição
ó 11<loptada para pnasar pru•a
ussim concebido:
·
3'
o
\
tl
iscussão.
Presidente Senndo-Rio-lnstituto Bulilano
esCl'll·
Agriculturn suud11 distlntissimo bnhlnno, vlco· E' lt.pprovn.do om 2~ di~cnssão,
presidente <la 1\opubliClL. Sinceros votos. paz, tinlo secreto, por 25 votos contra 1 o o.rt. I'
pt·o~t·esso, ongt•nndecimento Naçilo.-Bar<To do pt•ojccte do Senado, n. 41 <le 1802, auto·.
r!stLDdo o governo a lll&lldo.r pngar pela taS.J.Joancisco,-lntelr&do.
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boll~ do !852 ~ Mari~ Angolin~ Pinto Rangel,
viu v~ do a!leres reformado do exercito M11nocl
Seraphim Ferreira Ruug('l, o meio soldo a
f'lUJ tem direito, n. contnl' do 2 !lo novcml.n•o
de 1878.
l~' approvlldo o art. 2~.
B' o projecto adoptmlo para passai' para 3'
dlccusstlo.
l~' D.Jlpl•ovndo cm 211 tliscu::isiio, 11or escrutínio secreto por 28 voto~ contru. cinco n
lWli. Jn da pr~po~ir:iio dLL Cnmara. do~ Doputudos n. J7 1le 1804, o.uLorisantlo o govet•no
a maÚdm· contn.r u.o cupitüo do f\' rcgiment.o
lle ca.valla.rht Antonio Lo.zo, como tempo de~
~ul'\'ko, o periodo decorrido du 2A de lh':eroiro de 1807 a ~7 de a;:osto do 1873. em quo
ost:Lva fóra do.s jiJcirn.'l do exercito cm cunsc·
quencia. do grave ferimento recebido cm com·
boto.
E' a.pprovn.Uo o nrt. 3'',
E' n. pl'oposil:ão adoptado. pu.rn. piLSsar it 3"
tlLcussiio.
O Stt. Pmes FmnntmtA (p!!la Mlmn) reQuer
di:-:~ponsa. de intersticio pttru. n. J·! discussão tht

I
''I

pt'OJlOsi~ílo.

Consultado, o Sanado concedo n uispens~.
O Su. PUESIDEN1'E annuncia 11 votação~··
crutu. em ~'' discussão dn. pr·opo.iic:ií.o LhL Co.·
mat'll dos Deputados, n. 52 tlu 189·1, autori·
~:ando o Podo r Execu ti ''o n. conccclcr ao 2~
otilcinl da Admlnistraçiio •1os Cort•eios do Dis·
t.rict,o Federo.! Cario• Alhet•to do E"t>lrito
~l'.uto. tres mezes de liccn~~a., com ordemLtln,
Jmro. t.t·o.tu.l' tio :ma sn.udo, o clcclai'i1 quo ao
ui' I;, lu Uessa proposir.ii.o ha uma emenda que
u.mpliu. os Jtwot•es da licotH;a. concedidu..
Submcttorá orri l 11 logar it. votn9üo o art. 111
o tlepois a omonda.
E' o arLigo npprovado por ~2 votos contra
1~.

I,

.i 'I':

o SR. Pm.Es FE1mmno1. manda ii Mesa as
seguintes

A verb~ 20- Instituto Sanltario l'odcral.
H.cf:ltn.helel;a.-sc u. consir.;tmc,·üo c.lo ü .000$ para.
o vjc(\·dircctor do instituto, inclttilliL nn. oJueuda
dn. Commissiio do Finn.n~~as.-Pit•t:.o; Jii11'ralm.
Resta beleça-f:lo na. Vt.u-U:t •l~ - O!Jrus- a.
proposta tln. Commlssü.o tlc Orc;amcnto 1ln Camm·u. llos Doputn.Uul:! no~ seguintes tcrmol:i:

Pessoal

•

Um engenheiro com 8:000$ de ordenaUo o
•lo gru.tillca.çii.o;
Dous ujwlnntcs t.echnicos ~ 4:000$ do Ol'denndo e 2:000.S do gratiOcação; lo! n. 101 B, do
30 de setembro do 1803.
Estu. c.lespcr.a. clovcrtt.. cor•rm• polu. verhn.Obras -,já votado. om :!~ discussão. - Pi1•c:;
4:000~

li'i!l'reirtt,

Vectn iL Mesa, a.1o iirlas, apoiadas o JlOStil!J
conjuuctt•mente em discussiio as seguintes
Ememlas

Verba- Obrns.
Ptu•a ermclus:<o das obt•as da Santa Cns:t do
Misericot•diado gsttldo do Piauhy, 10:000$000.

-Cru.:,
A' l'ltln·ica 28 - Gymmtsio Nuclonal.

Rcsrobeleçn-so a emenda da commi•sfio,
mandando applicnl' os 5:000~ destinados ao
gabinete do sioncir~s naturacM, as seguintes:
J\ugmonte·se 1:800:.:; prn•n. os lious sot•vontes
pedidos m1. proposttt." e I :SUO$ para eiova.r "
votos contra verbo destmada a alugueis de cnsn ao tlircctol'
6 vice·rlircctot• do mesmo cstabelecimento.-

E' rejeitada a emenda por ~3
10.
E' approvado o art. 2',
E' 11 proposiçiio adoptada o passa para 3'
dl,cussiio,
os ... P ~·e,.idente-Foi rejeitada a
emenda., o que so votou ó JIDSitivamouto do n.t·
tribuil.·ii.o tio Podm• Executivo.liconçn. com ornenado por tres mozes, ontrotnnto o projecto
t.em do entrar cm :l" Uiscussfio ~ pol' is::o, si o
Seno: lo entender quo a matori11 é inutil ou
RU!let•llu~, que deve deixar de sot• objecto do
lei, ussim podorú. rosolvm•.
Sogue-so ctn :l1 discussão com as emendas
approvauas em so~unda, a propo.<lciio da Cnmarn dos Deputado<, n. •11 tio 1894, 11xando
as dcspezas do Mlnlstet•iodu Justiça 6 <los No·
g11clos lntorlot•cs para o exerclclo do 1895.

Jo(To ...Ycil'lt,

A' verba 4íi ....:. Obras,

D~pois da cifra 2U:WO$, redij11-so assim o
pcrwdo- para construcçilo, insrolluçiio do
I<Lbot•atorio destinado aos lt•abalhos praticas
do physica experimental do Escola Poly·
tcchnica..-Joao .Ncivu.
A' vorb,a W - Set•vir,oo Sanitnrio Maritimo,
Jnspcctorttl Geral do St~ude dos Portos C~·
pitall•'cdoral e do Estado do !tio do Jan~iro.

Material
Onda so lo : desinfectantes e utonsls de
W.slnlecciio inclusivo pagamento de pessoul,
8:000$000,
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O nrt. 110 diz (18):
« N1io ó pcrmittido nn <li.<cussiio das leis
nnnuaes o. n.presontw:iio do emendas com o
co.rnctcr do Jlroposit;üoo principucs,quo devem
seguh• os tramite:i dos pt•ojoctos de lei. Silo
consideradas tnes aij emcnJas que crenrn, rofQj.•mam ott exting-uem serviços ou repartições
puUlicas, com·m·tom cm ordenado parto ou
toda a gr•Ltiilcat:;1o csto.boiccld•t em lois espccincs, l'O\'ognm leis do outras natureza, ou
mandam vigorar as .iá ravogada.s,,.
Nestas concliçõcs,niio possoaccoitar a. cmcn·
ria que se refere iL loi n. 3! B,do 30 do setemPatrü:o da lancha 11 vapor com a
bro. Essa Joi não se rcthro ú. consignaçüo dos
dhLrin. do ú$ ............... , •• 3:2R5J';OOO vcncimont.os o os pagamentos são feitos com
1 maehinista com n uiaria de n.;; :::2A5:-::ooo o titulo do ~mtitlcuçiio coru a responsabili1 tbguistrt com o. diarin do G;:;,.: ~= I00.~ HIO dade do ministro.
4 mn.rinhciros n. 58 diurio::t .. : ••• 7:3UO.SOOO Niio lm disposir,iio alguma pormnnento quo
nxo vencimentos.
10:000$000 Silo uyoimlas e postas conjunctamonte em
tliscussu.o as cmentlas do Sr. Pires Ferreirn.,
Visita. sauita1•in. i n Un•nu.
1i. vm·!Jn. 20 ; tio sr. cruzá mesma. vm·ba 20 ;
SuLstitUU·SO 1L proposta tio projecto poJa se· Uo Sr ••João Nuivn.t'Ls vet•bn.s, 28, JO c 40; do
gulnto :
·Sr. Aquilino do Amnrnl á vm•bn 20.
PiLtJ'ão dn. lrmclm a vapor com n.
O Sn. VltlGJLIO DA>JASJO olfereco emendas,
3:285,SOOO flUC .i ustiflcn cm largas consldera~ões.
rlilll'i!L do 0~ •• , , •,. • •,, •, •,, o• •
I machinistiL com a diaria de DA :l:28:iSilOO Veem i• Mesa, são lidas, apoiadas o postas
I foguista com 1L uiarlu de e$ .. ; 2: !Dil8000 conjunctamcnto em discu~süo ns SOf,'Uintes
·lma.rinltciros o. 5.~ dio.rios. , •.•. 7:300$(100
Leia-se : parG dcsinlbctantes c utcnsis, in·
clusive pagamento do <lous desinfectadores a
2011~ mcnsa~s, 12:800$000.
Onde so lu : Do"pczas ovontuues o compra
do ffiOI"CiS 2:0008000.
Lein·tiO : Do~JlCZils cvcntmtes, compra. Uo
moveis o llin.l•ias pli'IL u.limontar:J.o dos u.iU·
dantes dcstu.cndoR nrL vlsitu. i':iauilurin. oxtcrnn.
do pot•to, 3:4U0$00D.
Vi:ütil sauitrLt·in. externa..
substitua-se a proposta do projecto pela se·
guinto :
.

1
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11

I
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A consigntu;[o- Combusti\'ol- para as
la.ncbas, estop:L, azeito, gro.xu., etc., soja ele ..
vad:t a 25:0UO.), sendo 10:000~ para carvi\o
o U:OOO$ pu.ra. outrru; despczas,-Jmio Neiva.
A' verba :.!O-Instituto snnitario-accrcsconte·se 3:000:l; pura um amanuense.-Aaui/ina do Amal'lll,

•

EmMdas

IG:000$000

O lóõ•·· Pa•c .. Jdente-Antes do snb·
mottcr no apoiamonto, devo dizer ao Sonndo
quo entro '" emendas aprosontadns h:t nl·
gumas que tlxam voncimontos, o que niio ó
perrnittido crn 3" discussão, do accordo com o
regimento.
Nesta caso, porém, niio estão nqucllns que
:m refOrem a salarios ou n quantilLs que nilo
fot•am fixadas om loi o quo podem ser altera·
dus, c nosso sentido cstt1o ils que so reJbr·om
aos serventes, que niío teom ot•denado nem
vencimentos lixos om lei, como a patrões o
mnchinistas.
Ua onti'O as ementlns olfcrecldns uma que
niio póde ser recobitla pciiL Mesa. Rollro-mo i•
do Sr. PiJ•os FOI'relm '' vorbn .JO, n qlllL! ct•oa
ompt'Cgos do ongonheh•os o ajudantes tlxantlo
vencimont.os.
O nrt. IltJ tlo ·regimento, oppontlo-se ex•
pt'et<S:tmotJto " somcllmnte lll'otonciio, autoJ•!sn CiSe p!'Ocedot•.

A' rubrlcn 20- Instituto Snnitario.

Accrosccnto-so de 0:00.•$ para o vice-di·
recto!" do instituto ; 3:000$ para um amnJlllenso (conservnçiio) ; 8:800$, para dous
o.uxiliut•es ttlchnicos (conservação elo assis·
tente).
Conset'\'C·SO o vencimento de 7:200:l do
secretat•io, t•eduzido Jlclo projecto a 0:000$000 •
Conservem-se os vencimentos de 8:800$,
pa.rn. dous nuxiliu.ros tPc:llnlcos conservados
que o projecto reduz n 7:200$000.
A' rubJ:icn 2-l - Fnculdudo do Medicina da
Bahln.
Accresconto-::;o - mnis 25 6/u no. vorhn. dcstinnda a llllgo.mcnLo dos sorvcmLcs.- Viruilio
Dlllllflsio.

O S1·. Dontiu:.;·o"' ""':iccn"te St•, Pr·osiaeuto, protoudo justillcat' em duns
pulavrus nJguuws omomlns quo vou npl'eson•
tar no or·çnmouto tlo Interior o Justiçu., ,ju.stlflcnmlo tn.mbom tL censura qno Jm, \loucos

dins JiJz nostlL casa o nobr•o sonntlor• po o PILt•auó, dizQndo qno todos nó> tilllntnos om
oconomlns, mns, na pr·aticn, procnl'umos u.u ..
gmontn.t• a tlospozn.•

Pt•otontlia, Sr•. P1•esidouto. fl.lll'osontl\1' csto.s
emondns qtmmlo 0111 sogundtl Jlscusaiío trn•
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tou-so do orçamento 1!0 Interior o Justiça; o sa. l.EITit II OITICIOA-1\!ns • Guardo
porem, no prlmoil•o din occupou n tribuna o Nncionnl ó um abuso o on creio quo não con•
nobre sonndor por Alngótts, no segoun•lo o tinunrà. Si continuasse sori11. nocessnrio
nobre sanador pelo Pinuhy, ~uo tomou todu nngmoutnr Jo dobro o possoat pnrn. fnzor o
a sessão, produzindo um dl:;curso politico ; serviço.
no tor•coiro om que ninrla se tratou do.sto ar.. Os,.. Do•nNoos V!CENTJO - A Guarda Nn·
çumonto, occupon n tribuno. o honrado so.. cional traz mnls trn balho !lo quo todos nqnol·
nndor pelo Pnranti., nosso digno chofo, cnj1t les sot•viçm; ~uo passn.rjlffi pnrn. os Estudo:; ; o
palavrn sompro in;ph•nd~t, privou-mo do serviço com ossn. miliola nngmontou, sollrotomar parte nn discussão nesse mesmo diu, cnrrogou o pessoal tltL Secretaria, muito zeporque estnva convencido du. mit impr·cssiio loso, muitt:~ distincto, muito cumprido1• dos
quo Iria causnr no Senado (mTo apoiados), seus tlovoros.
ouvindo-me depois do tilo npplnudido o illus· Polici11 do Di•tricto Fodoral (18) :
trado orador.
Sr. Prosldonta, nn distribuição tios serviços (Eiovo-so n 45:600$ a consignnçiio pn.rt\
n. cargo dos divcNios Mlni~::~torios o all'octos à comlucçiio do onformos, nlionndos o ca.dtwoCom missão do Finnncns do Som1do, tocou o ros.)
I-Ia um eontrncto feito com o cidatlão Na•
do Mlnistorlo ua Justiça o do Interior a mim
e no honrndo sanador polo Estudo da Hnhin, za.rio do tal o desdo quo lm um contracto nüo
que neste momento preside t11o dignamonto sei ·como negar n.o Governo os moias do cum..
o Senn.do, oujn. competencin, cujos conheci· pl·ll-o, votando menor quantia.
montas e merecimentos me dl~ponsnram do o Sn.. Ll!tTE E OITIOIOA- JiL ha vor~n pnra
maior trabalho e da elaboraçfto tio parocor isso, perf~itnmonto accoitu.vol.
que ora estil. sujeito ii nnalyso o voto tio So·
o s,., Da.nNaos VIOF.NTE - Tonho uma
nado.
Ainda umn só voz não so levantou pnrn do· outJ'It emontl!L ii vortm-lnstituto dos Surdos·
fender o. Orçamento do Interior; todos os Mudos.
senadores quo toem fo.llado, mttis ou monos o Sn.. L1~ITE " OITICIOA - Ainda, mais ou
teem censurado us rnbrlcus do orçamento. mootJs pum isso 7
Não o venho defender a sim justificar algu- 0 SI\, DOMINGOS VIOF.NTie- Sim, sonhar :
mas emendas.
480.$ pnra um professor que COl!_l·
A primoirn ó sobro a rubricn-Socrotnrin consigno
nlotou
o
tempo do sorvii)O, quo suo
de Estado-. Trata do ro~tabolacor n con- 20 nnnos, sou
o
que
tom direito n ostn s-r~IIO·
signação podida na !abolia do governo.
cnçilo
pelo
docroto
n. 1210, de 13 de Jnnolro
A commlssiío da Cnmnra nilo teve prason·
do
1893.
tes ns tnbollns do Mioistm•io do JntoJ•ior, e
por ossa rnzão niio consignou o nugmonto o Sn.. LEITE E OITIOIOA - E' um docroto
para os dignos Cunccionnrlos deste Minls- que nilo ó loi.
terio.
0 Sn. DO:.IINOOS VICENTE -E' um deProponho o nngmento de 87:000$ ]Jnra creto ...
nugmento do pessoal dn Socrotnria do Interior, porque jil os empregados do Ministorio O SI\. LmTE E OITICIOA -Mas niio ó loi.
do. Fu.zeodn. tivernm esse n.ugmonto, o DI\ O S11. DomNoos VICENTE- ••• o n proprln
minha oplnii'io, dil·sa uma selecção quo .i ulgo commissão consigna gr.•tlficnçilo pnm um
odlos1•; entendo quo o ordenntlo uostos t'unc- outro empregado (IIi) que esta nns mesmas
clonnrlos devo sor ignnl no dos da Scct•etarin conuiçCOs.
da Fazenda, quo não são mnls zelosos, mais O Slt. LEITE E OITIOIOA- Alnd~ vem assa
dignos, nem toom mnls serviços a dosempo· verbo.
oxlgii• mais ! gutrettlDto para os ponhnr.
bres surdos-mudos ninguam J!Odiu nado..
Lembro-me quo o Sr. sanador por Alngôas o Sn. DoMINGOS VICENTE- Ora, si um
já nllogou que o Mlnlstorio do Intorlor não prorossor
tom direito porquo completou
tem o mesmo serviço qno tom o tht Fn.zondn.,
20
nonos,
o direito do outro, que ostil nas
porque passou pntn estn1los o serviço dn mn- mosmns condlçOos,
é perCelto om vista do deglstmtura a outros.
,
creto citndo e ncoeito pola commlssão,
O Sn. LEtTtc R 0ITICICA-llntrotnnto aso- Mando n emenda õ. Mesa. O Senado ful'li o
crotarla oonsoJ•va todos os omprogndos.
quo fot• dojustiçtt.
0 Sn, DOMINOOS VICENTR-Jl' vordatlo QIIO Poço o restaboloclmonto dns verbns 39 o 40
o servlco da JustiQtL pnssou pnl'n. os ostndos,
mus !ombro" V. !Cx. que a curgo do Mlnls- (1/J) :
terlo do lntorloJ• os tá um sorvlço muito maior , 30 - Rostnboleçn-se · n consignação do
quo ó o da Guardo Nacional.
200:000$000 ;
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40- Rostabo!rçlt-so n. J1ropostn do govnr•no rll~in. ~no o Estnrlo rocusn.vn os 10:000$ mido 554:000$ incluidos cro itos de :IIJ:OOD.$ rlo<- gallm !]tiO n Uuh1o lho dnva.
Ponso qno não t1•nduzom o:; tormos do toletinados ús ohr•11s 1lo edlllcio do Suruulo o
20:000$ pnrn as do dn. Es,~ola Polytochnicu, grn.mmn as disposiçlh!s do osr,irito da. mnlorilt
propostas poln Commis::~iio de Ü1'1;amonto d•l do E.;tado o quo ostn niio ncomprtnlua. o corsoumlo, contlnunmlo n cOI'ror poln. mesma l'ospondonto nn grnvo injustiQll t'ulta no dopu ..
vorhn. os horar·imi do ongonhoiro ilns o~r·ns do tndo ilo Espirito :;n.nto, qtlo nprosontou o.
omondn..
mlnistorio o do dous n,iudantcs.
Si o AHylo tio Alionndos do E>pirlto Santo
Von lot• n. miulm ultima ornonrlrt (lê):
. supprimttm-so todos os snhsidioH om favor nitu moroco qno a Uni11o tiro dos sons cofres
do instttui~õos ostndon.os o mnnlcipaos, ox- 10:000$ par;t sororn omp!'Pgados om seus mocopto pnrn os Est:ulos do Itto Gr.otule do Sul, llloramontos olia quo pndo o devo fttzer ades·
po:m, mi.o mo pnroco todn. via quo o roprosonSnnta Catllurina o Pamuú.
Ni\o sort\. de bon. impr•ossiio n. nprosontn~ão tante do E~tndu, quo podiLI o auxilio contrn. o
dostn omonda, por(jno todos wls pr•oclll'ntnos qnul voto, moro~·n t;Or ntacru1o antas mo paconseguir subsidias pnrn. ohrns nos Est:tdos roco que lho ca~om !ou vDI·o~' poJo procedi ..
monto quo I ove (t'poiilt/os) ; os sous rntontos
quo ropro:-;ontnmos.
Mo.s, Sr. Pro:;idonto, todos O:i Estndos cllt liwruu muito louvn.vois, os sons fins fornm
União, vivendo constantomonla lt titzor r•o .. multo bons ; o!lo podiu pam sou Estado n oxclamo tio sou dosonvol-rimonto, clrt sua gr•nn- omplo do outr·o.
dozn, da sun. prosporidndo, :lo sn.l:lo ~no toom
O Sit, JoÃo BAnnAI.Ho- Mns n dospezn ú
I!OIIS cofres, qu!lndo ns r•en1lnH rln. União s1lo mn nici pnl.
diminuidns o dotorminrulns [JO!r~ Constitulçií.o
0 SIL. DOMINGOS VIO.NTI<- No fundo OU
de 24 do J'ovoreir•o, que Hor.nrouns rp10 por ..
tencom o.os Estmlos, ciosos ilns suas pJ•ar•og-a- estou rio n.ccot•Uo, o Estado ufio 1ievo ser au·
tivas, cim~os da sun. autonorniu, ohsm•vndo .. xilitulo com iL IJUautin tio 10:000$ po.m o
ros drL fodornçii.o,qmuH.Io tralll-HO do ~uo lhus At'ylo 1lo Allon;Hlos, quo ó uma. obrn, ost1ulonl,
pertence, niL o commutom f{UO a. Umiio lhos slrui.o municipal, o o governo municipal dn
cnpitni do Ilsph•ito Santo tem hnstnutos rearranque um vinlorn.
S;1o os E:;tndos rJUO, a.hmlt~iliH.Io todos os dias cur,:;os prtra r~ttondor nos ta o n muitas obr•;1S.
O Estado do Espit•itoSanto vivo de:infogado,
riqnei'.u. o prosporidrtde, confo:-~:;nrn todos os
e
tom
olomontos 1le grnndozn, olomontos do
dins possuir ho}t om sous cofres sn.Jdos
bnstaotes para acudh· a todos os Rorvlcos, riquozn. olomontos mtturnos do prosperidade
si'Eo mnitos deli os, q no duran to o t'ogirnon pas- (apoiado.'~), uito hn duvidn. nenhuma. A'
sado vi viam n. podir rocursos pnl'IL pag.Lr os ""a prouidosa ndminlstrnciio ollo j~ dovo
vencimentos fios ftmcoíonarios. são o~sos l~s .. muito; ó muito patrioticn., multo illustrnda,
tndos, Sr. Presidente, fJUO, asquccemlo o deficit muito horn iutonclomul1~, em Intuitos, tom
da União, us sacrlllcio~ do toda ordom J'oltos llus multa noUros.
durante a revoltn, em proveito rlol!os que
o S<t ••JOAQUIM PEILliA>muco- Muito bom
niío foram dosorgnnhmdos o sorinm si os re- oriontud1~.
voltosos voncessorn 1 vorn po1Jir u!n1ln. por seus
o S<L. OomNOOR VICENTE- Mas, sr. Prosl·
roprosontn.otos lmmBtJintos, nux:ilio aos cofr~'s rlonto, ou sou cspirito-santonso o n1Lo coodn. União pn.rn. obras in~ignillcantoH, [Uli'IL sinto qno o mou E~tndo passo por ingrato,
obJ•ns ostnilonos, pnr1L oUras 1~tó municipnos I qurtndo nito o ó, Eu quoro nosto momonto
A justiçn, hn mttito ~no $0 diz, devo prinpnra um clchuJiio, a f1Uem muito devo
cipiar por casn. Um roprosontn.nto tlo mou chnmar
o
Estudo
do Espirita Santo, o sr, conselheiro
Estado Oll Camnrn do• S1'S. Doputa<los o ostit Costrl POI'Oirn,
n pnl'to que lho cnbe no pro·
consignad<L no orçamento quo e<tamos discu- grosso quo o mosmo Estado ostil mostrando,na
tindo.
folicilhu.to quo ostO. goHanllo.
Nilo vnlo n. pena qno eu voohn tltzor ltqui n.
o Sr. costa Poroirn, do honrndn memoria,
<lescripçilo desse llsylo, ostnbúlecido em um mandou para cL!II muitos recursos, conseguiu
odillclo pequono, lnsignlllcante, som os com- ost,.belocer uma correcto do immlgrnçilo, o
partimentos nocossarios on,le S1io iancndos os tudo isto quo o!lo o que muitos outros t<Lmbom
alienados em promiscuidndo.
ttzornm, concorreu gra.ndemen to pn.ru. o pro~
Acompnnhando tanto q:mnto é passivo!, o grosso
quo hojo estil. gosnndo o Estndo de Eo•
mo pormittom, por estar nu>onto tlosdo :lbrll (lirlto S<L<Lto. Slnilo fosso o colono, siniio houdo miohn torrn, o que u~ se passa, tenho lem- vosso o cnfó, nlngnom, por mnis quo quizosse,
brn.ncn. do umn. loi cstndon.l concedendo o nu- p01\orin. op11r1\r mil1lgrc~.
xllio do 3:000$ para melhoramento dosso mll0 S!L. JOAO BAILTIALIIO- Apoindo: foi OSOU
llcio,
Il, a proposlto 11 n'O Pai: um tologrammn molhar o m<Llor amigo. O Dr. Moscoso tnm-.
em quo o corrospondonto do Espirito Santo bom prestou-lho muitos sorvlços,
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O Sn.Do:m~aos VJCflXTr.-E' exacto, tonl10~
III o fo!to nmis do umn. voz ,jnsti(;n ; o Espit•lto
Sa.nto nuncn. possuiu administrndm· mnis
opoi·oso, mnis Ui:-;tJncto; n. mm momOI'ia. ó
ncntniln., o Estndo ropoto com sn.udn.tlos o
grntidiio o nomo do Dt•. Mo:tcoso.
OSn.. JoÃo BARllA.J.uo-Apoindissimo.
O Stt. Do~riNoos VJCE"m - Diz-so ~uo o
Estado do E:;pirito Su.uto, ao proclnmnr--so o
t•ogimon repulJiicnno, não tinha. nmn cndoia.
nilo tinha um thoatro, não tinha uma casa
para. sem Congresso, mio tiuhn um comlttwio.
Entondo·so ostas pnlnvrns - n11o tinhaque hoje o E5tndo tom tudo isto. So ilil'i:Hl quo
no proclnmnr-so n Ropuhllcn o! lo tlo1•in. a todo
o muntlo, Não !ta. tn.l; o g:~tado já m·n. prospapo a. osso tompo ; não tiuhn a':i l'OIHlns
nct1tnos, nüo tlnhn. om comooo ns ohras que
tom hoje, nito tinhn os saldos quo natnalmon ..
to tom souscoft•os o no 13n.ucoda. ROJIULlicJ~ tio
Brnzil; mns, niio lln. gorando tlividu, tlnlm
snldo, e todos os seus pngn.montos ostnvnm
em dia.
Antes do pi•oclnmnr-so 0 J'og·imrm T'opnhli· ·t • d
cano, os tovo Illl. mImu11s J'ar.ao 1:SSO Esttlt1o o
Dr •. Mosc~so, quo faHocon no orgnnisnl·-so
o m1n!stor1o onro-Pt•oto ; 0 es 30 cidad;in niio
só pt•estou importante< se1•vi('o; á outiioprovincia. do Espirita Sauto, como i'oz lL convcl'süo da sua divitln, rortn~indo os sons titnlos,
QUO oram do .Ílli'O tlo Ü n/11 , 1L 5 1in 1 O UJflOI'•
tlsondo a divida fundnda, quo Ortl
do 282
couto 0 tanto, 11 100 0 tanto.;. EJ•n a di·
vida mnis impm•tanto 'JUO tinha o Estntlo do
Espirita Santo, ao iniciur·so o rogimou ropubllcnno.
Mns, dizondo-so 'JUO o Estndo do E;pirito
Si'u1to nito tinhn tnrlo isso, pódo-so Jl!'e~umll'
CJUO )Jojo tom. N1io lln tal, não tom n:1dn. t.ll:iso,
não tom thontro, tom n mosmn cadoin, tom o
mosmo cotnitnl'!o.
Embora o Estntlo tenha muitos sot'l'i~os lu i·
eludas, po1• ot•n só pódo dl>.or qno tom pot•
completo n. IJOa vontil.tlo do &ou opoJ•oso o
nctivo ndminist1•ndor, quo deso.ln proslnt• os
mnis ussigna.lndos o os mais importtmtos sot·viços, quo tom tJ•nlmlliudo muito, quo tom
iniciado uma porçilo tio ob!'lls, ostrudus do
t'or!'o, quu.rtol, ca;;t~ Jl!U'a o congresso i quo
tom foito muitos conh•nctos~ que contmhiu
um grnndo omprostimo Jllll'll poilor l'OII!ISO!'
seus ouormos o louvavols intento::;, isto ú,
dotnr o E<pit·lto Snnto do tudo qno om s1m
lnboriosa udmlnlstrnçiio poss• l;:u~>lal-o nos
Estados mnis I'icos o m1lls prosporos inton·
tos 01n quo, só ou m'io tenho potlhlc dnrlho o mou concut•so, o qno !nulo dosojavn
tlal'.
O Estado do Eaph·ito Santo caminl1nva !ontnmonto ; nito HO :~lmlanr,ttWIL n grantlos commottlmoutos, rocoioso do comtl!'ornottot• o sou

rnturo; llosonvolvln-~o, progredia vn.gnrosn·
monto ; som pro n.p1•oson ton olomontns, l'ccur·
sos do g1•nndnzn. Tovo n capitttl tlo Estndo
ll.lnminlu;U:o n gaz, o quero osquocot• o hlsto·
riCo do::iso sot•vlço.
Infolizmouto os llspoculadoros quo nos Jll'O·
curam constnntomonto, quo nos cot•cam com
solicltnçilos importunas, r<Jcommúndnçilos lm·
portantes, as ospocnlndores nos fJunos nito
tomos o critorlo, IL rran~uozn. do I'ospondor·
lho" como so dovo rospondor " quom
hontom não nos procum.va o ho,io nos
pt•ocu1·a, com o IIm do i Iludir-nos o ougnnnr·
nos, o o certo ó quo todos flt:~om, os gnnnnciosos quo só toom o li to do tit•m•om o mnior
pl'Ovo!to po~Si\'<Jl, do locnJllotnrom-so com
os l'OcUt'l'iOS tlod pobt•cH Estados i int'oliz ..
t~Jonto, 1Jigo, os ospoculntlores consoguirnm
tazm• com o mou Eiltntlo um contr:wt.o para.
n. t·orormn dos npparolhos do gnz. E:iM cont1•acto fOl colobrmlo com um Colohro(vou pt•o..
nnncinr o nomo !lo Ltwãn, pm•quo nüo sol o
no1no proprio) lmt•:'io da Ot·u~ Alln, mno quo ó
Ct'UZ .IIL so tlisso, qull 11110 moroco ndot•açoo.'i ;
n CJUal tirou qnnuto pondo Inc1'0 do cot1 ..
tl•ttcto, nadn u.b:lnlotnrnouto t'o~, mudou l\
'li
I nminaciio om lwrozono o o.llnnl o nbando0011

•

O SH.. Jo;\o llAIUlA!JHo- Então o cont1•ncto
nüo tbi llom foi to.

o S!t, DOMINGOS Vrc>:><TR- ~mo JlOSSO uiZOl' si o contmcto Jbl 11om ou múo.
Pnsso S<lmonto nmrmnr qno tomos tido "
inl'oliciJudo do sormos pNcurndos por lndlvirlnos dosso quilato corcndo do recommondn·
çoos, qno so dizem rico•, honrado.;, garantidos
o quo le:mm n intont:ü.o· do nntln.- fuzorom.
E' ]luis nuco:~~nrio quo nos ncautolomos contJ•n
assa. chusma tio pt•otondontca, cigMw:i, nvont11roh·os lov:ulos ou dc8portndos por osso 1'C·
clm11a do que o Estado do Esplrito Santo osti•
multo pt•osporo, quo uos procuram pnrn ox·
piora l-o, ym.rn tirn.rom ro~nlt1ulos dos contra·
ctos quo l'nzom, com n tl1•mo o doliiJoi•ndn iutou~~no llc untln. i'uzorom.
Mando 11 ~!osn as omoudns.
Poço no S!lnado ilesculpu. do tor tnmUom
concol'l'itlo para tlomorur u. vott\çií.o do orca·
mallto uo Mlnistorlo uo lntm•iol', rorquo osta·
mo:~ no 11m da. ultima prol'ogncu.o o dovom~> nprovoitm•, qunnto passivo!, o tompo pnr~
ol'tta!' Ulllll· outra.
Sr. Prosldonto, vou toi•mlunr com o s~·
gninto: o Sonntlo contimh coiloon.dl) nosta
dos;:ruçadn posição: sc1• chancollarin ua Cnrnnz·n~ votn.ndo todns n.s lois nnnunos no
Jlm dos ultimas dlus dn ultimo Jll'orog'llçilo,
l:lom tot• JL lllJortlmlo tlo a:.;Ludnl·ns o omon..
dill·as.
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Vom ii Mos~ o siio li•lns as sogulntcs
Hi um ulas
~

0." Sccrolnl'ilt do

Jls~tdo.

Rosi!Lboloçn.so "quantia tio 87:000;; consi·
gnn:la nnpropo~ta do governo pnm équipa·
l'n.çao d.e veneuncntos dos cmprPgrulos tl;t
Secretn.rm. do Jntm•ior o ,Just.ira.- JJnmin 9 o.~
l'icont~.

'

A' verba 13- Pnlicin tio [listJ•Icto FcdOI'ILI.
Elovo·~o IL ~5.$ü0 1 u. con~ign1u;iio prLt•tt n

con,luctZfio de eniCnomos, nlicrmdo~ e c!ldu.-

veros.
A' voi·bn

~~-

lnsl.iluto do Surdo<· Mudos.

Acct•escontr,.;o;e ·180$ a. u1n proJi!SSOI' do de·
Renho quo completou 211 unnos 1lr. mn.gistc~rio

I..,

,

ll

••
11

••

•

18S4

18il3; por outro ln.do, do seJ•cduzlrom ns He·
guintcs COOSifWrt!,'ljos: 11. 2:400$ n. do a:200~
para pagamento tla dill'oronç11 de venci meu t.o~

dos quatro Al'ftUndo.i otnciacs du. antiga ~o·
crolm•i" do lntcriot• cujo numero tlc:t sendo
do tt•cs. por ter :;Ido um exonerado; n. 15:000.~
"de 20:000$ pnm quatro primeiros ofllcine;
addidos, pot• ter sido exonerado um pot• ab::t.n·
•lona do emprego; n3:200$ a de 4:8110$ pnr:•
tres correio~ nddi'!o11, JlDr tm• pu.~sndo 11ru
pn.m o quadro cloH clfectivos: o doso sup·
primirom as qn11ntins: do 2:000$ para 11111
·~iudanto do úlllclnlarchivistn ndliido quo rol
nomendo a.mn.nucnse ; de 4:000$ que ficou
sem applica.t:iio por ter passado para o qna•h•o
do pessoal elfectivo um ~cgunrJo ofJJciiLl qun
estava addido; e n. dc2:fiOO$ pn.ra. pubiicn1;ü.o
do relntorio nprescntndo ao Governo poJo
lon to dn Faculdado do Rccire, Dr. Bnt•:·o~
Guimtu•t1cs.))
Pewlo, pois, do uma. dccisiío lcgislo.tivn, ó
objecto do umn, lei que nindn. não foi votal!n.,
Nestns conUiç0es tmlllo cscrupulo cm o.cceit:u•
urna. emenUn. un. lei nnnua Llo orçn.ment.o•
quo so nntccipa. a umn. disposição cape<·ial
que ostit. sontJn votada. em uma. d1ts cn:-!as legisln.tivas, o que púllo cahh•.
Não pooso, pois, ''" accordo com o nrt. 1101
nocoitat• esta emenda.
Silo apoiadas o postas con,iunctamento om
dlscu"[o, monos o. queso rofore ao~ o•,

nn furmadotloct•cto n. 1210, do 13 dojnnoiro
do 1803.
A' verti" :10 - Soccorros publicas.
Jtc,gtabolo<:a·so a consignação 1\o 200:ooosooo.
A' VOI'UI\. 40- 0\Jr:lS,
.,
Uc:-~lo.holec:n.-so u. pl'opoata. tlo rrovcrno n.
554:000$ lncluitlos os ct•oditos tio 30:000:!; dos·
tlnadosó.s oiJra.q no edltlclo do Senado o 20:00tl$
pam ''" da E•cola Polytcchnlcn, propost11s
Jlola Commlssão do Orçamento do Scnado,con·
timmndo a COI•ror poJa mesma vorbn os hono·
l'll.l'Íos do engenheiro cncnrrag,ulo do.s obt•us
do ministcrlo e dos dous njudantes.
Supprimam-se todos os subsidias cm flLvor
1le lnstitulçiio• ostadoacs o municipaes, excepto parn os Estados do Rio GJ•ande do Sul, o So•. Joiío narbo.lho di1 ns l'n•
So.nttL Ca.tho.rina. o Paranü..- Domlll!JflS Vi- -zõcH rrue determinam 11. npr·cscnta.çiio dn.
ctmlu.
omonda l!lttpprc~sivn. quo envia ú. Mesa.
O til r. Prc .. ldcnte-.Entro ~s emen·
Vem i• Mesa, ó Jlda, apoiada o posta con·
tias !Lprosentntla~ poJo Sr, Dommgos Vtcento hn juntamente em discussiio a seguinte
uma que Incide tgualmento no n~•t.. 110, lia
pouco mr.nclonatlo pot• mim, qun.mlo não
Emcllllt'
quiz accoltnr as omon•las pi'Opostns pelo
SJ', Pires Ferreira: ti 11 qno consigna vm•ba
Suppl•imo.·Se o at•llgo quo t~nlDI•isa a tranefe•
pai'~ a oqnip'l'nçiio de vencimentos de om·
rencitt.
dos cut•sos ILnnoxos t'Ls Fncul1lai.les do
Jll'CA'O.I}os da. sccl'otaria. do interior. F..stn.
eqniparnçiio depondo tlo um projecto de lei Direito par:> a adminlstr:u;iio tios Estatlos.
quo ,Jillbi votado nm uma das Casas rio Con· Porquo.nto:
grosso, submottido i1 npprovaçiio da outra e 1. • A União, pelo arl. 35 §§ 3• o 4' da Con·
voltou U. Cnsn que o hnvin inlclndo, Vou lo!' stituição deve pt•omovcr a instrucção sccunn trecho das tabollaa do orçamento que so tlarin no dlstricto tiltlcrnl o nos Estado• ;
refom ao nssumpto: (IJ)
2. 11 Os cut'ilOK elo quo se tl'nta. t'uncclonn.m
c A diiforonça de 72:500$ pam mais pro· com reguhu•lilnllc o grarulo rroquencin., lll'e ..
vóm: por um ln•lo, doso elevai' a 0:000$ a stnndo muito bom •crviço i• inotrucçiio J>U•
consignn~iio do 8:640.~ parn pagamento tios btiC:L;
:1.u A transforoncln. niio consulta. o intere-sso
~~~:S~:sd~':noi~c:";~enÓo$'; n~ d~z~~ ~~~~~i~?~ publicn
o vtw gra.vnr os Estn.ilos com despf'znA
quantia de A7:000$ para equiparação dos IL CJUA niio s:lo ubt•i2t1.dos, não havendo nlih
Ycnclmonto.< dos emp1'0gadna cujo projecto, nccos.idado do tomarem clle• mais este onus,
,i!L cm ligo r pn.rn. os ompro~ados do Min isto- v h to qno no sou t~yst~mn. do instt'llC~ii.o JlU·
rio da Fazenda no cxorcicio de 180·1, tlcou hlica .ii• toom esses Est.ados os institutos do
encerrado om 3• discussiio, nn Camnra dos ensino socnnilat•io do quo procbam.
Deputados, seutlo adiada 11 votação, pot• falta .J." Jlinalmonto 11 tt•nnsroronclo. roduz·so u.
do numero, om scssiio do 21 do setembro do lhzct• passat• a SOl' paf!O polos Estntlos o pos-
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so~l docento e ndministrotlvo dos refOI•idos
çnrsos n.nnexos que o Governo Federal com
elles nilo tronsrero nem editlcio, nem lnboratorlo, nem mobília nem patrimonio.
· . O que realmente, tronsfere ó a obrignçiio de
pagar aos professores o mn.is empregados,
ordenados, monte-pio, gmtlficações e a de
adquirir predio o todo o material preciso
para poderem J\mcclonnr os institutos.-

Jolto BarbaUw.- Joaquim Pe1·namlmco.
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0 Sn, LEITE E0ITJCIOA (pala ord-.n) solicita
algumas intbrmnções e pe•leo ndlnmento da
rliscussiio ató que sojnm impressas ns emendas
apresentadas.
O Sn. PRESIDENTE declnm que, tendo de
pôr 11 votos o requerimento verbal rlo Sr·. Lo ito
e Oiticicu.. e parecendo niio hfLVür uumero
para voto.çílo, vne mandar proccUer ;'t cJm..
mada.
Procede-se li clmmada dos Srs. senadores
que compareceram iL sessão (·lO) e deixam de
resJIOnder os Srs. .Joaquim SnJ•mcnto, Rosa
Junlor, Salrlanha Marinho, E. Wandonlwll< o
Gonçalves Chaves, que cornmuniCitm :\ Mesa
que so retiravam por incommodn.rlos e os
Srs.Justo Chermont, Pires Ferreira, Coelho
Rodrigues, Nogueira Accioly, José Rct•nardo,
Oliveira GalvJio, Leandro Macio!, Silva Canedo e Joaquim Murtinho (10), que niio fizeram communicnciio alguma.
0 SR, PRESIDENTE-Não ltn numero para
votar o requerimento do Sr. Leito o Oiticicll.
Como medida de orrlem o p11ra melhor rogu.Jaridado dos trabalhos adio a rliscussrw at.ó q uo
sejam publicadas e rlistribuldas as emendas
recebidas cm 311 discussão.
Segue-se om 211 discussão o n.rt. 111 da proposiçllo 1la. Co.mo.ra, n. 47, rlo 1804, o.utori·
srmdo o governo o. rovor o regulamento o.p·
provado pelo decreto n. lli02 A, 110 10 do
abril ultimo, parn execução dJL lei n. W-1, do
II do outubro de 1803, sobre bases que ostJtbeloco, com ns emendas constantes, do parecer
da COmmissiio de Justi~a o Lcgislar;iio.
Siio lidJLs, apoiados e posta• conjunctnmontc
em discussii.o ns seguintes

.

Emendas

..

'
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.

'I:
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· Supprimam-so os arts. 445 • 448 do regulamento a que •o ••efero o decreto n. 1802 A,
ele lO do abril rle 180-J.-Gil Goulart.
O art. I'§ I• do projecto, redija-se assim:
-Fica extincto o cargo do thosoureiro dn di·
rcctorio. geral, competindo no nctunl nlmoxa~
r !lo addido o vencimento do 0:000$000.-Git
Goulttrt.

'···O M1•, Gil GonhU"t dlr. que niio ó

propriamente sobro o nrt. 1' do Jli'O.iecto quo
:-;em occupar poL' poucos minutos a atton~iio

da Casa; mas Ctlmo se vô das cmondns que
u.cn.b1tm doam• olferecilln.s pelo omdo1', JilltlS
peln. Mesa, pam Justificar, ninrl~ qrro pcrt'unctorio.nmnto, o pensamento contido nas
mesmos.
Rocor1ln.-so o Sonndo ~uo na so$siio 1lo anno
passado foi Aubmotti,Jo n aprecinção dn Casa
um rroject.o do lei relativo no Cori'OÍO o que
conttnhn. pouco mnis ou monos tod1ts as dia·
posições do nctuttl regulamento. Este, crô o
orador que por demais complexo, minucio~o e ca.Huistico, drfficultuva n. n.precin.1,~i'ío 1ln.
mJLteria, difficnlt11ndo t1unbom posterior monte
qualcpwr rolúrma quo Jbssn nocc•ssnrio. nn.
mn.tcJ'ÜL do cori'Oios. Rcsolvirla. esta C]Ucstilo,
pel11 di~cussúo havida subsl.ituiu-so osso pl'O·
jecto elo lei quo cru. m1Lia um roguln.mcnto
'minucioso do que mesmo umn. lei, por um
o11tro pi•ojocto do lei que afinal foi prornul·
grulo e ó o quo se contóm no decreto n. 194
de I I de outub1•o do 189·1, no qual, em poucas
di~posiçücs se n.utorisou o govel'DO a fazer o.
rorm•m11 rlos correios, e mts poucas disposições ost~tbeloci<las pelo Poder Legislativo pora
o governo obsOJ'VILI' nesse regulamento se cn·
contrnrn as do nrt. 2° qu~ declaram o seguinte (LJ.)
Com rolnçiio o. esta primeira parto do artiA'o
sttbo-so que no regulamento esta disposição
do lei niio foi OLSOl"/lLrla, pot• isso que muitos
indivirluos fot'ltm nnmendoM som ser pela
fÔI'mn. detcrminudn em lei ; no contrario, fo·
ram olguns emprogndos tlrarlos rle sous Jogares pn.rn. serem substituidos po1• outros .
Foi ttssim que determinando-segue o Correio
tivesse dons thcsom•eiros, um dn. admlnistro.·
çiio e outro do. Contadoria Gemi, quando se
tmtasso de prover o cargo de alrnoxarifo.
!!tesoureiro, contra o que se pronunciou
nesta Casa, em vez do se aproveit11r o nntigo
thosourolro para almoxarife nomeou-se um
outro, deixando-se avulso o o.ntigo, Mas,
parecendo inJusto domittil-o, foi ollo nddido
à I'cpart.icão, do turma que RciLrnm dous
almoxarites, o lllmoxaJ•ife antigo o o thesoureiro-nlmoxur!J~ act uni.
\'ô, pois, o Senado a necesslrJo,Jo de fundir-se esses dous logai·os em um só. Mns qual
devo ftcar I O novo ou o antigo nlrnoxaJ•ife I
E' esta urna das anomalias que se cncontmm
rrequontcmente na nossa administração.
Para corrlgil·ll o orador aprr •~nta o. suo.
emenda determinando que o ah;IOxarifo que
1lovo continuar sol'l\ o antigo que está ~ddido
e niio o actual.
E' natural qno se pergunto: o que so fi1z
do octunl1 Mas, o orador •1ii'ÍL: a suo. nomenção rol !Ilegal o como tal dovo ser annulIJLdn. Entrot11nto, nilo llOndo este emprogil.do do fót•a, m1LB da mesma ropa.1•tiçtlo,
não ficariL pr·ojudicado voltando para seu

SESSÃO EM

Jogar antigo ou obtendo a sua aposontndorl:t,
porque lhe parem• qno tom mais de 30 nonos
!lo sm•viço. Em todo n caso, o seu 11m ti cm•riglr esta. n.nomnlio. do roguln.monto.
Por outro Indo o § I" da lei que vigora diz
(lê):

Vô-se por ella que não se póde ~tugmon
tnr o pessoal nem ltlternl-o por qunlquor
fórmn nem lixar outros nneimentos que niio
sejam os d1t tabello. orgltnisado. cm virtude
dessn.lei. Mn8, o que encontra. no regulnrJcnto cu,irt approvn.çüo s1:1 pede ngorn. é u que
pi!SSI!. O. Jer (/e) OB 11IÍS, 4,15 lt 448.
Vô-so que este artigo nüo observou a di!!·
po!!ição logHl, pOI'f!UO o numero do cmprogudos, assim como os seus venci mentoR csU1o

H
••

Ueterminndos nns tabcllns jcntrotu.nto, si por
clle se der n litculdndo no governo de fixar
annuatmonto o pessoal, o que qucr dizer, tornar illusorio qualquer orçamento, pm·que,
desde quo o pessoal pó<le ser elevado, ou diminuido, n consoquencin ó que niio ó passivei no legislador prever u verba com que
deve dotar e serviço.
Assim como este artigo, os outros que se
lho seguem, violnm d1spo::~ições da lei, quo está.
cm vigor. Por este motivo foru.ulou u. outra
omendu., que mandu. supprimir estes artigo~.
E, como nüo vô no projecto actual que se
mande vigorar as disposições desscis artigos,
:pr~:~sumindo Dlili.s que tsubsiste n lei nnt1go.,
Isto ó, o. que marcou o. tnLclla do pessoal o
vencimentos, pensa que a emenda devo ser
o.cceita, porque nüo deixo. em vigor disposições de um regulamento, que esta em antagonismo com uma lei, quo nüo se mu.ndu. I'O·
vogar nesta parte.
Nüo quer prolongar esta discussão, par& a
qua.l niio foz maior estudo.
Vo.e tormino.r, considornndo sumcientes ns
pnlo.vro.s, que nca.uou de expendcr, pnrn
JUstUlco.r o.s duas emenrlas, reservando-se,
embora, o direito de voltará lliscussüo J>nrn
t!ustental-ns, para o. ventar mesmo nlgumu.
ideia nova que lho occoJ•ra.. si porventura,
ainda tiver ensejo de occupo.r·se deste IISSUJD·
pto cm outra sessão.
Ninguom mais pedindo n palavra, encerrase u. discussão.
.
Scgue-sa em discussão, que !O oncet'l'IL som
debato o o.rt. 2",
Jlico. o.tlindn o. votação por fltllo. de numero
legal.
Entram succcssivamcnto em 2• dil'lcussü.o
quo se oncm'I'~ sem debate, ndln.da a votadlo
]lOr fu.ltn do numero legal, 01:1 nrts. 1", 2· o 3n
da proposi\'iio 110. Camo.m dos Deputados n. GO
Sonn.do Vol, VI
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•lo 189•1, autorisnndo o governo o. mnndar prolongar o. linha tclegrnphicn pelo intorior do
Estndo do Mnr~tnhiio, ató n cillndc de Pnlmn,
no Estado de Ooyaz.
O l!ilr. PreMh1ente dcclnm nchar-se
csgota•la n mnterio. dn or<lem do dia, o depois
do pedir aos ~rs. Senadores membros do. Comrnissi•o do Jlin~tnças, que ~tprcssem os trabalhos dos orç<tmontos da Marinha e do. Guerra,
que se nchnrn em porlor destas commissües,
dà a seguinte ordem rlo dia para o. sessão seguinte:
votaçiío cm 2·1 discmss.=io da.s proposições do.
Camarn <los Deputados:
N. 47 de 189-1, antorisnndo o Governo &
rovm· o reguln.mento npprovn.clo pelo decreto
n. 1.092 A. de 10 de nuril ultimo, paro. exccusilo diL lei n. 104, de I !"de outubro de 1893
sobro bases que estn.boleco ;
N. 50 do 189·1, autorisando o Governo a
mandar prolongar n linha telegmphica. pelo
intm·io•· do Estado do Mo.ranhiio, ató n cidade
<le Pnlmn, no Estado do Goyo.z.
Discussão unica dn emenda do. camnro. doa
DeputadoH, suilstltutiva do projecto rlo Se·
n11do, n,. 53 de 1894, que fin o prazo do doua
n.nnos pnra quo os navios, fluo se entregam
1't nn.voga\~iio ele cabota~em entre os portos
mo.ritimos ou fluviiLcs do pniz, se naciono.lisem, de nccordo com n lei n. 123, de 11 de
novembro de 1802 ;

2' discussüo do. proposlciio do. Cnmaro dos

Deput~tdos,

n. 18 de 1894, o.utorisnndo o
Poder Executivo o. m11ndo.r contar, p..m os
ell'eitos da jubilação, no logo. r de professor
do I' Externato do Gymnasio Nnclonol, o
tempo que servia nas fileiras do exercito, no
I' tenente refo••mn•lo do exercito Joaquim de
Oliveira Fernandes ;
3·• dita da proposici•o do. mesma Camnt'!L,
n. 37 do 1894, nutorisnndo o Governo n
mnní.lat• conta.1• nu capitiio •lo 3o l'Oilimonto do
ca.vo.llnrin Antonio Lngo, como tompo de serviço, o poriodo decorrido de 28 de fevereiro
rle 1807 o. 27 de agosto de 1873, em que
esteve fom dllll fileiras do exercito em canse·
quencin de grave ferimento recebido em com·
litt te.
Levanta-soa scssüo ns 3 horas c 15 minutos d1t tardo.
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JustlçtL Federal, como da local, do !Jistrlcto
Fsdcrnl, respeitados os tllroitos adquirido•
Pro.'iidcncia do St ..1lmwaf. Vicloritw
pelos fnnccionu.rios a.ctuo.es. Assim, scriio
consorvndus s~·Hncnto omqun.nto bem sfJl•vl~
SU~JU.\ltTO- Chn1muln- lrrlitnra cl:l nctrl - P.Xi'll· rem o procut'tttloJ• tln Ropubllcn Jtoranto o
••m!\TI:- Pnt•cJcl!rol4 -Oium~IIIO nu- Vuta~ãu tlnM Supremo TJ'lbunnt Fedornl, o pt•ocurndor c
JlrO[iOIIQiiOK n~. -'1 r1 r.o- DIMcnMsiin nnltm ria nmllntln
tl:~ CtUiliU'a ao Jlrojoctu n. 53 -Tii~r.UI'Hn Li oH l'irH, H a• sub·procurndor do Dlstt•icto Fetlol'nl ,i unto ti
miro lln.rcnlloK, f.uil11n Oltiulca, Fr.1UciMcn :\/nnh:ulrl Ct;t•te do Appcllnçiio o 1'1'ibunnl Civil o Criml·
ltamii'O llnrcoltot~, 1\q11l1Jnn du Ani!IL'al, !.nitn nO!tinlcn, nnl o os procuradores seccionar.s.
Vh•gliHl DnmnKin 11 tlll Gonlnl't -l•inr:!ll'rn.montn •I•~
Art. 2.' ltcvogam-so as disposições em
tlhlllUKSiio - OllMrVnQoicll do :Ok, I 'r·u~itluntu- ltoc[UO•
rlmnntu do Sr. ltnrulru llnrcnlluto - Chnm:uln - .\til• contral'io, e dorogu.m-sd especio.lmunto ns quo
nmontn du. votncii.o - · n diMt.~lnsüo dn rroJIOK!rü.n n. so oppüom no ut•t: 1u os arts. 21 o 23 do tlo·
iS- nlsciii'MO tiO Sr. PlruK l•'urru!J•n- Hncllrl'l~lrll!llttl
•ln disCUSHiio-3n ilJKCLLKiliin tln lii'UIIIlKi'.:l1tt u, :17-Uis.. croto n,S,IB,do 11 outubro de IB90,c 23 do t!eClll'!ln 1!11 S1•, l'irns !o'orrtlirn.- IUsur\'n•:liollllo ~~·. croto n, 1,030 de 14 tlc novom1ro do mesmo
Pr&Kidontu- Ot•tlum du dln :!J.
nnno.
cnmara. dos Deputados, 22 do novembro •lo
Ao moio-dln compaJ•eccm 37 ~~·s. scnndo· 1BD.J.-l'foauci,\'co
tle ..\s.~·is Ro,\'tt e .~'ilca, prcsí·
l'CS, IL sabor: .João Podl'O, Gil Goulnrt, .João
dcntc.-1'howa.;
Da/filia,
Jn .secrot,lll•io, -.Jo~o
Neiva, Joaquim Sa.ruwnto, Fra.uci:-~co !l.'ftt· Ooel!ttJ G .Li:Jflort/211 SCCl'Ctarto.-A
CommtSSitO
chn.clo, Costa Azevotlo, Antonio llaena, 1\fa.·
de
J
u~tir;n e Legislnçilo,
nool Barato., Ph'tls l•'orroira, ,Jo[o COJ'uelro,
,Josú Bot•nardo, Oliveira Gaivão, Abrlon Mi- N. cu, do 1801 - O Congre.<so Nacional rc·
lnnoz, AI moida BaJ•reto, ,Jonq uim Pot•nnm· slove:
buco, João Darbn.lho, Leite" Oitlcica., Loan- Artigo unico. E' concedido nos ~~inis~crios
dJ•o Macio!, Rosa Junior, Coelho o Campos, tia Gullrl'n e Marinha, Jlitm roconstttulçao do
Vir"illo Dumasio, Eugenio Amm•im. Ll\pcr, matm•illl do o:<orcito o da ttrmnda. o crotlito
SuJtlnnlln Marinho, C. Ottoni, Joaquim de de 27.000:000!;, no cnmblo do 27 ds. csterli·
Souza, Silva Cnncdo, Aquilino do Amam!, nos, quo sorti' t!istribuido pelo Pode!' Exe.Joaquim Murtinho, U. do Amaral, Gusto.vo cutivo contbrrne as necessidades do~ servic;os
Richard, Esteves ,Junim•, Ramiro Bnrccllos, a quo se destiniL; roY'ogo.da.s as disposir;Ues
PinlJOit•o ~laclmdo, Cruz, Q, Bocayuva o om contrario,
Justo Chermont.
Gamara dos Deputados, 22 de novembro
Ab110~se a sessão.
dB 1894. - Ft'tmci.\'co rlo ibsi.~ Rosa o Siloa,
E' lido.. posto. om discus.-;ão, o, nfio httvenclo preslcl~ntc.-1'/toJJJU..: D~l(hw, I" socretn.rio,rcclnmnçües. dú.·se por npprovnda a neta tln Ja,;o Coalha G, L1':;boa, 211 secrotu.1•io.-A 's Comsessão anterior.
missões do Marinha o Guor•ra e de Fi·
Deixam de comp,.rccer, com cn~tsn parti· nn.nça.s.
clpndn, os Srs, Catunda, Gomes do Cttstt•o, )/. nl tio 1~0~ -o Congi'C$SO Nacional
cunha Junior, coelho Rodrigw::s, Almino t!eoreta:
Atfonso. Joo.quim Corrüin., !{ego Mcllo, McsAJot, J·... Fica o governo autot•isndo n tles~lllS do Gusmiio, Arl~tides Lo1o, E. Wanden·
Jwlk, (1onçalvos Chaves, ,loaqnim Follcio, pcnder ntt\ a qunntht de 2;;:000.~. com o estaLoopol•lo t1e Bulhücs, Generoso Ponco, Santos belecimento ~e um piiiLJ'ol de 5" classe no
pot•to do MacapiL, Estado tio Pará.
Andralie c Raullno Hot·n.
Art. ~.' ltcvognm-so us dlsposlçiies om con·
E som causa pnrticlptuln os Srs. Nogueira trtwio.
Accioly. Ruy B1wbosa, Domingos Vicente o
Cnmara dos Deputados, 23 do novembro do
Campos Salles.
lR9.t,-H•anC:.~co t/11 .•üsis Ro.w. c Silva, pro~
oSn. i" sr.cnETAIUO dú. conta tlu seguinte sitlento.- 17wma:· Dolfluo, Jo seci'Otu.rio.Jo,ro Cot!llw G. Li.~bof/, ~ll secrotn.l'io.- A's
EXPEDIENTE
Commisiües de Marinlm e Guerra o de l'i·
no.nças.
On!cios:
N. 02 de !89•1 - O Congresso Nacional
Do I' secretario da Cnmnrn tios Dopulndos, dcet•cta:
datados de ~2 do corrente moz, remcttondo AJotigo unico. Ficam npprovndos os netos
tLS seguintes proposiçücs:
praticados pelo Pot101• Executivo c seus
N. 50, de 180·1 - O Congt•esso Nnclonnl de- agentes, por motivo da· revolta do O de ••·
creto.:
tombro do nnno passado,
Art.. 1.• São tcmpornria. ns runcçiíe• t!ô Cnmnm tios Deputllt!Ôs, 2~ tio novcmbt•o de
todos org[os do MinisLoJ•io Publico, tnnto da um~.-Ft•tmcisco do·As$iS RO:íCt'J Si{l)a, ]lro-
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O S!t. 2' SECRI~1'Amo lô o viio a imprimir
TlcO>na; Dcl(lno, I• secrctnrlo.Tm:are.'i tl11 Lyra.- A's Commissüos para entrar• 1111 ordem dos tr11balites os se·

~idcnte.Augtt.~to

11

guintcs
do Constituie;ão o Podct·cs o do Finanças,
Do moamo Sr. socrotnrlo, datado elo 23 do

corrente, communicando que lbi adoptado por
n.quclla Camnr" o projecto do Senado que
concede no Estado do Goy"" diversos proprios
nacionaes, situados no mesmo Estu.do o dos
quuos n. União nilo p!•ecisn., o que na. m1)sma.
data roi enviado i• sanceiio prcsiden"lal.lntclrndo, archivc·SC, '
Do mesmo St•. secretario c do igun.l cinta,
communicnndo que "quclla Cnmnra adoptou
ns emendas do Senado ao projecto da mesm&
Camnm autorlsnndo o Poder Executivo n
rever desde jà n n.ctuo.l regimento dnR cu,tns
jtullcinl'ÍlL'\; sendo o pr~jecto n.s~im omcndn.do,
enviado ó snnc~ão presidencial.- ln loirado.
Tolo~r•mm" c~pmlido do Recife cnpitnl do
Estado elo Pernambuco em 22 elo cot•ronto,
D.S:iim

;;

•

concebido :

Presidente do Senado -!tio.
O conselho municipal elo Recife denuncia
novo att~ntndc do governador Barbosa Lima.
Além elo n principio haver t•otimdo do pro·
sidonto do conselho a compctencin JlOI'a mar·
cnr "eleição do prefeito, Jlill'a dal·n no sob·
prefeito nlóm de ter baixailo um decreto cs·
llCcinl para regular• essa oloi~i\c, além <le
nnnullai·o depois sob l'uteis pretextos, aióm
do m•rogai'·l'iO ultimamente lL n.ttt•ibuição clo
designa.~: novo dia. pai'tL ser ellu. procedido.,
quo nilo n. 30 do corrente ; aca.bn. de escandnlosn o attontatoriamentc adinl·a p&m
:lo elo março elo 1895, quando a Constituição
do Estudo determina que, chulo. a vaga, n.
eleição soja relta immodintnmcnte. Conví•m
notar quo'ossa vaga occorrou a 22 <lo Julho.
O act.o elo niliumcn to ngora llmdn·so nn
nccossi<lade do rolormat• a Constituiçiio na
parto relcrento a organis.~ão municipal. na
lH'oximo. reunlüo do congt•esso, convocado
para 20 do fovot•oiro, quando n roforllll> sc'c se
picdo diLI' depois que o congresso rcconhecel·n
UCCCSSIII'ia, pelo lllCStnC jlt'OCCSO tln Constitui~iiO Federal.
Constituo tu<lo isso longa scrie do netos
contrndictorics c violadores da lei. O govor·
nndor jti. uma vez foi derl'otado nu.s UI'nn.s, o
nsslm procede com o intuito do esgotai' o
trlonnio sem havm• eloi~iio do prolbito.
O conselho municiplll do Reciro est~ npoiuúo
no pt•ogmmma politico do novo Presidente diL
UepubHcn, quo n~segura. o ma.ior respeito 1i.
soberania da lo i ; tormtjmblico o novo atton·
Indo do govcrnudot•, cspornnelo que a olle
uão sojnm indiJTercntos os altos poderes da
1\cpulillcu.-B,,,.,.o, C ""'J>allo, vice· pt•osiclcnte
-~t..~ct)il/lo JVascfll't:nMI.'i Jn sect•etal'iu.- Dl'·
'1'/l(mw; do Cm•vallw, 21) ,IJCCl'ettLl'io.-Intoil'nr.lo ..
1

PARECERES

N. IDO- 1804

A Ccmmissão do Finanças, havendo tomado
conhecimento da propo•içiio da Cnmnra dos
Srs. Deputados flxando n despczn do ~linis·
toric da Marinha para o prcximo oxorcicio do
1895, e das \abolias explicativas que vieram
nnnoxns 110 mesmo projecto, sente profunda·
monte que a lillta elo tampo niio lho po•·mitta
o!forccm• desenvolvido estudo sobre o nssum·
pio, aliás da maior relcvancin.
E ó pm· isto que deixou de bem osmerilbar,
como se1•io do bom conselho, niio só as dotações de onda rubrica das 27 do que tratn o
projecto, como os serviços a que attendem.
·rodavia, elo superficial exame leito reccnho·
ccu que as dotações considcraclas nn projecto
pouco di vergom das da proposta do orçamento
que o govet•uo apresentou ao Congresso
Fedeml.
Desse exame vertnca·sc que só em quatro
rubt•icns das 28 daquelln proposta encontram·
se di!Ierenças; em tros com a~gravo dns
dcspoza• o apenas cm uma reduzidas estas, e
ó a que cogita do bataUtiio na~al, por havPr
sido tio todo supprc3So no projecto o!Icrccido
do fixação da força naval ; projecto tmidc ú.
consideração do Senado e que neste ponto niio
foi ncccito, dando Jogat• á idóa da creo.çiio do
um outro bntalhiio denominado de in(a1111<ria,
com menor pessoal, lbrte do 400 prnçns: idéa
que JlOSBCU no sou projecto do flxru;iio da
mesm11 fbt'Çn vnra o cxcrclcio de 1805.
As elinercnçns aliudidns siio IIli que se notam
de flegu idu.:

~.

Conselho N>wnl..

Jl:trn. mnlll
5:200.~

PI\I'IL mLJnOII

llct~•lil[o NiiVIII.,
272: 145$fl25
10. Corpo do mnrinlloit•os Nncio·
naes ... .• , . . . . . 4:700$
17. Ropat•tição
da
CnrtaMaretimn 25:000$
Em uma dets rnbt•lcns, a que entende com
o Conselho Naval, o projecto do orçamento do
governo modificou a dctnçiio que ú. mesma
rubl'icn coube no vigente ot•çnmonto, o om
dons pontos, sem rnZ>io plnusivol:
i", nlcvnnuo "grnti11cnção elo secrctat•io 11
0:000$, com uggruva· do tlespcza, 1m importnncin elo I :532$3:l4 ; c

!J,
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2', reduzindo a gratiftacçiio de cada um dos
em virtude de ter o
dous membros etTectlvos, engenheiros, do
decreto de 19 •le outubro do !893 l'Cstabele·
5:000$ a3.000$000.
Tal alteração, não justlficavol o som 11poio
cido o re~uiamonto do
corpo de saude, que
nns tradições, pondo ii margem a lei n. 874
tle 23 tle agosto de 1850, decretos ns. 380 e
baixou com o decreto
n. 083 de 23 de agosto
105 de 13 de junho de 1891 e 13 de outubro
de 1892, e ainda a lei n. 191 B do 30 de
de 1890 ••••..••.•..•
setembro de 1803, que regulam o servit;o do 9-Bnt•lhão 1le infl•ntaria
de 400 praças de pret
Conselho, a Commissão de Finanças, apezar
de as ter attendldo a proposição da CamM•a lO-Corpo de marinheiros
nacionaes-reduzida a
dos Srs. Deputados, nuo ucceita.
E porque o senado, no seu projecto de fixaverba de 24:840$ em
virtude da diminuioão
ção de forças para o exercíciO de 1895, •ubdo numero de praças
stitue o batalhão naval por outro de infandeterminada pela lei
taria de 400 praças de pret, a Commissilo, o
n. 144 B tle 8 do julho
collocando na rubrica da tabclia n. 9, a conde 1893, que fixou a
templa com a quantia precisa.
força na vai para o
Neatcs termos, a Commissão é de parecer
exercício de 1894 •••.
que seja adoptado o seguinte
li-Companhia de invali•los
-augmentada a verba
Projecto n, 40 do 189-1
de I :440$ pela admissiio de maior numero
de praças no asylo .••
O Congresso Nacional decreta:
- elevada a
Art. 1.' O Poder Executivo ó autorisado a 12-Arsenaes
de
988$740 poJo
verba
despender pela repartição do Ministerio da
augmento
da diaria
Marinha, no exerctcio financeiro de 1895, a
que tiveram, em vil•·
quantia de 17,7il'2:BOO$:l63, assim distribuída:
tudedo decreto n.l545
de
16 de setembro do
l--Secretaria de Estado...
139:750$000
1893,
os patrões das
2-Conselbo Navai, sendo
lanchas do serviço gecontemplado o seguin·
ral do arsenal da Cate pessoal com as gra·
pital
Federal, na im·
tiftcaçõcs expressas :
portancia total de
I 11ce-presi11:488$740, attendi
dente... 6:000$000
da
a importancia do
3 ge n eraea
10:500$ votada pnra
membros
pagamento do pessoal
effecti vo3 10:800$000
o
material da escola
2 engenhoide nautica do Pará,
l'OS na·
que já estava compre·
vaes idem 10: 000*000
hendlda. na proposta
I membro
orcamentariaapresen·
paisano 7:460$600
40:260$660
tatJa pelo governo pa·
3- Quartel-general •...••..
80:603$000
ra o exercício tle 1805
4-Conseiho Supremo Militar -- augmentada a
13-Ca.pitanias de portos: auverba de 27:422.$ pela
gmento de3!:350$500
maior gratificação que
proveniente de se ha·
passaram a ter os
ver mantido os venmembros do Conselho
cimentos que, de
Supremo, em virtude
accordo com o a visodo disposto no decreto
circular de 9 de feve.
n. 140 de 18 de julho
reirode 1893, estavam
do 1893 ..••.•...••.•
percebendo os patrüos
63:500~00
5-contadorln. .... , ... .... .
158:350. 00
e remadores das capi6-CommiBBai•Iado Geral ••.
40:980. 000
tanias de portos dos
7-AUilitoriiL,, ... ,, .... ,.
li :350. 000
Estatlos, . comprebon8-Corpo da at'Jllada O clas·
didos patrõc• o rema,.
dores da delegacia de
se•annexas-I•eduzida
a verba de 15:000$.
S. Joiio da Bal'l'll, o a

1.625:120$000
200:000$000

I. 7"..5:992.~000

68:031$500

3.272:161$740
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diar!o. do 1$500 ptLrtt
vigor, do primeiro dia do proximo exei'Ci·
o onco.rregado das di!!·
elo de 1895.
,
Este projecto ó ~ubstitutivo rlo otrerccido tí.;
goncins da Capitania
do Pará, e mais o o.u ..
rlc!iberar;iio rlaquo!ln Ct~marn, n. ID7 B de
menta dos n!uguo!s
l8!J3, o sobre o qual n. sua Commissiio rlc Or·
dus cnsns em 9uo
çamento no ap!'C<entar-!hc o novo que ora
funcc!onarn as cnplta·
considera-se, e tem o n. 124 do corrente annina dns portos do Es·
no, dissc;-niio potlet• nppJ•oval·o tal como
pirito Santo,Marnnhão
esttí., pois a!órn de constgnar um nugmento
e Rio Grande do Su!
200:097$000 ea:trmmlinario do despezn, pela. latitude que
14-Melboramentos, censor·
lhe diio as emendas otrerccidns, contóm ma·
vo.çilo c balisnmonto
tol'i!ts completo.mente difl'ercntes, como a.
de portos; . .........•
50:000$000 consignnçü.o de vencimentos o a regulamen·
15-Força naval. ......... . 2.482:341$924 taçilo do traba!llo operaria.
16-Hosp!t.nes.......... , .. .
277:583.$600 «Accresce que o a.ugmanto r1e 30 o/n 1 pro•
posto sobre os rliversos vencimentos, além
17-Re~a!1içiio da Ca.r~t Ma·
rt ttma .. ............ .
484:200~000 rio não ser mct!itltt de justiça, por niio atten·
IS-Escola Naval .....•....
243:030$000 de!' mclhol' aos que menos ganham. como ó
manililst.nmcnte o intuito da Camartl, ropre·
19-Retbrmados - augmen·
senta maior despcza para os cofres publicas
tado. de 37: 125$333 a
verba, pelo grande
do que n proveniente de uma justa revisão
nns to.bello.s dos vencimentos dos arsenaes,,.
numero de reformas
concedidas, nilo obEssa. revisão, no que purece, o.cba·se nas
stante o. reducção por
tabellas
que acompanham o projecto substítu·
mortes ...... ....... .
tivo
dons.
I a 5.
20-0brns-augment.ndn de
Si, realmente, traduzem essas tnbellas a
10:000$ para o fim
stttisfaçiío tlos justos intereBSes daquel!es a
especial rfe J•eparos no
que suo attinentes sem que os do E>tndo sof·
arsenal do ma1•inba
do Pa.rá........• , .. ,
330:000.$000 fram encargos além do razoavel, nilo pOde a
21-Eta.pa. ........... ... , , .
365$000 Commissão de Finanças assegurar, porque
22-Armamento ... ........ .
100:000$000 nilo tem htuie olguma para ir até tilo longe.
l!:m assumpto• como o de que se trata niio
23-Munições de bocca-at·
cnbem estudos superflciaes, e nem decisões
tendido o augmcnto
JU.ceis. sem arriscar o.quelles interesses, a
da força Eela crcaÇ[o
contrariedade de maior consideraçiio e rerto batalbao de infan·
tarla, . ....... , . , ... . 3.300:000$000 speito.
24-Mnnições navaes .••....
700:000$000
A Commissiio reconhece nilo dispor dos
25-Mater·ia.l ..•.. .........•
OOO:OOO$QOO elementos indispensaveis para o11'erecer des26-Combustivel .•.•.••.•••
500:000$(100 atlsombrada :,uo. opinião sobre a I'eforma.
27-Fretes, tratamento de
cofritarla: elementos, que só a administração
praças l'óra das enfer·
publica pódc fat•necer de modo a perfeltamen·
mn1•ins e enterros., ••
00:000~000 te ser reso!vidiL pelo poder !egisll1tivo. E
28-Even tunes .•••.••..•..
200:000~000 porque cumpre no mo is curto prazo attender
aos mtereases nl!udidos do tantos servidores
Sala das commissilos~ 23 do novembro de da
ti Commissão occorre, e como
1894.- Barao do Ladarío•-C, B. Ouoní.- meio!lepublica,
de
chegar
a este dcsidtn-atttm, omclo.r a
Leita tJ Oiticica.- Ramiro Barccllos,- Do- Mesa aos ministros
de Estado rlos
mingos Vicente.- J. Joaquim do Sou:a,- negocias da guerracesecreiarios
marinha,
afim
rle virem
Saldanlta Marinho.
todas os !nformaçõ•s precisas para definitiva
resolução do aqgmento, que devem ter, de
seus vencimentos, esses servidores laborioso•
N. 197- 1804
e dignos dni attençílcs dos poderes legislativo
e executivo da Republica.
Ta! ó o parecer da Commíssiio de Flnnnons,
A' Comm!ssiio de Finanças foi presente o que
submette a me!bor juizo.
projecto de lei onvindo pela Cttmara dos Srs.
Ueputados augmentnndo os vencimentos dos Sala das comm!ssiles, 24 de novembro de
mestres, contramestres, opern1·!os o funcc!o- lBD•l.-Salrlanlra Marinho,-Bardo do /Arfa·
nnr!os civis doa arsenaes do marinha e guer• rio.-C. B. Otloni.-Jqsd Bornardo,-J, Joa•
ra da Republica, de conformidade ás tabeUa- guim d~ Sou:;a,-Ramiro Barc~lloa.-LciltJ •
tlllllexas ao me~mo projecto e a começar em Oiticica,

!
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N.
E' approvatlo o at•tigo,
., ----------------------------------E'
o§
e sous ns. I o salvo
108-180~

Commi!l5ão do Finanças examinou a
proposição da Camara do; Deputa<1os n. 23
do 1894, quo regula os vencimentos do ftmccionario aposentado segun•lo decreto legls·
lo.tivo n. 50 de 13 de ,junho do 1892, e, tendo
em vista o> documentos o infot•mt~("ics quo
justiflco.ram a ditl pt•opo;içiio, ó do porocor
quo olla csti• no caso de ser nppt·ov~dt>.
Sa.la. das commis~üc:; em 2:J do novombl'O
do tso.t.- J1uto Oluwmcmt.- l.Jomiugo.t l'i~
conto (vencido) .-Snldaulw Jfm•inlw.-Bttl'tlo

·

' I

A

dn Ladm•;o,- Ramlro Blttcr.:llos, - Leite e

I

Oilica.-0, B. Olloui,

!'

i;;-

N. 199- 1894

ap~rovndo
1•,
2,
11 emenda d11 Comtnissiio <lo .Justiça c Legisla·
çii.o a.o n. 2.
.
E' u.pprov11da esta emendo..
E' upp!'Ovado o § 2', salvo a emenda da
Commisoíio.

E' :.t.llPl'OV!Ldn. ostn. emenda,

E' approvndo o n. I do§ 2•, salvo as cmcn·
das da com missão o do Sr. Gil Gouia.rt.
E' l'fljeit:utn. u. emenda. da. cornmis::~ii.o.
E' "pprov"d" a emenda elo Sr•. Gil Goulart.
E' n.pp·l'OVi~do o n. 2.
E' tiPilrOVtldo o n. :J, llonnclo pt•ejudicada n

emcnd" dtl commisS~1o, sub•titutiva desse nu·
mero.
E' t•ejeitacla a cmend" additiv"' d11 Commis·
sã.o sob o n. 4.
E' a.pprova.do o rLrt.• 211 da pl"oposi(;iio.
E' esta., assim omcndl\diL, adoptada. e p:tssa.
pu.1•a J· discussão.
Vo~Lção 0111 2• cliscussão cl<L proposição da
Ctlllll>ra dos Deput,u.dcs n. 5U, do 1~94, t~utcrí·
sundo o Governo a mandu.r vrolcng<Lr " linh11
telcgl'lll>hic" pelo ínter•icr do Estado elo M11·
ranhilo, ate ti. cid11de de Palma, no Estado do
Goyaz.
B' a.ppmvado o tW~. II).

A Commissão do Finanças examinou & pro·
posição da Camarn dos Deputa·los n. •12 do
corrente anno, que nutorisa c PoderExocntivo
a mandar pagar ao Dr. Josó Borges ltibeit•o
da Costa o ao pharm&eeutico Augusto ce,;nr
Diogo, prepOPadoros dos Jaboratorios de chi·
mica iaorganica e do pharm~tcia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, exonom·
dos desses cargos e nelles reintegrados em
virtude do art. I• du.Iei u. 42 do 2 de junho E' t'eJeita.rlo o ~~rt. 2~.
de 1892,o primeiro por decreto do 25 de outu- E' a]>provado o art. 3•.
bro e o segundo por decreto do 9 do sctembt•o E' a proposição, assim emendada, adoptada
do mesmo anno, o or,fenado que deixaram e passa para 3• discussiio.
do pet•cebor no íntervallo da exoneração il
reintegração; o considerando que ó de equi- Sogue.so cm dificUSMão unlca. a emenda du.
dade a resolução daquolln. Camaro., 6 do pa . Cam:1r11 dos DC!>Utados, substit.utiva do pt•o.
l'ecer gue dita proposição devo entrar cm .iecto elo Senado, n. 10, de 1804, que tlx:1 o
prar.o de dous 11nncs para que co lliL vios que
<liscussao o ser approvnda.
t-~c ent1•egrun ú. nuvegaçã.o 'locnhotn.gem cnt1•o
Sala do.s commissúcs, 24 de novembro de os }lortos tmrilimos ou tluvi;LCs do paiz, se
1894,-Jtuto Clwrmont. - Josd Dci'Hnrdu,- n<LCionaliscm, de 11ceordo com "lei n. 123 de
Ramb·o Barcellos.- BllrtTo dtJ Lttdarío.-0. I I do novembro de 1892;
B, Ottonl.
1

ORDEM DO DIA
Vo\a.çãl) cm 2• discussão da pro~rosíçiio da
Camara dos Deputados n 47 de 1894, autorlsando o Governo 11 r'ever o regulamento
approvn.do pelo decreto n. 1.602 A, do 10
de abril ulthno, para execução da lei n. 19·1
de II de outubro de 1893 sobt•c b!lBes que es·
tabelecc.
'
O Sn.. PnEstDilNTE annuneia & vobçíío cm
globo do at•t, 1.'.

.,
,,,

'

'

'

O Sr. Leito e Oltlelen (pala ot•·
don>) requer que se consulte 110 Senado oe
consente que u. votaQ~o ooja por pat•agl'apho.
.
E' np)lrovado o reguet•imonto,
Procede-ao ii votaçuo.

O Sr. llnmlro llnreello• nct•e·
dita CJUO oinopportuna a discussão da cmendtt
subatotutivn do pro.jccto elo Senado. Não ó li·
cito votar. a medida, que clia contém, nem
mesmo SUJeitai-a ao ilebntc, por ·isso que a
Constituição nilo o permittc. Sem embargo
do quo yossu. dispor ,o regimento, que, aliás.•
Jl?-recc nao haver cogt\aclo da Jtypotilesc, eslit
uisposto a votar pelu.s conclusoes do parecer
c prompto u reentrar no debato, si por vcn·
tura, ••~tm fôr lll'eciso.
O lila•. J.clte e Oltlelell fi•z Illrg!IB
consicloraçõos no intuito de dcmcnstr•ar
que a proposição ó contrtu•ia i\ disposição ex·
press~ da ConstltUiçiiO da Republica. O pro·
Jeuto ó inadmlssivel, pois que uma lei crdi·
qal'ia niio pódo moditlear princípios ccnstitu·
cionnes.
·

'

!
•
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O lilr•. Fr•nnclaco 1\lnchndo- gis\m•cm iObJ•o, •• n:LVcgaçü.o interior serú.

St•. Presidente, 1\ vistn. do pro,jocto que foi <lo
Smm<io J?llra " Cam11ra e tio substitutivo, q uo
do ii\ votu, vejo-me no neccssid"rle do <iizer
algum11. cousa. sobro n. mn.torin., porque mult~
vez IDILÍS mo confirmo na opintüo do quo 11.
susponsü.o dn. cxecuçiío da. lei do li do uovom!Jro ó uma. ncce~sidn.tle.
Sr. Presidente, nilo questiono sol1re n, constitucionn.lidade ou inconstituctonalidatlc 1!t~:-i·
to ffillteria, prlncip:tlmonto no ponte quo diz
respeite 1Í. comyctcncia do Congresso para nl"
torar :~lei de I do novembro <lo I~UI, porqurLnto, mula. vejo nu. lei sinão o cumpt•imento do urn pi•ecei to constitucion:.l o niio
umn. lei do ntLtnreZ<L constitucional, n. qual,
por is:iO, nü.o deve c:;t:Lr sujcit.1. aos mesmas
lH'OI!C:-lsos n. quo estão os preceitos da propt•in.
Constituiçflo. O principio do direito que rego
:L espec1e ó que: c}trsdem cs& comlere, cttjtts est
to1/f!I'C tcyes.

E' por i•to trunbom que não J':t~;o cabedal
do :Lt•t. 2(• do projecto d:L C:Lm:Lr;L, Jn:Lnda.ndo
revog:Lr as disposi~.~ües em contmrio, porque
nestas, de ctjrto nü.o s" cOIUilrchcndem as
disposições constitucionne~,
O Sn. CoEI.IIO E 0AltPos-N:1o attingo a
nenhuma disposição constitucional.
O Sn. LElTE E OtTICtc.1.-0h! attingo perfeitamente.
0 Sit. FRANCISCO MACUAUO-E' uma. lei Ot'•
tlimn•ia. E esta de mmlo n.lgum póde ini'l'in·
gír ou t•cvogo:Lt' um:L disposiçiio constitucional.
que ó tle na.tureza. muito ditfet•entc. (1'rocam·
.~c

ttpm·tcs.)

Sr. Presidente, o que ouvi a re•JlPito d:.
definir.~ü.o de c<Lbot:tgotn, m:Lis mo ~onvcnce
d11 necessidade de voWit• :1 auspcnsao dn lei
tm.ra. garantir o rosgua.rdn.r os direitos do
Est:.do, quo tenho :1 honra do rept'CsontM,
no que ro~pcita. :t na.vegaçüo de ::;cus riog,
Dissc·so que IL cabotagem niio comprohondo
navegação do t•ios intet•ioros ; não obstante,
porém, a lei do li do novembro fez su:.s <iiS·
posições comprehendet•em a nrlVcgaçiio desses
rios.
UM Sn. SES .\.DOR- Fez porque podia fa·
zoJ.o.
O Sn. Fn,I.N.CISco M~CU.I.DO- Vou provar a
V. Ex. que, si podia f~zol-o, tol-o lilr:1 do
tempo, a vis!~ d11 propt•ia Constituição.
A lei do 11 tio novembro cm sou art. 2',
dispõe:
c Entende-se pot• navegação tio oobotagem
11 que tom par lim a CO!UIIIllllicnçiio o o com·
moreia directo antro as portos d11 Ropublicrl,
tlontro das nguns destes o dos r: os quu perco,··
tem o sc1~ tt:rritor.'a.»

Mos, IL Constituição no nrt. 13, proceitúa
que-o direito da União o dos Estr1dos do le-

reg-ulado pot• lei fedm•al.
Ora, esta. lei o.indn. m1o existe, como, poL.,,
saber o que ó que regula a lei de 11 de no·
vombro ou :Ltó on!lo vao com cUa. o. compc·
ü~ncin. d:t Uniiio o onde comccu.tt dosEstadod '!
Pel" m:t~eira absoluta o in•listincm pot•
qne :;o cxpt'Imc esta. lei, :L nn.vegnçã.o intet•iot•
llca.-lhe totiiL su,joit.:~ com projui1.o do direito
que aos listados conlero o art. 1:1 d:~ Consti·
tuic;iio. E, cm verd:ulo, depois deli:~, o que
tlca. ltos Estadot:~ sobro a. na.vegaçü.o dos seus
rios'!
A distincçiio neste ponto tot•na-so ~'ntn
mais necPssaria, quantu o n. 6 do art, 3·1 só
dá competcncia. no Conit'esso paru. lcgislarsoUru rios que banhem mnis do um estado,
ou ::;o ostomlam o. tm·ritorio~ extra.ngclros-,
distinçõo que a lei do li de novembro niio l'oz.
Evidento1nonto, sem a. disct•imina~üo da
compotcncin. da União da. llos Est.1.dos, o que
sumonto poderil ser tilito por um" lei federal
segundo o 11rt. 13 du Conotituiçiio, nenhum
v:~lor jln•irHco tem i~ legielacü.o lJObro n. cn.botag<'m, do modo porque o fiLZ a lei de 11 do
novembro, csteudendo-;L atO n. nn.vc~ação intet•iot•.
E, como os Estn.dos mais prejudicados
em seus direitos c intercsscs,são o Paril. e o
Amn.zona.s, onde as estradtLS e communicações
terrestres são substituit.l.n.s pel:L navegação,
a que, comn em parte algum11 se prestam os
seu~ i01monso.~ e innumoros rios, não posso
deix:n• de protestar contra a execução dessa
lei, antes que vonh:t a do que tmta a Consti·
tuiQfiO no artig-o cit:ulo, afim de deJlnit· u. com·
potencia da Uniiio, respeitando conveniente·
monto o dit•cito dos Estados,
De outro rnodo essa lei podcra constituir
um vord:~tlcim attentado, pois que o. sua rigoros:t oxccu~ão tudo absm•ve em materia de
nrlVcgaçüo interior,em vct•dadeiro menosprezo
uo direito dos Es~1dos,
O S<t. LEtm E OtTICICA-Acho que V, Ex.
tem tod11 roz[o,
O Sn. l•'nANCISco M~cn~no-Peço a nttenção
do V. Ex. p:ll'll a maneirll por que encarei o
assumpto, pois pareco·me que os meus argu•
mantos resoivomt• questão.
Queimo Senado comput•ar o art. 2• da lei
do li do novembro com os arts. IS e 34 n, 6
da Constituição, o o rosultndo sem Votor pcb•
su•ponsiio da execução da lei (o que se proten·
do ptii'Cillimcnto com o projecto do Senado e
cm geral com o substitutivo da Camo.ra), pam
que se cumpra, antes de tudo, o preceito con·
stitucionnl referente ti navegaçilo Interior e
se defina ontü.o a materia sobt•e que nqnella
lol dove incidir.
'fenho concluido. (Milito bom, muito bem.)
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o l!lr. ftnmlro Dn••cello• insi•te n" sua oplnliio, porqu!l.nto niio quer por
fórm• alguma autoriMr alndiL de levo a
vlolnçiío d!L Constl tuiçiio. Assim, repete que
o projecto e " emenda d!L Camurn dos Deputadoe nüo toem rnzilo do !ler, devendo ser
ambos rojelt!Ldos.
O Sr. A<tulllno do Amn1•nl Sr. Presidente, niio pretendo discutit• o pro·
jeoto que occupa neste momento a nossa nt·
tençiio ; quero ,unicamente justificar o meu
voto n llwor, por purecer ao bonr.<do senado1·
pelo Rio Grande do Sul que nquelles que apoi·
am a emenda da Camaro. dos Deput!Ldos praticam um gmve attent!Ldo centro. a Constitui·
çiio da Republica.
Uospeitlldor do nossa lei fundamental, CDU•
vencido de que só com n. mn.is protundu voneracito pelos seus preceitos poderemos cheg1Lr
ao dosideratum n que nos propuzo111os como
republicanos, niio hesito, entretanto, em

I

i

I

dnr o meu voto em ta.vor do pro,jecto ou

i
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emenda da Camnra, que concede mn.it~ dous
a.nnos para a naclono.lisaçfio da ua.vcgu.ção
de cnbotngom. Vou explicat•·me.
Sabemos que toda a lei tom um corpo o
umfL alma, a lettra e o espirita, que nã.o
devem deixar de ser nttoodidos em sua in·
terpretaçiio.
Pela Jettra do !Lrt. 13, poragrapho unico,
niio h!L duvida que" naveg1tçiiodo cabotngom
devo ser feii!L por navios Dltcionaes ; mas por
que IISSim dispõe n lei tornn-se clispcnsnvol
uma lei ordinaria que m•ganiso esse serviço
&té boje feito por nacionaos e extrangeiros !
Certamente nõ.o, e a prova osti1 na disposlciin
do mesmo art. 13, prmcipio, onde o legislador constituinte manda que seja regularia po1·
lei federal a n!Lvegaçiio interior,
Tratando-se do um n.ssumpto como a navegaçi\o de cabotagem, é claro que, pura dar-se
execuçiio a cllsposiçiio constitucional, ora ne·
eessario que uma lo! ordinarla o regulasse o
que em tempo razoava! fosso nesta ostabeie·
cido para o fim de organl<ar-se a D!L voga·
çiio como manda a Constitulçiio e aaclonali·
oarem-so os n!Lvios ostr!Lngoh•os que se ocou·
pam desse oorvlco,
Poderia o legislador pretender que tudo
isto se tlzesse Jogo depois da promulgação da
lei fundamental I Nuo o creio, (Ha alguns
apartei entre 01 Senhores Oiticica, Ramiro
Barcellos e .Francisco Macl1ado.)
Para ser satisfeita o cumprida a clisposiçiio
JOga.!, clepcndento por corto do regulamento,
tof confeccionada a lo!, na qual lbl roconho·
cldo pelo Poder Legislativo que para a nave·
gaçiio de cabotagem naclonaiJSIIl'·SO era mistér
a conceeão de pruo ...

O Slt, l'RANCISCo MAOI!ADO - A prova do
que n lei niío quiz que se fizesse immodiata·
montr. O. Dll.VOgi~CÜO do ca.botngem, Ó que Dií.O
precisou tempo nenhum pnra elln; !Lo passo
quo no nrt.. 54 julgou do necossiclndo imme·
dinta cst:~bolocof que o Congresso 1lzesso na.
sel!siio se~uinto n.s Iels organicns pnrn. os outro!! serviços.
O Sn. AQUILINO no .~MAttAL , , , concosiãO do
prazo, que em rolaçiio a outras muit!Ls cllspo·
Siçüe~ eonstitucionaos sct•in. for~;oso.monto concedida,
A libnrdndc do imprt~nsu. foi gn.rn.ntido., mas
o anonymato PI'Ohibido exprcssnmonte nincln
nii.o cessou, pot•quo 11. mn.tm•in. nindn não estil.
reg-ulo.da por loi; fLB:iim como sobro minas
ninda w1o cst.ti. om execução a. lei fund:Lmun
tal,
O Sn. LtctTE E OrTICtOA - TILmbom outr•s
disposições niio entraram logo cm oxecuçiio,
por falta do lei orgauica; mas a navegação de
cabotugem já tom "sua lei orgiLnica,
OSI<, AQUILINO no AMAttAL -A !lo 11 do
novembro de 1802, ou o sei. M11s, ossn.Jei niio
determinou pOI' ventur11 um prazo pn.ru. que
entra.sso cm oxocuçiio n dispos1~1;io do IL!'t. 13,
p:u•ag1•apho unico, du. loi funclamcn!ILI!
4

0 Sn.. LlUTI<! lC 0ITIOICA

-A lei organiClL

determinou que u. nu.vog:tçiio so l"o1riu. om dous
annos.
O Sn. RAMIRO BAI<CEt,Los- O quo a lei
determinou podia ra~cr-se em dou• mezes•
O Sn. AQUILINO no AlllAttAL - V. Ex, não
tem rnzii.o, As exigcncias dn. lei do II lle no·
vombro p11ru. a no.cionu.lisacfio du. na.Yognçii.o
elo cabotagem siio tantas e tlio pesada•, que
lmpossi•el sorin sntisfnzol·as em dous rnezes,
A prova ó que nem nos dous annos mat•ca!los
foi possivol cumprir--c o que cstntuiu a Con•
stituiçiio,
Ot•u., si o prazo de dous nnnos concedido
pela loi organiCIL ó um ILcto do Podor Le~is·
latlvo ordinario, o si bojo o Congrcaso reco·
nhoce que aque'le prnzo entiio arbltrn<lo foi
insuatdonte, niLO creio q no atten te contra
a ConstituiQiio o voto a ravot• do projecto
que concedo mala dous annos. O Congresso
tem compotenoia para assim pt•oceder, por
que trata-se do uma lei ordinnria, revogaTOI
pelo mesmo poder que a fez, e quo pódo sus
ponder a su" oxocuçiio.
O Sn. Co~LKO E CAlii'OI -Suspender ~ lei
ó attrlbuiçilo nossa,
·
O SR. AQUILINO no AMARAL - Nilo hn, rio·
m•ls, suspensão do direitoo adquiridos, como
entendo o illu•tre senador pelo Rio Grande,
porque niio está ainda em execuçiio o pre·
ételto conatltuclonal, e llilo oomprehendo que

6G
RO pos.•uL suspenrlct• nsse preceito nntes do dlroito do go:mr as \':LUÜ1gcus do sm•vic;o u~:~
começa.!' n. sua execução.
trongcil'D, o que não tleixu. de HCI' odioso.
O direito conferido para a nnveA'u.~fi.o nos
O Sr~. itA~Illlll B.\noEr.r.ns-0 projecto do
tot•mos rln. Const.ituir.~ão stl :<O tornariL t·ff•Jctivo Scnu.do não tmtava, da. cahot:tg-cm, mn.s dn. na·
dopol..; do torminn.do o }H·a~o dos dous nnno-~ VCJ.l'a,;ii.o intoriol' do ..:\JO:tZOJUJ.R,
n I')Unndo concluido o l'Og"lliu.mcntu tiObrc a
m:Lt.nria ·

O SJt. AQuri,JNO nu A~L\Jt.\r,-Mns, ontret.:mLn, qu;Lndo 1:10 !.J':d.on (]:L ca.bot.a.g:em foi
0 ::ilt. ltAl\tlltO BARCIU,f.OS - V. Ex, llú. quo sur•giu o p1'ojt1cto :-;olJru n ua.vog-:u.~fi.o fio
limm~~:L }lfLl'n, um P.JliU'tH 'l Sou cirladiio lll'a.- Ama.zonas.
ziloirl>, touho nn.v1o:i partL titzm· i'L nn.\'e- H:L nimln. um nnLro poutn n. con~íderar.. so
~ar:i1o tio cabotagem, como a. Const.ituir;ãu mo l'C !I Lti V{LIIWII to a CSbL ll UOHtliO,
garanto; V. l~x. JOll privn rlcstn dit•oito que Em o nos~o p:tiz, 01ulo n. vida ó l~teilima.
tcnt tmlo o cirlnrliio hJ•aziloiro o n.cha. quo ui1o orn tr.•J'J'i11 onde todo~ os aot•víços sfi.o lJcm ro·
hu.:mspem;iio de dircito:i?
t.rilmidus,ondo so vivo mesmo som tmbn.lhu.l',
0 Slt. AQUII,JNO 110 AMAH.Ar~ - Niio ha, niío ct•oiu que pm~sa prospurtu• urna ma.l'inlm
i!CRdn que nindn. não ontl·on no g-m:o deAws nwrean to uacio 11U.I •..
dirciLoM, •~ujtL cJli~ctividado r-:ó pódo eomor;n.l'
0 Srt. IL\~TU:D BAIWICLT.ü:-i -V. Ex, CS/.;'L
llepoi:-; do e::~gotallo u pmzo osr.ipulndo pela t'llllitndo cu11tm a lii!'ltnrhL dn 1m.íz; no tempo
loi, como fkou llito.
cm fJUO tinimmoti a lHtV11g'nçiítt do cn.botngom 1
O Srt. RAllllltO HA.HCI~r.r.os- Entrei llcsllo a. ma.rinha mercante crn. prosporn.
o tlin li tio novembro do 189~.
o sn. AQUILINO 1>0 A>!,\llATo- v. llx.
O Srt. A"lUILINo no AMAliA I,- V. E~. c~tiL saLe (jlle :t n;tvogn<.~ii.tl 1lo cnbnLu.gem j{~ thi
1ln.nolo por provado o que resta provai'.
naeiomLl ; mns so deu bons l'csult.n.tlos, put•·
quo
so nc~hou com clln 1
A }ll'OVn. do que nvn.n~~n tir·a-so do ntr.t.n rio
aô n~orn. tratar o Porlm• Executivo do lhzm· o
O Sn. itA!'oiiiW B.\ncgr,tos- Deu resultados
rogulauwrito rospccLiYn. s(, CRtc wio e:-~LiL rnuitü gronmles ; a naYcgn,:ã.o cstil. tor:w.d:L
cm oxccuc;iio, como IL11mittil'·so quo foram nu\lu. t~Cllois que abrimos milo drL ettbo:msponso~ os fliroit.os dos hl'nziloiJ'OS quo tageru,
toem nn.vlos pa.m fuzet• a nrWOb'n~~ão do cttl.Jo- O S1<. E;T<OVI<' .IUNIOil-V. Ex. sabo ~uom
tngorn 'l
~:io os marinhoiro!oj, pilotos e mestres dos
Sr. Prcsi,lcnto,o Es~'\do do Mntto·Gr•osso,cujo mLVios ? E' twlo gente do nm•to,
scr•vh;o do m~vC>gnc:to ó om pat'to nncionn.lo cm
0 Srt. AQUI LI NO DO A~t.\ HAt. - Poi:t, Si
parte ílstrangocirn,:·mlfl'Orà sinüo for prorogn1lo tomos cabotagem nacional em conrli~.;iio Ue
o prn7.o JULt'n a nuciona.li:OIH;ão da navog1tc;ão prc:-;tnt• bons sorvi<.'OS, pol'que snhirnm os
tio calJIItlli-{Oin ; pois que ó tlrt concttrl'cncía frotcs do mercadorias depois quo os navios
do>~S(!~ navios nncionrtns o cstm.n~oit•os quo o tmnsnLlantkos, no ijU.lJor·om os seus propric·
mon Est1tdo tem conseguido n.ulbril' alg-um1t turins c comrnan1Iantes CJUO so trata.\'n do nn·
vau t:~gem,
~immlisat' a. 111\\'l.'g'llCÜ.O do cu.bntllgem, n.LI1nSi do um rnomonto p!Lr<L outl'o tka.t'f'nt se- tlOIIUI'alll cs:;o l:lorvi,:o quo sempre Uzornm
nhores d:t nrLvegn.'.~ii.o as nacionnc~, st', ve:X1L· logo quo ornm 1lcscar•rcg::u!os 1
mos advirilo ILOS lmLit.tLntoi o no comrnm•cio rio
~las, St•. PJ•csi,lont.e, este não ó o ponto
M~ttto·Grossu.
pl'incipaltlo. CJUCI:ltã.o.
O S11. LEITE ~~ On<CICA-MIIs pnrquo \',Ex.
Do quo so tr•a.ta de subot•, o que ora se r\is·
não lbz o que fizeram O'l roprcsontantcs do
cutc,
ti si ó inconstitucional o JWOjecto du.
Ama.zonas e do PnriL, 1Lprosontn.nllo projecto
C:tnllll'<t
do; Srs. Dcpntutlos.
ou omonclu. no tientido do niio so o:~tutul,•t' a
Em minha opinião, ,iá o disso c l'opito, ollo
~ltLtt.o-Grosso rt lli:oipo:=;ição Iegnl que rnm'c"u o
pt'llZO de dons ILOilOS 'I
no1n onf1'~nt.n com a disposi~~ão constitucioniLl,
O SR. AQUH,INO no A~IARAr.-Porquo on· n qual niio poLlia. déixat• t.le attonder it necos·
tontll quo cm !il.co 1ln 11rt. 13 do Constituiçiio si·l1~do do unm lei m•ditmria. que l'Cgulas:;e u.
n navega.cü.o do interÍOI', ou dos rios Jnt~rio· mntfwin., U.o modo n poder• ser elln o~...
res, nii.n devendo sm• considorndtL rio cnbotn.· ecutadn.
Si 11 loi fnndamontnl for entendida segundo
gom, niio ostü. sujei tu. ú. disposição df~ piLra~rapho unlco 1lo mesmo n.rtigu, quo sn man· fL RII1L lettra uuicnmonto, nom nm dia do
dou nucionn.llso.r· o. nn.vegnçü.o do calwtagom, pmzo ~o dovoriL conco•let• pttra n mwionnli·
isto O, IL nnvegu.çiio ·ontl'O ca.bos ou cos .. 1:mçilo lin n~tvegação do ClLÜotngem.
A tlisposiç1io quo lhn diz. respeito Rerti. cum·
teh•a.
A oxcopcão, "porém, ··em ftLVOt' du AnlM~onas pridtL om scguhln. à pt•ornulg!L\'Iio tln. loi 1\J.n·
o Par~. võm exoluil·, ptreco, M~ttto·Grosso do dameiltlll.
Son11.do Vol, Vl
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~i ~lia (of cu tendida segundo o seu cspl- tos com :>utorisnçüo do Congrc~so. Uma vc"
!'lto, como foi, o prazo xcrrí !ndiS}lensMcl; feito~, cessa. n. SUIL competenciiL pn.ro. refot•·
JlOl' i~so qtto nüo se 11ódo suppor que osto,ia· mal-os ou l'CVOgnl·os.
CcngJ•csso
lei
mos Jlt'dpn.rn.dos. pa.t•n. n trn.nt~Jbrmn.\~iio rn.pidn. rwclftl'italo prop·l'ifl, no oxm•aiclo de runcçõcs
do serviço, nem quo repentinamente a~ es· a ollo pcrtouconto• om vil·tudo tln lei funclntl'a.ngci~os pos::.n.m sa.th;fn.zet' as Jlt'Csc.t•ipl;ões mon bll, o n. nossu. nfi.o 1Lb1•iu c:xcc{leão nns
legncs necl!ssarin.H 'P!.Ll'U. (\no so colloq Uí!ffi em attJ•ibuiçúcs que lhe <:onreriu. im)JOtlmdo-o do
condições do fazer n. nn. vogaçüo de ca.bo- :tltoru.t• utt rovo~t~r ns \oi::i orga.uicnt3 do :.;orvkos qua som ollns Ml'ilun inoxequiveis.
tagem.
No r~imelro m~So, o. lei do I l do novembro · P:Ll'a so cont.est.nr a com potencia do Cons~rio. inconstítucíonn.l. pol' mrLrcnr o prnzo g-resso do atterar a loi tlo ll do novemllro,
do tlOUi'\ nnnoo {\Ue nlí.o p(l{lín. mn.rcat•, vísto ti pt•ccíso couvi1• que cssu. loi níio U um1L loi
nü.o ser licito :to Podm· Lcgíslativo di::;pen:;m• ortlím\rht, mas emaundu. do Cougrcs~o Cnnn. execução immedin:tn t.lc umo. disposiçilo con· stit,uinto. (f'1·u:.rt~H•S1J umilo.y tiJiarlc,tot culrc (}.~
~titucional sem estar rt isso 1mtoris:ulu.
.St~. Li!i''' c Oitldctt, Raud;·o JJtu·cf!l{us, Ft'ml·
No segundo caso. t:tnta cont)lctoncia tem u ci,'ico Jladuulu c: fllltJ'o:; Sr.'i, :ranru/or~:.1', {) fll'({·
Podal' Logislo.tivo pnrn. llllLl'Cill' arJUCilel'l dons rlrw ,; iJil,;J'I'tnH}Jitln,
annos. como paNL cunccdl'L' 1LJ;OI'IL outr•o::; O ~1:. AQrJH,JNo no AMAit.\t. - S1·. PJ•esidous nnnos.
<lcnt.o, creio ter 1fil.o ha.stanto llnrn. ,Ílist.inclLt'
Ambol3 cstea acto~ :-;;i.o dn. n.ttriblli~fi.o do o meu voto em fa.VOl' do Jlf'ojec~to da. Cftmurn..
Congresso, jguo.l é n. );UO. compl'ltonciu. hqjo TJ•anquiUo em rninha. con~dciJCin., csto11 cotJ·
como bontom, <[Uando fez ~tlci du II rlo no· vencido dH que, lll'Him PI'OL.'!!domlo, wio in·
vembl'o, corno quando, rcconlleccndo quo o cot•ro 1111 gravo cow-Hil'11. dv Jufmctm•cJu. lW."t!ll.
prazo arbitrado lbi insull!cicnto, renovou-o const.ituição, como ponsiL o honrat1o senador
por outrn. lei; tanto mais lJUO n.s coudif;ú<ls pelo !tio Gran<lll do ~ul. (Muito bem!)
exigidas para a nacionnlisn.cão da. CJLbotngcm
ibru.m dictadus nu. lei ortlinnri!L o niLo peln.
O !!Oa•. Ll'ile e Oit.lcien reproduz
Constituição.
os consfdernr.õe' j:\ oxpentlidns em orrlom 11
Si esta houvesse dotermino.•lo que no lei fumJ..amentat• ~~ n~jcic;fio d1L }Jropo:;it.~iío em tlh;·
organicn. se mm•cnBSo um Pl'll!I.D corto, nüo 11a CUS$1!0.
duvida que. mn.1•co.do osso prazo, c:n·~ceriu. o
Congl'esso de competcnci1L pa.rtt I'cfbrlnn.l-o;
O .!ôir·. Vh•glllto D:uran .. lo entende
nesta. parte o que estaria cm jogo ufto ~eriu. quo 1.1. liUcstii.o Uovo vorso.r sobl'o n. constitultma disposição de lei or•clinu.rla, mrLs a. von- cionall<in•lo do pmjc'<lto o depois sobro" sn11
tade mu.nitest:L do Cong-resso Con:-;titltintc. Si convenicnciiL. Quncsquer outra.9 con~i,Jcr•tt..
o Congresso Constituinte niio "" refe!'iu ~ c;ües sü.o inoppOI'tunn.e.

o

Jll'llZO

n.Igum, como dizor-se qno

r.,."

!"' ~ouco}lces

siio do mai:l rlous annos ó uma tntrncc.~ao do
preceito constitucional? ~orln. n lpt oriundo.
do Podot• Legislntl•o ordmat•to e por elle
rovognvel, po1• ollo póde ser dorognda.
O Sn. Ll'IT& 1: OtTtctcA-0 que n:éo fizot·nm
cnn tlous anno:1 m1o Jhriio cm quatro.
O SR, AQulLIXO no Mt~uu-Porquo '! En·
tiio aquil\o que niío se purlor fM.or em tlon•
nnnos niío se púdo mmbum fnzcr em qunt:ro'l
Demais, v. Ex. sabe qu~ todo• os ·~rVlt;os
pulllicos ftcnrnm pol'l.urbfiú<l:l llurnnto perto
de um anno por causa dn rovoltn.
0 Sll, LEITE 1: ÚIT!ClCA-0 que I; l'crd!vlo Õ
quo-tbita a l~i orgnnica do. nave~~tc;no rio
CtLbotugem, cm obsrwvan~in. dB. Constituic;lio.
o que uella foi di.sprJ?to ~~LO pódo~crrnvogntlo
pelo Congreso Le::psln.t1vo; ass1m como 0
Por ler Execnti vo não púde l'fl~ogn1' 0 re~ula~
monto que ll•er por antot•tsnv"o fio 1ode1
Leglslativo.
o Sn. Mutt.lNo ''o A>~~Ml,- PerdÕ(l V·
Ex., niio \\11. ptLl'idf\ClO n.Jgumn. ontl'o os d01.1S
casos. o podm• gxucutivo fu" c" rogulamen·

O l!õa·. Gil Goulaa•t (2• sccrelnrio)
ostti do aecordo com_ o orador preeedcnte, parocondo-lhe que nua póde ser oxcluil\o da
discussito o votnçiio o projecto, de quo se
t.l'n.ctu., como pretendeu um dos Srs. scnadot•c.'i1
pelo facto do parecer ono i nconstittocionaJ.
E"o simples f'uudamento niio justitlcarht
uma tnlresolut;iio.
Ac~rlita que o prc~oito constitucional relt1·
tl\'o :t cabotagem cstn do pó, mns niio entrou
aindo. em cxecuçiio, como so veritlca do publl·
cncüo offic1o.l, o.inda. bojo inserldn. no JJiarlo
Otfi,ial,

O l!lr. P••e•jtJento- Nii.o ba.vcndo
~aiA q~cm pc(;n n.tmlavru 1 ostti. encet•rado. 3
disqu:.:ruo.
Antes elo RuLmcttm• U. votnçíi'o rLcmen•la ro·
mnttid~t pelo. Crrmara tlo~ Srs. Doputnllos, vou
justlllcllr o procedimento da Mc<rL submer.t<mdo à discussiio o IJill'eccr o a referida
em~nd<L·
.1;~ os~. ~o~ntlor l?clJL J1n.llil1 leu 08 lU'I.igos
d~ con>Lttu•çaoque tmpocmnoSonadoodover
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do Julgar, discutindo o votn1~do as omonda. Segue-se cm 211 discuss;1o, com o ptLrcccr
11 uo n. outra CasrL fiH.~n nos projectos que dttq ui dns Com missões do lnstruc<,~iio PuhliciL o do
lho forem romettidos.
l•'inn.nça~ n. pt•npo~lc.~iio !la C11m1Lrn. do:; Depu·
Esta pJ•cscripçiio constitucionn.J niio ndmitt.o tmios, n. 18. do IHil·l, autot•islln<lo o Poder
oxcopçtics: a. 1\lcsaL. niio potli11 assumil• n J'O~· Executivo a maud;Ll' contnr. pnt•n. os eO'oitos
ponsn.l.Jilidac.lo do nüa submcttet• IÍ. npl'eciaçiio dnjubilaç:1o, no log-at• do pmJi.lssor do \11 oxilo Senado um pro,iecto do inicint1vn dello 1 tornn to do Gymnasio Nacional, o tempo que
omondwlo ou substituillo na nutrn. Crum..
florviu nas llloirns do exercito, no lj• tononte
Os caeos cm que so n.p1•ocitl 11 inconst.itucio· rolbl'lllll.'lO do exercito .Joaquim tlu Oliveira
no.lidn.do CAtiio pt•evit~tos cm dons nrti~:os •lo Form~ndu~.
regimento que so referem à ltypotiJ(!SOS divm•·
SJUI, NtL 111 discu:-:siio trtLttt·Ro !la constltu() M•·· J»h·r~,.. l1'"e••r•(llh•n pocloria
ciomtlidttdc ou inconstitncionalidlldc n.pro· cit.tLt'uumcrosos oxompln:-~ rlo concossGes JCitas
cin.ndo em gloho os projectos.
om idonticns condiçücs iL fJUC podo o orJlcin.l
Nossa occ;Lsiiio o Sonado ap1·ccin si Uou wio rcli1rtnnclo OJLvoirn Fcrnnndes.
constitucional o proj.,cLo ; mais !nrdfl, dopois
Entl'OI.nnto, <iiJ'Ú npcnns ao Sonado pam
Lia ter corl'illo todos os t.J•tt.mitcs rcg-imunt.lU)S Nlln oriontar;ão que o t.mnpu a cnntnt• p:tl'lL
n projecto ti redigido o t:~i ua di::~eni'is:i.n da !'C· npo~lltttador•itL do t·oliwiclo ntllcial, conforme
1lacçiio tleHcohro·lHJ algunm incon~t.it.uciOimli reqtwt·uu, J\1i l!mpro~udo fno servi(;o dtL pa.do.do pódo sorcstu.Lolccitl!L lt prelirninnr sohJ•e tt•ia, clurant.o:•. ~uct•t•n do Pnrn;.:'ully.
n. quostJ1o do inconstit,uciomL!illn.llo, suscitada
J-In UUIIL lei que llw g-nrant.n esse direito o
pcltt. Mcea. ou p1 •t' n.lg-um sonudor o cmnndlt.·Ho o peticionn.t•io ag-nat•tltL a conJlrmar;ü.o do q uo
o projecto llJlCZ!ll' do 80 tratar llo ro•lac(,~1o, 1!10 u~xiALo cm plena justir;u.
isto ó, n.brc-so em 4• lliscUsMüo pit.ra re.-;oJYor
Nin~uom mais pedindo a palavru. encerraa quest.io.
ao IL di~cu~;~sii.o, fico.rulo a votaçiio adituln por
No caso vcrtunt,e nenhuma Uessu.s hypo- Lhltu do num oro leg'ttl.
thosos so dava: o Sonallo jú. lULVÍlt. Uiscut.iclo o SL•guo-so em 3' 1 LliHcussü.o 11. proposição da
approvndo om t.udas as UiscutiSõcs um pro- Camara dos Dopntndos n. 37, do 1804, nutojecto seu; n. outra Camara,ió. havitt discutido risando o govm·no a mandnt• conto.r ao c~tpi·
npprovado um nubstitutivo do "ua inicia· tiio do 8" regimento do ClLVlllillrin Antonio
tiva ; competia ao Senado jul~ar des;a emcn· Lago, corno tempo do serviço, o período deda o votai-a. A Mesa niio tinhu outro dovor, corrido do 28 do levoroiro do 18ü7 n ~7 do
Hinão submottor ti apreciação o votnçii.u lln n~osto do 1873, om que cstovo fora d1LB fiCasa a emenda da Camarn <los Deputado< o o loirlt:-1 dn üxm•cito em couscqUC\nciu. elo gravo
'(IILrccer· conjunctamonto como znaudn o a.rt. liwimouLo rccnbido 010 comiJtt.tc.
!JS, que diz. (LJ).
Foi o procetlimcnto da Mesa o o Sonn.do vai O ~··· 1>h•c,.. J;""c••t•eirn- Sr. Prevotar a. omendu. da. CILmat•n. tios Dopntadns, sidente, nn pt•opodiçiio vind:~ du. Camnra. dos
ndopto.mlo-n. ou r{Uoitundo-u.. E' isso quo pelo Srs. Deputados Jbi oxcluidrL, creio que no imregimento cabo no Senndo, e que a Mcsn. cstil. pros~o daquclhL Cnsn, lL pulttVJ'IL -cffcctivoUocitlidn. n. exocutnr~ do nccordo com estas do quo JiLz quosti'io a Commi~süo do Marinha
Uispnsições. O Senado votnrá. n. liLvor ou c Guerra. do Sonndo.
contra 11 cmundlll'OlllCitida pela Cttmam, ú l~titil pllln.vl'll loi lnclul<ln no parccor dn
qual a Mcs11 dn.ri• communicu.ção do resul- Commissfio Llu MtLt•inllit. c Guerra U11 Camam,
tiO ILIIIIO pll."iSlLiiO, d;L f(lllll JilZÍIL eu p;:Ll'tO. Portado.
tu.nto, poditL quo J'usso íncluh.ltL a p;~lo.vrn.-cJ~
0 Ma•. 1l.nn1h•o IJai'"CelloN (ptJia JCctivo- no projecto segundo cliz o po.recor
m·dcm) attendomJo li. mtLgnitudo 1lo assumpto du. Commismi.o, 1~flm tlu quo niio sojttm prejupede votação nominal pot•a o projecto.
dicados o< intuitos que o olilcial levo cm
vistn.
O Mo•. Po•m•ident.c diz que lho plll'Occndo nii.o hn.vm· nurnot·o logn.l vn.e mandut•
() ~··· Pl•t"Jtddc'~ntc-No n.utograpHo
romotti<io pcl11 Cumnrn dos SJ•s, Deputmlos
}lroccclor ú clmma.dtt.
Procorlo-no (L chu.mndtL tlOti Srs. sonndoro~:~ oxl•to o q UlllilicJiti vo-ofl'ueti vo-como tempo
quo compareceram ÍL so~H:io (:Ji) o doi:xtLm do dn oO'uctivo ~ot•viço; }UH' isRo C!'oio que U
l'OSponrler os Sra. Leandro 1\lnciol, no..;n Jn- tlcsnecc:;sm•in n reclama•,·11o do V. Ex.
A plllavm-otloctivo-RoJ•ú incluitlu no au.
nior, Eugenio Amorillt, Q. Boc11yuva, Lapol',
Suldo.nha. Marinho, C. Ottoni, ,JosU Hornat•do, togrnpho.
Olivoil•a Gnlviio, Joaquim ~lurtinho o U. do
Niuguom mllÍH pedindo ~~ paiiLvt•n, 1li1C4Wra-so IL t]itJcUI:Isáo, flcu.ntlo utlindn n votuçi'io
AmlLt'UI (li).
A votuçiio fica ndlatla por Jitita do numero t>Ol' Jitlto tio numero.
legal.
Encerra-tiO a lliscutJeiio.
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ordem do dia o mn.rcn. scsstlo secreta. pn.ro.
segunda· feira ao moio·dia, nllm do Senndo
Ptcsirlcucia do 81•, ltfmwct Viclorino
tom11r conhecimento do parecer ,,., comllli:!sllo respoct\vo. sobro us ltltimn.s nomen.· SU~[~L\1~10- Chrun:ul/\ - !,ul~nrn. ~ln. nctn.- Ktt•r:nm:-~·rr'.- l'nroctJr- Oruu~~r uo nu.- Votnr:•in"- ~·
çõos p11r11 o cot•po diplomatlco sujnitas ;i suo. llitiCII'Illii.o
do lutnrlot• - l•:mend:~. approvoçiio, o designa para ordem do <lia Oli~•trmçiio~flndo ur•;amunlo
::;r, Juii.n Nuwn - Encm·r!l.lllllnto cln.
da sessão publica. que se rcalisn.rá, si houver diiiCtlll~ii.u- Votnçii.o- Vutnçii.o ~!mi jtrnpotilt;<iljti
ns. 2:! 44 o :u - Ortlom do 1\rn. :!.7.
tempo, depois da sccrettt :
Votn.r;llo om discussão unicn dn. emondn. tln A' 1 hora o 30 minutos, depois <111 sessüo
Cn.mn.ra rios Doputadm~. substit,utivn, do pro- secretn. convocn.dn pnl'a. bojo, compal'ccem
jecto do SemLdo, n. 53, de 180·1, que fixa o 40 St•s. sonndores, 11 sabm·: .João Pedro, Gil
prazo rio dous u.nnos para que os ntLvio~ que Gouhtl•t, .Joiio Nei\'o., .Joaquim Sarmento,
t~e entregar à navtogaçiw do ca.hotagem
FJ•ancisl!o 1\lndwtlo, Costa A;,evedo, Antonio 1entre os porto!5 m:tritimos ou fluvincs rio ptLÍZ Baena, ,Justo Cltermont, Manoel Barata.• Pirns
He JHtcioun.lí~em, tlo n.ccordo com a lo i n. 123, Ferroirn,Oruz, João Cordeiro, AI mino AJfons~,
de I/ de novembt•o do 1802.
Jo:-~U Bel'Uil.l' 11 0 Oliveii';L Gaivão, Ab•1on MlVotn.c;iio cm 2·' discu:;sü.o dn. proposil;ii.o rla lanez,Almeidn'Rm•roto, ,Joaquim Pornnmbuco,
Camut•a dos deputados, n. 18, de 180-1, auto· .João HILrualltó, Rego Mollo, Lmto e Oiticica,
risn.ndo o Poder Executivo n. mand:l.l' contat•, Leand1•o Mnciel, ltos;t .Tunior. Coelho e Campara. os effeitos da. jubilar;ão do logal' do pro- pos, Virgilio Damn.sio, Eugmlio Amol'im, DolCssor d.o primeiro Externato elo Gymnitsio mingas Vice,lttl, Q. Bocn.yuva, Lnper, SalNacional, o- tempo que serviu nas fileiras do ·..Jn.nhn. ~Iarinho, C. ottoni, Joaquim do Souz:t..
exercito, no IQ tenente rcrormn.do do exercito SilYn. Co.nollo, Aquilino do Amu.rrtl, Joaquim
Joaquim de Olivclrn Fernandes.
~1urtinho, U. tiO Amara\, GusttLVO R~cha;·tl,
Votação cm ga discus~iio tla. proposiçiio da ~steve:1 .Junior, Ramiro Bnrccllos tl Pmhmro
mcsm~ C~m~r~ :
;Muchndo.
N. 37, do 189-1, autorisondo o governo a Abre·•o n •essiio.
mandar contar n.o ca.pit.iio tlo 8" regfmento de E' lida, posta. emtliscussii.o, e nd.o l111vendo
c~vnllnria Antonio Lngo, com<> tempo de rechtmnçúes, dá·se por nppt•ovuda u ac~• d~
:-~erviço, o período dccot•rid.o rlo 2S do tevoreiro :;essiio anteriDI".
de 1807 n. ".1.7 •le n.~o<to d'' I8a3, em que esteve Deixam de comparecer com causa particiJür·o. das fileirn.s do exercito om conscqucncio. pruln 03 SJ's.: C!üuml!t, Gomos de Castro,
tio grn.ve íbrimonto recebido cm combate.
·~nnhn. Junior, Coelho Rodrigues, .Tonquím
Contimmc;ão da. 3'1 disens~ih da proposição Col'rêrL, Me:o:sins •lo Gusmão, Ari~tides Lobo,
dn.Cam~•'ll do< Dopntndos, n. ·ll. de IKD-l, ti- Gonçalves Clmves, .Jonqulm Felicio, Leopoldo
xn.ndo ns dc:;pe1.as do Ministcrio du. .lust.iça. e dt' BulhiJes. Generoso Ponce, S:mtos Andrndo
Negocio~ lnteriurcs po.ra. o ex('rcicio de l8fl5. o Itnnlino Hm·n.
Segunda di:5cnsSJ1o das pt•upo.lic;ücs dn. mesma E sem ca.u:o;a, p:trticipa.du. os Sr11.: Noguoim
Cn.mu.ru.:
Accioly, Ruy Brwbo~u., E. 'V!tl\tlotal\ollt o
N. 2.2, do lfiO.t, rPIAVILndo n. multn om !JUS C;unpos Salles.
incorreu n. Cnmpn.nhilt Geral tle Melhor-J.mon- o Slto }0 Si~CHWl'AitJO docln.l'U. C!UO niio h;L
tos no Maranhiio·;
expedh•nte.
N, ·1·1. do 189·1. ant.ori~antln o Por ler Ex·
o Sn.. 2" Si~CBET.\itiO tüe vn.e n. imprimir,
ocntivo ;1. conccd(•l' um anno rle li(•onç:t com para. ontrn.L' na. ordem dos t.r:~IJalhos, o Su·
ordenado. ao escripwru.río d1t El'iTracln. de ~uinto
Ferro do Paulo Atl'onso, Antunh1 CLLndido d1t
Stlva J.eiio.
Segundl\ discussão tio pl't:lecto do Senado,
n. 3H. •le /B04, eonce·1endo a Cyrillo Rodt'igOos
A Commis~íi.o do Finn.ncn.~, toudo cxrtmi·
ela. Silvn., viuvn. do Dr. li'J•a.ncisco B. dn. Silvn.,
lento da l'nculdu•lo de Mo<licmtt •ln Bllhh o nncln ~~ proposidio da. Cu.mm'IL tios Doput.:~doi<!,
cirurgião-mót• ''n brig-n.dtL honomrio, n. pon;;ã.•) n. 50,rlo col'l'onto anno, u.utoris;mdo o Poder•
a.nnuu.l tio 2:000$. rorrestJonclr.nt.o it me~,do do Extlcut.ivo n. tl~.:tipéndt~t• ;Ltó a qun.ntia. 1to
1.OOQ;IIOIJi; com :1 manut.en~íio c dc•envolvlordenado que perccbin. cllmo lente.
mcntO doS nucleos coloninc~ tln. mnrgem tliLovanto.-se u. soi;sü.o {ts 3 hot·n.s.
t·olta. do Aru.gtu\l'y, no P1Lrit o dnndo outl•as
providencitLS: ó do purecot•, uttewlondo ii UI'·
gente necessidade ilo colloC<Lr " nossa l'i'Oll·
1

'

"',1o,

''

I,

';::li '

•',,

SESSXO EM

2()

DE NOVEMBltO DE

1894

69

te ir~ do extremo norte cm condlçõos de poder .ll' o proposir;iio adopmd~ e passa pnra 3"
resistir IL protensUcg 1\csn.rrllzuntlns o nü.o d1scu:-~mo.
fnndn.tlns om dircit.o intcrna.ciono.l, que :~
Vobv.,.•;ío om .'l·' discuss:!o dn. proposição dn.
mesma proposição onti•o 111~ ordem dos tro.ba.- C:tmaJ•a dos Deputados n. :17 do 1804, autolhos e SOjlt "PPl'OV:tdn.
l'ISt~ndo o govm·no o. mo.ndn.t• cont11.r 110 cn.·
Sa.ln. dns cotnmissões, 2·1 tlo nOV<lmlwo de pit;to elo 8·• regimento tlo ca.vlL11n.t•io. Antonio
18D-l. -Jnsd lltJ!'ll(!1'rlo, -S'II/1/(1!1/trt Mll!'l·,, li o,- Lago, como tempo do serviço, o período
J. .fortquim rio 8mc:.a.-Rtm1o do Lmlorio.- dCcort·idn de 28 do tCvcreiro de ISGi n 27 de
:wosto dn ·187.'t cm (}HO esteve fórtL tlns fi ..
.Tuseo Chermo11t.
loira.s tlo exercito em consel']uencin. do grave
!'cri monto l'ecel•itlo cm comb:tte.
ORDEM DO DIA
E' :tpprovada em escrutinio tiCCroto, por 28.
votos contra 7, n sendo :vloptntla. vne .ser
Votação em cliscns~i'í.o unicn. Un. emenda. drt su bmct:tifi:L h snncçiio presidcncia.l.
Contmn:L <L 3~ dlscussii:o dtL proposição da
Camllt·~ dos Depumdos, snbstitutiv~ •ln pro·
jccto do Senado, n. li:!, do lS!J-1, quo flx~< o C11mara dos Doput11rlos, n. 41, Je 1804,1!·
prazo do dou.., n.nno~ pa!'a. os 1m vias que se x:uulo as •1cspezas do ~finisterio da .Tustil'n. e
ontre~am ú. n;wcgnt;ão do ca.hot.agom entre os elos ~o~ncios Intm•iol'es p:~rrL o exoréicio
pm•tos maritimtlS nu fluviaes do ptliz, se ntL· de 18():,,
Veem à ~lol'n, são lidns, n.pohtrlas e postas
ciona.lisetn, de accordo com a lei n. 1:.!-:l de II
conjuuctt\mente em discuSSiÍO as seguintes
de novembt•o de 1802;
VotiL·SC, c ó appt•ova·'o e requerimento
verbal J~ito no ultimo sessão pe1oSr. Ramiro
Emenda.~
Borccllos, pedindo que o votor;ão do emenda
seja nominal.
Accrcsconte.so onde convior: « 5:000$ pnra.
:tnxilio
do Recolhimento do Snnta Rita do
O f!il.t•. P••ctdflent.c diz que vno se
Cassio..r;a(drwha Jl/ari11ho.- Q. RocayuJla.
proccdm• iL chnm:uht dos Srs. senmlorc.íl, -E:~tcvcs Jrfllior,
- G, Ric/1arti. - LeandJ'o
devendo responder ,,·i111 os quo vot.a.retn pela. Maciel.
omon11a. i e w7o os que n. rejeitarem.
Para sct• collocadn onclo convier : « Lnza...
Procede-se ú. cho.m:uln., c l'Cspondem-:dm- reta
de Parnnuguil, 12:000$- U. do Amaral.
os Srs. Antonio Baenn, João Pedro, Pire'
Fcrroirn., Abdon Miln.ncz, Almciila. Dtn•t•cto,
Joiio Ncivn., Joaquim Pcrnaml.Juco, Joiio Brtt•· O
.Joiio Nelvn -Sr. Prcsi·
ba.lho, Rego Mello, Ro.:tt ,Jmlior, Lettndro d"nto, tntz·mo {1 tribuna a desejo de rep<LMacicl, Coelho e Campo~. Nugonio Amorim, I'al' uma inju~ti\'o. que se rlá com dous proGil Gou1art, LILpor. S"ld~tnlm ~Iarinho, l'ossorcs do lntoJ·nnto do Gymnasio NaAquilino do Amarai o .Joaquim MurtinhO ( 18); cíono.l.
o - m1o- 0:1 Srs.: Costa. A?.ovcllo, l~ro.ncisco
Reftro·mo nos Srs. Drs. Limoeiro o Gervais,
Machado, .Jo:tquim Sat·mento, .Justo Chormont, <Lquclle lll'ofessoJ• do littorotura o este de
Monooll!orot~. Cruz, Oliveira Golvao, Leite ilnlin.no.
c Oíticica, Virgilio Da.mnsio, Q. OociLYIIVIL,
Rstas duns cacloir11s foram supprimidos e·
C. Ottoni, .lo,.quim rio Souza. Silvo C•nedo, o os l'e:>p ·ctivos pt•olOi!sot•.::s IIOStos em dispo·
Gustavo Richard, Esteves Junitw, ltnmiro rtibiltt.lnde; ficaram o.vulsos.
Agora, poróm,tbt·.~m rlesignados pa.ra reger
Barcoiios o Pinheiro Machado ( 17).
duM cruleims, r~ do po1'tug-uez ou. de lt\tim.
O iiiJ•, PJ•e,.ldente r\oc1:\t'a que IL Oro., rr•gentlo rsstLS ca.,lclrl\s,como sã.o avulemenda foi approvad~ pm• 18 votos contra 17 sos t•ccoLom os vcrJCimontos ~ que tinham cli·
c que o. t-espcctivo. re~oluviio vno ser l'O· reito pelo autigo J•cguiomonto, quando os
out.ros protiJssores, quu re:.,"'m co.dmrn.s sume·
mott!1ln. IL ~ancçã.n pt•ositl(•ncinl.
Votação em ~n rlisCilSSiLO do. proposi(,!iio tlrL llmntc:::; llt•l'cebmn os vencimentos do regulo.·
CamnrtL rlos Ooputndos, n. 18, dn 18tH, auto· mt•nto moderno.
risn.ntlo o Podo1• Executivo a mo.ndnr conta.r, Ot•n., niio ó ju~io que st'jam pn.gos assim
pn.rn. os otl'oitot-~ da jubílo.t·t1o, no Iogn.l' do pro- pr<rt'·~sorcs que locciontLill disciplina.s tii.o im·
fessor do l 11 Extorn'~tto t!o'Gymnn.sio Nncionnl, port:mtes.
o tcm!loquo serviu nn.s tllcit•tts do exercito, O Sll. LJOtT>: 1~ 0JTJCtCA- \l' questiio de
:1.0 tu encntc rcflwmndo tlo exercito .loa.quim rcgulnmonto.
do Oliveira Fermtnde:-!.
E' ILpprovndo em escrntlnio secreto por W O Sn.. Pm.Es PErtttEmA. - Não,
O Slt, LEJTE E OtTlctCA- Não t\ o regulo.·
voto~> contrn. 14, o tLJ't. 1. 11
uwnto quo Inu.rca. ol:!Seli vencimentos 7
~· ti.Jllll'OVndo o a.rt. ~.o

loli•··

i
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~\NNAJW

O Sn. JoÃo

outro::~

DO SENADO

·--~------·-----~·-----------

N'EI\'A-

Si fbssom nomcni.lo::l

lentos, quanto o Tllcsouro !lcspan-

dorill '/
O Sit. L~:ITE E OJTICICA-

n.

prol'cs:;;nrc:-~

eft_!ctivos?

O Sn ••TaXo NIHVA -

N;i.o pnssn.rn cllcs

Pn.s:-;a.m, mas JIOl'co-

bom os voncimtmtos, .a. qtto tinhn.m direito
pCliO nntig-o rc~nhuncnto, ao pa::~:-;o que os

outros :;anlmln

500~ mcn:mc~

; o O contrn.

i:-:to quo ro•lnmo.
O S!L. I.Tcn·re P:: OtTICIC,\- E qun.nto perco·
Lcm o:;ses Uuitl?
O Sn. •.loXoNT~IVA- 400*, on peço, pois,
100$, Jllll'!L cada um, na minhn.

emenda,

A' verbn. 10-SI!rviçn Srwitario lt!Hritimn.
Ondo Ho lô-Jllatcl·ial:

Pn1•n. det~infnctu,ntes c utt>n8is do
tlosinfCcf,•úct~, inclusi\•o pag;t·
ment.o do posso:Ll.,, .... ,, .. , H:!lll0$000
Loin·~·iO :
Pal'a. dc!jin fhctnntcs n 11 tens is Uo
do si 11 fcJcçõe:-~, i ncl u:-;i vn pag-1t·
m~nt.o tlo dons tlesiufCctadm·cs
a ~00$'1011................... 12:R00800U
.fm1o Nâ Gil,
l~'

appl•ovntl:L n scg-uintt,

quo, po1• omissão, doixei do n.prcsonto.t• na
Emc1ula

ultima sessã.n.

E' a seguinte:
A' rubrico. 28: Gymnw::'oNacimw/:

A'verlJa-l'isita Scwi.tar/a

Addicione-se mais 2:•100$, pnrn. pngnmento de 3 professores extinctos, mns quo
presentemente estão, no efl'ect,ivo oxmcicio 1lo
mngisterio, ficando u.ssim equiparados aos
outros lentes,-Jo(fo.Neiva.
E' lida, apoiada o posta conjunctamento
em cliscussão.
Ninguem mais pedindo n palavrn, oncert•n·
se n. discu:~são.
O Sn. Pm:siDt~Nm- Doclnrn. quo vni proco·
der á. votação tlns emendas otrerecitln.s om ;{~
discussão o clepoi• li do projecto; tal qual
p:u3suu om 2n;ob..,ervn, poróm, qunntoJLOIJJen~
cln. otrcJ•ecida Jlcln [Sr, Domingos Vicente
no § 1!34. quo, tonrlu duviiln. n J'cspoito da.
rerlncçiio da mesma cmrmdn, o não estando
pre~e11t.o o fulu n.nt.or. n.di:trit. fHm votnt,~iio atO
que o mesmo St•. senador compn.t'c!Ç:L, o Ri
não compal'ccor, ;~o ~uhmctteril.,ontlio, tal rpudJ
it. VOtiLr;ilo.
Silo r~jnitfl.cla:o; nH Sfl~uintos

lt.~xtarn(/,

Substitua-se a propos~• do projecto pela
seguinte:
1 p~t!!•iio da l:mcha a V<Lllnr com
a dittl'ia de 9.-::ouo •••••••••••• 3:285$000
I mnchiuista com a. dinrin. de
0$000 ..•..•..••••.•.•••....• 3:2Rr,sooo
I foguista, com n.1lin.rin. dcü8000 2:190$000
4 marinheiros com n ditLriu. tle
5$000 ...................... .

7:300$000

Hi:000$000
Jar1o .NtJt' vtt,
E'

l'~joita.da.

a

se~uinto

Hmcudrt
A' vet•b;L l !J-S ~~r·tl{ÇrJ S fiJI ~tario Jl!arit i ti/O ~
A consig-na.r.~üo-ComlJustivnl paro. as ln.n·

clm.s, estoptt, n.zclte, gt•n.xa, etc.- Sojn. olevn.tla.. a 2:>:fi0U8, sendo lô:OOO.) pn.ra cn.rvii.o e

U:OIIO~

pam outl'ILH dospozas.
S, R.-Em 2:1 <lo novombJ•o ele 189·1.

Jot7o Nâwt.
A' vcJ•bn. IO-il!tttm·ial-tloscwviço snnitnrio
e marítimo.
Ondo se li>:
Despr?.a.s evontunos o compJ';L 1lo mnvnil'l
2:011080011'
LeÍIL·t'C :

Despc:m:; m·cntuaos, <'ompra. de
· moveit~ e dhu•i:L:-< Jlltt'a n.limen·.
tll.(,'Ütti)O~ aj llti;LJll.e:-l dcstUCIU)OS
IIIL Visita 8UUÍtltl'IIL CXtL•rmtUO
porto ... , . , , .. , . , , .. , . , , , , , ,

,,'

'

A' VOI'Im I0- AccJ·c~cen te-so :
do J\-11/UI'tl/,

,.

~eguinLo~

· Rmmula.'\

I.u:.•J"I't!lti

de ·Pm•tmfffJIIri, 12:000~000.-U.

.

·

'

A' Vcl'bn. 211- .fH.çlituto Scwitm·la Federal:

l~c:-;tabolcf,iiL·So n. cunsignação llo O:Ooo:;; Jlo.ro.
:I: ·1008000 o vicn-lliroctor Uo Instituto, incluida. nu.

Joan Noilla,

:; I,

Sii.o npprovntlltH ns

cme111ltt da CommistJiio do
Ft:l'i'l!ira.

Finnncas.-P{rc.~

l

I

•

Sr.SSÃO ll~!

Sito rejoitntlu.s n.s

20
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•

J8\J·1

7l

Heguíntc:-~
HlllC11flfl,<;

A' verba. :J3-Inst.it.ut.o •los Surdos-MurlosAccrescnnte
..sc .tHO$ a. um pt·otCssot• de deA' ver Lu. 20-ln.~l:'Julo ~~wilnrio:
sonho, que complet.nu(:!O n.unos tio magísteAccrcscentc-sn - :i:OOO$ pttrn um nmn- rio na. fot'llla tln dect•oto n. I.:.! lO, de J:1 tio
nucnse.-AyH:/:1/o dfJ .1waat~l,
janeiro tio 180:~.-Domillf/'M Vif:cuw.
A' vorlt:L ~~K: accresconto-so !J:OOO$ pal'a.
A' ruhrictt 21J-/11stituto ,\',o,:tllrio-Acc.n•csauxilio do l'f!Colhimnnto elo SrLnt.a, Rltn. de
ccnt.c·se :
Cll:'SÍIL, -.'\aldmtlut Mm•inhfl,-Q, Bncnyuvfl.
(J:t)(l{),.;; ptti•(L o vicc-dit•ecl.or do rn~tit.utn; -E.<tli: t•c.ç ,lunior, -Uw:ta vo Riclwrrt.-Lcan3:000$ tla.t·n. nm amauuenso (conservuçiio); dro .Mad1!l,
8:000$ p111'n. tfon~ auxlli:Lt•es tcclmico:-:: (con·
A' verba. :10-Socenrro~ puhlicm:;-Rcstabesot•va~~~.o do existente):
•1:800$ p1Lt':l. os auxiliares do demo~ra.phiR· Jcr:n.·sc o. conHignn.t;ilo Uo 200:000$.-Domin[Jos
\'ic.::nlc.
tas (consct•vnc;ii.o ll~ cxiAtcnte).
COOROI'VC·Sc o vencimento ,lo S:BOtli-; )Jara
A' verba 40-0bra.'i-\lmlt.n.holeç-.n.-:.;e :1 prorlous n.nxilint•cs technicos conscrvarlos, 'que o posta do ;mvm•no .Ju G5-J :000$, incLuidos os
pt•ojccto reduz n 7:200SOOO.-S. IL l'ii'IJ//11 crctlit.o.:; do 30:000$ do~tinu.do.s ás obra.s do
Dmmtsin,
'
'
ediflcio tlo Senado o 20:000$ paro. as tln.
Conserve-ao o vencimento de 7:200$ doso- gRCola l'olyt.echnica, propostas pelo CommiscJ•etario, reduzido pelo pl'ojccto a O: U00$000. :;üo ~~c Orçamento do senn.tlo, continua.ndo a
co•·rm· pela mesma vorba os honorarios do
E' lLpprovatln. o. Hcguintc
engenlteiro cnoorreg-;ldO das obra!:! do ministerio o dos t.lous ajudantes.- Dominuos ViEwemfa
ccntt!.
A' vm•ba 40-0in·a.< :
Para
conclusão •lll.'l obras ua Santa Casa da
A' rubrica. 24-Facu/tllulc de MetliciJw da
Mi•cricor<li" do Esbtdo •lo Piauhy 10:000~.
11ahin:
.Accrescontc-so mais 25 11/ 11 no. verlJn. dcsti- CJ'u; •
E' a.pprovatla n. soguíntu sub·omonda, ú.
ntu.ln. n.o po.gu.monto dos servente:-;.
emendu. n.pprovo.tln. cm 2:~ discussão it. verba
S. R.-l?il,!fil:'o Dwmt:u"o.
E' approvn.tht n. seguinte

-OUra.~.

Elilmula

A' verba 28-Gymna~iu Nacional o Intel',
nato.
ltestnboleÇ'.!'l·so n. emon•la. tJn. commi.~siio mnn·
dando npplicu.r·ss !l:OOOS destinados ao ga~i
ncto do scicncins nn.turu.Cs,
Augmento.so I: 800$ para os dous sorvcut.es
pedidos na propogtn., e 1:800.~ para. elov;u· a
vm•ba tlestlnu.tlo. a. uluguois do c:LStts do dirncto1•
o vico-<llrectur do mesmo cstoLolccimento-

Jorlo .Neioa.

E' o.pprovrulo. n. seguinte

'

Depois dn. cifra. 20:000::.; rhlijn-so assim o
peJ•iouo- JlBl'lt construéçiio, inst~llaçiio do
ln.lmro.tot•io tlosl.in:uJo nof' tt"a.lm.llws praticas
do physica expel'imcnt.al •h• Escola Polyteclmica,-JOI7o .Neiva.
O !iO•·· P••o .. idcnle-Ha uma emenda
tio 81•. Doming-o:; Vicente, mandantlo suppri·
mil• todos os subsiúio~ cm tu.vor do instit.uiçGeR ostallua.o:o; o municipacs, excepto dos
Estados do !tio Grondo do Sul, Santa Cathnrinu. o Paraná.
JMa emenda niio Jlúde sot· votado em primeiro logn.r, ó umtL eme:ndo. vaga, o niio hn.
nas consigunçiies verba •lcstinada n. institui·
·~Ges nestes t1•cs Estados.

Si o honrn.tlo ~enlldor nito retira esta. sua.
cmcm•ltt, ou pec:o liconc;o. po.l':t nüo sulnnottol-a.
lt votn{.~ií.o, porque o l'c~imcnto nü.o permitto
~u,icitn.r it np{H'ovn~iio •ln casn. uma omcntla
vngtt.

A' rubric:L 28-Gynmw·:;o ...Yac:'onal:

ALGUS~

Sus.

SI~SADORt~S-0

melhor Ó SUJei·

Addicionem-so mais 2:•100$ pn.rtL )Jo.gnmcnto tnr ú. vntnr;fio.
•lo 1,uos proro~sOl'Cs extinctos, mns que pro- O S1t. Plfb!siDr~s·rg-A'vistn. Un mo.nifestnçüo
sentomentc esttw no otl'octivo exorcicio do do nlguns Srs. sonadorea, vou sujoittu· n. votos
mn.gistcrlo, ficando assim t:!quipn.ra.doii no~:~ u. cmendn.
outro~ leute::~.-JorTo lVcicll,
E' esta rejcituda.

ANNAES ~O SBNADO
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O Sr. P•·coddente-Achnndo·so pro· a conce<lor um nnno •le licença, com ordo·

~onto

o Sr. senador Domin~os Viconto, quo
a'Pre:·wntou um11 cmcndn. ú vurlm 1:1, peço n.
S. Ex. que rectifique os termos llll\ que fbi
t!OOCObirln., e Jli'ÍDCiJlniffitJOtEt COI'l'ijiL O a.J~n
l'il1mO consignado nollt\, pOI'fJlW o\'idnntcmouto
1w. equivoco: n. vcrb;L consigmuln. U do :~n;OOO$
o a emenda. diz qIW seja. elevada, a ·15$001 l,
O ~··· Do1nin;.;o'"' Vi«~~nt.~ (jJt!ht
orrlam)-Sr. Prcflidcnte, a propost.n. cln Cnmnr:t

dá pa1•n e<tn tlc•pczn do~ 13 3G:OOO$: l'oróm
hn um contra.cto, como ou expliquei, com o
cidadüo Nazario no valor 1lo ·15:G00$000.
O Sa. LEITE g Ü!TICJCA- O governo não
11odin thzor o contrncto, n.lém dn vcrbn. fixndn.
O Srt~ DnMINCJO::i VJCE~T~-Nilo sei se pod in.
faz:cl' ; o quo sei 1.1 nuo est.ã Ji:lito.
O Sr. Presidente, pede que cu explique qual
onlg-nriflmo da emenda, o por isso declaro que
<i ~5:_GOO$ o não como po1' equivoco cstó. no
ori!:tnnl.
E' rejcitntln. n. seguinte
Emenda

A' verba. 13-Policirt rio Dl.~triclo Ferlcl'ffl:
Eleve-se n. 45$000 n. consignação prwn. con·
ducr;ão do enf~rrnos, alienados o cndaveres.Dom'ili!JOS Vicm1te.

E' n.pprovada 11 seguinte
Emenda

Supprimn·se o ortigo arldit.ívo quo auterisn
o. transfcrencio. do:-: cursos o.nnexos lts Facul. dndos <lo Direito para a ndministrn~ilo dos
Estados .-.Tacto Bnrbllllto. -Jortqulm Pcl'Yltlm·
1

buco.

E' a proposi~ilo approvadn com as emendns
· ndoptndns cm 2•, e son<lo ndoptnda vnc se1•
devolvido i• Camnra <los Dcputadós, indo
1mtcs a Cómmissiio do Reduc~iio para rc1ligir . as
emendas,
Segue-se em 2" discussiio com o pnl'eCet' dns
com missões do Obras Publicns e de Finnnças,
o osom debato npprovarln, c sendo ndoptndot
pnssa paro. 3 n proposição dn Camam dos
Deputados, n. 22, de 180·1, relevando a multn
om que incorreu n Companhia Gorai do Mo·
lhornmentos do Mnrnnlu1o.
Segue-se om 211 1liscw~siio, com o pn.t•cc"r da
commissi1o.tlc Flnrtn1.~as,e ó sem debate npprovndo. om oscrutinio secreto por 21 votos eon ..
trn. 12, o sendo ndoptadn. pnssn. pru•a 3•• dis·
cussiio n. proposição tln. Cu.mo.rn. dos Deputo.dos,
n. H de 180·1, autoriS<L!Hio o Poder Exccutlvo
1
'

nado, no oscriptm•nJ•io da E•trnda do Forro
d!l Paulo Afl'onso, Antonio Candido da Silva
Leão.
Segue-se cm 2" 1l ism1ssão, o ó sem debato
u.ppl'OVn.!ln. em c:-::ct•ut.inio scereto por IS votos
contra. 16, o sendo ndoptucln passa para 3 o
prqjccto do Senado n. 38,do 1804, concedendo
u. D. Cyrilla Rotlriguo~ da Silva., viuvado
Dl'. Frnnci::.co n.. tln. Silva, lento •ln Facul·
•lrulc lio Mediei nu. tlu. Bo.hhl o cirug-ião·môt•do
Ll'igada II0110l'n.rio, n. }Wnsiio a.nnuo.L do 2:000$
corre11pomlento {L mot(ulo do or•lonado que
percebia como lcn to.
E~got:uhti as mo.tcrias dn. ordem do tlin., o
Sr. Pl'C:ddeuto dcclnrn. quo a.manhü., antes da.
ec~síio pu!Jl!ca., hn.vol'ú. sessão :mcratu., u.flm do
Scmulo ter conlwcimcnto da Mt.mengom do
Poder gxccntivo que acompanha um projecto
do credito do 27.000:000$ votndo pola Cumara
o! os Deputados o designa para ordem •lo di:Lila
scs<iio publica.
·2" discussão Un. proposição da Cn.ma.rn. dos
Deputados, n. 48 de 1894,flxando as despczas
do Ministerio da Marinha 1mra o excreicio do
1805.
3" discussiio das proposições da Camara dos
Deputados :
N. 413, de !80·1, aut.orisando o podm• Exc·
cutivo a cJ'en.r· e rogulnr, som onus pam os
cofres publicos, uma caixa bonefieionte na
brigad~ policial desta capital;
N. 51, de 189·1, autorlsando o Governo a
mandar prolongará linha tolcgrayhica pelo
interior do Estado do Marnnhuo, ntó ó.
cidndo 1lo Pn.lma, no Estado do Goyu.z;
N. 52, do 189•1, autot'isando o Poder Exo·
cutivo u concedei' uo 2" oaJciul da Admlnls·
traçiio dos Correios do Oistricto Federal
Carlos Alberto do Espírito Santo, t1•es mezes
do licença, com ordenado, para tratar de sua
su.udo.
2" dita 1la proposl~ilo da Camara dos Depu·
ta dos n. 23 do !80·1,regulando os vencimentos
o\o funccionnrlo ~posentado segundo o decreto legislativo n. 50, do !3 do junho de
1804.
Lr.vnntn.·so n. sessão às 3 horns o 15 minutos du tardo.
1
,

--
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SESSiO El!

27

DE NOVEMBRO DE

27

DE NOVEMBRO DE

180·1

Prcsirlcncia do 81•, .llanoul Victol'ino
SIJMMAH.IO- Ch:mmda.-

l.uilnrt~ til\ 1\Ctl\- J•:x1•11 ..
1111\~TI:- PnrneornM- ÚILillm 1111 !liA- \'utru;ii.u •lo
nr~nmuntn ~/I\ .\fnrmhiL-;- :J.> díliCLIM:-iiiu da Jll'upo:do;iio
11. <\li- Dnocur~u!l- hncna•r:1montu da tllliCII~IIiu

:Jn tli11CU1114iio tln. prnJIIli'liçtlu n. rtl, du
n nmun•la-:~ tliKCIIti!Mu

J~II!_OI\f/11.

";"'" E'nr.l!t'r11111flntr.

tln

IS~J,i- llhu~ur!lu

lli'''Jiullir•;itt 11

th~ dil!CU~II~U· tia

0

rt:!-

JII'UJI'I-

!IIÇU.O 11, :!.1- Ot•dt'lm du rlia ::~.

A' I hora dn ttrde, depois drLScss[o scct•ola
convocada. )Ja.rn. llojo, Crllll}llll'eccm :n Srs. se.
nndorcs, a. ~n.bcr: .Jc.i1u Pctll'o, Jniio Neiva
Joaquim Snrment.n, Ji'l'uncisco 1-.lnclmf.lo, Co:.;u;.
Azevedo, Antonio Bnena, Mnnool lliLrnt"
.Tusto Chormont, Pil·c~ Ferl'eira, C:t•uz Na:
g-uelra Accioly, ,José Demartlo, Oliveim 'Galvão, Abdon Milancz, Almeida Barreto Ja.
aquim Pernambuco, .loiio Ha.rbn.lho Re"o
Mollo, Leito ~ Oiticica, Virgil io Damas'io, E~
gonlo Arnorun, Domingos Vicente, Q. Boeayuva, Lnpor, S~ldanila Marinilo, C. Ottoni
Joaquim de Souzn., Silva Canedo, .-\quilino d~
Amaral, .Joaquim MUI'tinho, U. do Amaral
Gustavo Riclmrd, Esteves Junior, Ramit'o Bat•:
cotlos o Pinheiro Machado.
Abro-se a ses.iio.
E' lida, posta. om discussão, c, nüo hn.ventlo
rocl~maçõeo,. dti-se por approvatla n acta da
sossuo t:m tertot•.
Deixam de comparecer com enusa participa•la os Srs. Catunda, Gomes de Castro cunha
.luníor, Coelho Rodt•igues, Alrnino ;\tfonso
.loaquim Cm·rêa, Messius do Gusmão. Lcandr~
Maclel, E. Wnudenltoll<, Aristides Lobo Gonçalves Chaves, Joaquim Folicio, Leopoido do
Dulhõcs, Generoso Ponco, Santos Andrade" e
Rnulino_ H01•n; o. som c<Lusa participada os
Srs: .Toao Cor•l01ro, Ruy Barbos• e Ct~mpos
Sa!lo.<,
O Sn. I' SEC!t~'l'ARIO dú. con~1 do seguinte
EXPEDIENTE
OO!cios:
Do St•. smmdm' g. 'Vandonl\.OIJ\, datado de
hoje, communicando que não compareceu à
sossiio de hontem pot• doente c bem n<sim a
do hoje, e que so estivesse pt•osonte na sos•ão
de ':!6 1lo cort•cnto, tm•ia votudo contrn n
emendtl d~ Cnmar11 !los Srs. Deputados pt•o.
rogando por mo.it1 douR nnno~ a nacionnlisacüo
ilo.s novio; que tilzom u. crbotngom.-lulOir~•lo.

Dous do i• socrcl.&t•lo do. Cnmura lios Depu.
fJgnndo VoJ, \'I
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tados, tla.t.ados do 24 o 2G do corrente mez'
romettondo "" seguintes proposições:
N. 03, do 180·1-0 Congre•so Nn.cional resolve:
Artigo unico. Fica. o Poder Executivo n.utm·isa.do n. conccdm· no Dr. Epit.acio da Silva.
Pessoa, lento dtL Faculdade do Direito do !<O·
c.ite, com o respectivo ordcnu.do, um o.nno de
l1Con~n, a conto.r do 15 do corrente mez, afim
de tratar da ~udo .do pcs:;on do ,ua 1\l.milia ;
revogadas a:-; dtspos1çües cm contrario.
C11mara dos Deputados, ~·I de novembro de
lB!J.I.-Ftmwi.~co de A.~sis [(o.~tL c SltiJa, presidente.- 'l'honw; De! fino, 1• secretario..·l!J!]U11lu 'l'ttt:tu·e:; de Lyra.-A' Commissão de
Finan1;as.
N. n.t, do 180·1- O congra,go Nacional resolve:
Proroga~• a nctu&l scss[o legislativa até o
dia 10 do dezembro do corrente anno.
CllmtLra dos Deputados, 26 do novembro de
1~0·1.-H·mwisco do ...ts.ril Ro:~a v Silva, prc·
stdeato.- 'l'homa; Dul(iJw, Jn secretario.Joao Coelho G, Lisboa 2u secrotario.- Po.ra.
ser discutido nu. sessfí~ seguínto.
O Slt, 3° SECHETARlO (servi1ulo de .20) lô e
vão a imprimir, para ent.rat' na ordem dos
trabnihos, os seguintes
PARECERES
N. 201-1894
A proposiçiio lio Camara dos Deputados
n. l !S, de 189'2, que define o que ó sello pro·
porcwnal e lixo dn Unhio, foi t•cmettido ú
Com missão do Finanças para que, reven•lo o
regulamento de li do fevereiro do 1893 sobro
n cobrança do sello do papel, verifique si estú.
ello •lo accordo com as disposições e intuitos
dn lei n. 120 A, do 21 do novembro de IS9'2,
o.rt. 2" n. 4•
. Pelo exame a que procedeu a commis5iio, o
Citado regulamento foi expedido de perfeito
accordo com a autorisnçiio constante da lei
n. 126 A, de 21 de novembro de 1892.
. Convém, entretanto, ponderar pnrn conhecimento do Senado, que nlguns Estados julgaram-se prejudicados com o dito regulamento por lh•• parecer offenslvo ao preceito
constituci~nal (nrt. 7", n. 3), que deu-lhes
compotenCin pnrn dcct•etar-taxa do sollo
quanto nos netos emanados de seus respectivos go,·ornos e negocias do sua economia..
. Er<~ principalmente atacado o n. 3 da nutoriSaçao de !01 n. 120 A, que exige o sello tedera! em, papeis, titulos do commorcio o do
contructos regidos por leis tederaes.
10
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Attonrlen1IO n. tnos recln.mnçlio:-~, o Con- teriam sido pouco dosnJ.IcndoH ú fnlt.n. do con·
n:L lei do OJ'Çttmcnto !111 l'CCoit.n. Jl!LJ'<L o sumo.
concute oxcroicio (!DI A. <lo 30 do "ct.mnbro A Commissii.o do li'inançns, pol'Um, n.tt.on·
tio !803), no n.l'l .. :!·', l'Opl'orluziu a. n.ut.OJ'ÍfHL .. donrlo á qnasi impm•~ibllidndo cm que se
grc~sso

\~ii.o lltt

loi n. J2G A, mas ndditou n. I!Pg"uinto CIICOtll,t•a t)O r•RLIJdn.r tlotir.llt.ffiClltO OSSOS llCCl'CS•
cimoH do de:;pc?. ll."l, t.ão consi<loravels, com
« N:io esfli.o cornpl'ehcnrlillns mn os nu- pn.rticuln.ridu.do nu. ruhricn combustivo! o na.
moro~ n.cim11 indi~aclos qnae:-;qmw jm.p~is. ti- do munições n:t.\'IWR; o considerando nintln.
tu los c dot~umentus ou nnt.roK ohjecto~ clost.i- que n mcns!Lg-~m. em jttstitlc:tçiio dessas des·
nndos a servic;~o c;-;üulual ou que tcnlmm do puzns. rlocln.ra que, fimwt lmptc.~·cilldiceis prt'ra
~lW procos:-:ntlo:i pelo.~ justi~;VJ do:-~ R-.lindo~. do ddJr:flrlt' tt rc·oolra de G de .~clcmb1·o do a11110 pro·
conrol'midade com a:-; leis por cllo~ pl'omul- mimo /urs:uu/o,-impi'ío·so o 1\over, muito cm·
~adns. »
bora com cm•to constranj:timento, do n.cccitar
1~' pois n. cnmmiss5o rla pn.t·cccn• que o re- o fcwt.o ; tlestn. Rorto nRsumindo u responsabi~
gulamento do 11 do !Overllh•o ele 18U:3 cstlt ilc licln.do moral do h• som Jll'Cci:ws osclnrccimon·
nccordo com a lei 11, l:!ü A, llo ':.!I elo JlO· tos, qtw deveriam ter vindo com 11. delibern.''cmbt•o do ISO:!; e, porqno o projecto n. 221 çiio do.. Cn.mru•n doR S1•s, Deputados.
G, do 180~ trn.t:t elo mn.tm•ia ,iú, rcguladn, cnn .. E, s·~ndo assim ó 11. commissií.o do parecer
vonientcmente pm· tlisposic;ücs llo PolleP Ex- que n. proposiQii.O tio que trata.• entrç na ar..
ccuti vo o do Congresso, ponsn. n.indrt a com- dom <los t.rn."alhos l!o Senado o seJa npp!'O·
missão quo n. tlita proposir,iio n1io devo S('r vndn.
approva•la.
SuJa do.s commissries, 2G tlo novembro do
S1tln. das commissties do Senado, "27 tio no· 1804,-Sa/dtmha ~llariHlto, relator. -Batfto
vcmbro de 189·1.-.f.Jrmquim rio sw~a.-Ldla rln Lmlm·io.-J. Rc,•um·do.-Ramito Btrrcet ...
c Oilicicn.-.7, llci'IUll'do.-Saltlffn/m Jl[a. lo.o;.-Ldte c OU:cica.
1'inlto.-Rrm1o tlo ladario.-0, R, Ot1o11i,
N. ~03-1894
N. 202-18fl4

providencia :

A mensagem do Sr, Vico·Prcsillcnto da. Rc~

A Camara dos Srs. Deputados remot.tou no publica de \1 do outubro proximo ftndo, soli·

Senado pam que seja convert.id~ em lei, si
nccoita, a proposição n. •15, do 27 di! outulwo
ltlt.imo, ut.tentlcndo 11. mousn.gcm do SI'. VicoPresidonto da Rcpuhlic:t. do !!i Uo mcsmn
mez, solicitnndo, do Coug-t•cstio Na.cinn;tl, a
conccsK<io thl um ct•cllito tl{l l.+tft.!: ooo.~. distl·ibuido 11olo.R l'llhl'icns tio OI'Çltmenl.o do ).finb;.
teria t!a. ~'la.t•inltu, menciut1ndnH na mcsm;L
mcnsn.g-om c ~ii.u:
uavacs •.•••.......
Mn.torhtl tlr. const.rucr:ão nnvnl.
Combustível •••..•.•.....••••

Munic.~tics

Fretes, ote ••• , •••••••••••••••

Obrns ...•.•.•.•••..•••••••••
Forço. uaval (~JILtcr·lal) ••.....

·100:0008000
:lOO: 000$000

!i!iO:OOOSOOO
IOIJ: OOf<$000
100:000~000

12:000$000

A Cnmmi~.,fi.o do li'inn.nças dn~ llcmnnsl;t•IL~
çües lllll'O:-ienlatla~ pela Conttu.luri:l d:t Murlulm c 1mrvcm do htu;o 1't. mrnsagmn rol~Jritln
apmw:~ pótlc concluir n o:s:m:t:d·7n das ~:omnm-:::
da~ .divel':JIUI pm•ccllas do rlespeí:iiS füi tns o pol'
fn.zer~Ho, itlcluitl;l:; lln:i ru11rica:-~ ct•n~idcrarlas:
não vt\ u impo:osh·et sm•;'L dn:-;cul.ll'ii•, a justificação tio tn.es llCCl'nscimoH dn dcspmm~ IJ no

alfecl.!un 1le motlo scn~ivel o~ t·er.nrHos do
Thesom•o N1~cional, mor·mcnt.o n:L l'nhricn.Combust.i\•(!1-inilu ~~ dnplica.r n crc•!ito OI'Cil....
mcntm•io iJ1L lllC!'illtltruhriciL no cxm•cicit/cüt'·
t•ent.o. qu;tndo nesto pm•iodo, cumn em pal'l.o
o antecedente cxercicio, n esqundro, achou·so
cm multo mouor actividade o os tlopositos

cit,o.ndo do Congresso Nacional a concessilo do
dois oredit.os supplomentat•es na rubrica-Ar·
scnacs-para. sorom ttpplic;tdos ao pngt~monto
do. clevnc;iLo de vencimento~ Uos po.trõet~ do.s
Hmb:n·cn.çücs 1\o ArHCOILI tio 1\Jn.rinlto. dcstn. cn-

pitnl; sA!lllo um do 7: 17il$5~8 o o outro do
II :488~'740, CBto curJ•espondent.c no corrente
exoroicio e nquolln no do 1803, Jbi nttondi<la
peln Cnmnm dos SJ•s, DoputadoR, enviando
u.o Senado HIIIL proposíç~íio n. !:i4 do 17 do mez
cm rjuo est.luno~. atlm de que soja convot•titln.
om lei.
A Comtni!lsii.o tlc Finnnças considornndo que
n~ crr.t.Htos solicit.adua sãn o complemento tln
observnnoin do quo diHpGo n Jol n. 40 tlo 2 do
f(WOI'CJiro do 1802, que Jlirn· promulgada. cm
lfi tlo setembro do :;eg-uintc anno pelo decreto
u. l.G45, ó do paJ•eceJ• IJI!ll a rofo1•ida proposiç~üo ont.ro 1m ortlcm lloi:i tt•n.bnlhos c :;ojllltp·
provndn.
A Jll'OposiQü.Ó Ua scgu i nto :
O Con:;ro:-~so NJLclonttl t•esol vo :
MI., 1.' E' o governo autorizndo tt abrir
DR so~uinLt:!s Ct'editos supplemcnt.nre:-~ nn. J'U~
ln•íen.-Arsonncs-pn.t•n serem n.pplícnrlos no
pngnmonto i.lo augmento do vencimentos dos
ptll,t·ües dat~ ombtLrcnções do Arsenl1l do Mu.rinlm dcRI.IL CILpiLILI.:
Dn 7:170$528 oot•respondento no exerclcio
do 1803 ;

SESSÃO El!
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Do II :•188$740 !dom no do 189·1.

co~itatla: elmnrmtm que só n. n.dministrn.çilo
dísposi(,•tjes om con- public:t pc\do lbrnecet• do modo a perfeliA·
trariO.
monto ROI' reHo!viiJ:t pelo Podm• Legislativo.
Saio. dn.g commiluJtics, 2ô dn novcmb1'o do E pcol'quo cumpi'C no mnis curto prazo atton.

A~t•• 2.~: Revognm-Ho ILS

JRO·I.-J. ,\'afdrw/w .lfm'illflo, rnlntm·.-/1al'r7n dm• an:o; int,oros:'cs alludldos do tnntoH aervi·
rio Lwlal'ln,-Jo.td Urmwrtlo.-Uttlllil'fl 1Ja1'Cc/· dores dtL Repu blicn., ;i. Commissiio occorro. o

lo.o:,-e. 11. Ollnni, -Justo Chrn'n1w1t.- Lt:iltl como uwio do c!lcgn.r n. cato de,qirlt:ratum,
o Oilici,:a.

I
11

nrncint• n. Me:;n. nn~ ministros e secretarias do
Ef.:ltrtdo ilos ucg-ncios dn. g-uerrn. o marinho.,
de- nflm do virem todn.~ ;t."' intbrmn.çüe." prec!SlL'i

Siio lidn~. po."to.-1 em tliscustliio n .~~em
bato n.pp!'OVIliiOH O..; J'OfiUCJ'ÍiflCIII.OR CüllSIU.Illt!R pal'a definitiva rcsoluç5o do nugmento, quo
dos :-il~guinl.cs
·
devem tm· 1!0 f<ous vencimcntofl, esses servidare~

laboriosos o llignos das attcnçües dos
po1lct•e,..; leg-i~Jativo e executivo da RopulJiicn..
Tn.l ú o }J:trccm• !ln Commis:São dt! Fino.nçn.s,
N. 107-1894
que submet,to n. melhor jui1.0.
A' Commis.~'lio Ue Fino.nçn."' foi presento o Saln da• commiss1ies, 2·1 ile novembro de

pro,iect.o <lo lei cnvindo pelo Camnra dos
Sr. Deputudos nugmontando os vencimentos
dos mestres, contra-mestres, operarias e funcciOimria;;; civis dos Arsenuos do Marinho. o
Gueri'O. <la Republica, do conlm•midndo ás
tabcllas annoxns ao mesmo pl·ojccto n co·
meçar em vigor <lo primeiro uin. do proximo
exm•ciciade 1805.
E<te projecto 6 substitutivo do offerocido (c
clelibcraçilo daquolln. Cn.mfil'll., n. ID7 B, 1\e 180~,
o :'iObro o qua.ln. sua Com missão do Orcn.mento,
no apt•esontrLt··lho o novo que m·n. considorn.·sf1,
o tom o n. 1~·1 1lo cm•rento anno, dissc:-nilo
p01lor npproval·o tal como ostit, pois nlóm de
consi~nat•

um :mgmento l!:draol·tlill(rtio de

c1espcza., pola latituilB que lhe cliio as omon-

rln.s oJfm·üeirlttR, contém mate rins completa..

monto tliiTol'entes, como 1t confiÍg"Hn.çii.o 1lo
vencimont.nA fl n. reguln.mcntnc,·ão elo tJ•nbn.\ho

opero. rio.

«Accrnscfl qufl o ang-monto tlo ::lO (lf,, pt•o...
poRto sobrcl OR tlivorsofi vencimentos, n.\üm •h~

não ;er mcdidn. do justiça, por não ntl.cndor
melhor nos ctun monO::~ ~mnlmm, como é nwni·
ft:!!'ltn.monto o intuito da Cn.tmtrn., repl'osenta
m~ior dc.1pe1.11. para os col'!•es publicas <lo quo
n proveniente tlo umn just:L rovisiio ntls t.nhellrt.-t elos venci montos r/o.~ m·.w:mw.'i. »
Essn. ruvi....;ii.o, uo quu p:u•ece, achn.-:-m nnR
tn.b"llnR filiO neompanhnm Opl'O,ÍOCtll Sll ustitU·
tivo du ns. I a 5.

Si, rcalmont.o, tt•n.duzflm rs~ns tn.bclln.s IL
dos ,iust.oR int<wos..;eR dnquelleioliL
quo siio att.inontes som que os tlo Estn.•lo
:;on·L·am oucnr~os nlUm 1lo razon\'ol, nno pó1lo
n. Commis~ão do F'ínn.nr:n.s iU:I:-itlg'lll'at•, pm·rruo
uilo t.om lm.so n.lgum1L pn.t•n. ir ató tiio lmlgu.
Em ;1s:mmptos como o de que :"O t.1•n.t.n. não
cn.l1r.m t~:o:~ttulos supm•fleiuf'R, twm dccisües
sn.tistiL~~ii.o

fnroiH, som nrl'i:-:euraquollcs intcwm;ses, n con·

tt•al'iedrulo dtl m:~ior ClliJflillern~·iío n1•nspeit.o.
A Commissiio reconhece niio 11ispor do~ elo·
montas lndisponsa. veis pnrn. ofl'~t·ecm· des·
IU!sombrnda suo. opiniüo sobro u. rcfol'tn!L

\80·1,-.\.'aldaulw .1lar(nlw,-L'ar,io drJ Ladario.
-0. ]1, Ottani.-Jo.~tl Barnardo.-J. Joaquim
tfe Sou:m.- Rmuil'o flto'crJ/los.-Ldtc c Oiti-

cica.
N 204- 189·1

Foi pl'Osente iL Comm.iss~o do Flnanç~s um
lln. Assocmc;ao Commermal do
Recife, no quttl l'~cla.mn. contl•n. a susponcü.o
das obras do melhommonto do porto daquella
cidade.
A pcticionot•ia luz minucioso historico
Jos lilctos o ch•cumstn.ncias em que foram
come~~ndns e lo;.ro depois nbnndonodas essas
obras o dn.s provillencia.:o; que cun., mo.is do
umn. Vcv., tem RolicitlldO do Poder Executivo
n. c·s~o 1'espcit.o, nii.o indicn. qual a medida
tegishltiva c.o.;pccinl quo CILhel'ia no caso, e
tl·tüo., ~nbt·~~tudo~ de tliscutir e demonstrn.t• a
necessi(lndo de nl.n·i~nt• DR contractantea n.o

1•cquerimento

pt·o~cg-uirnunto

tln:; obl'a.s relhri1lns.

Do exposto, o que n commissrio pôde verillcll!' o : ~ ue se <leram lncluontes, o, em
con:-:cquoucio., pcn1lem questões que, não
tomlo Bi1lo J'esolvill!~S por aqucUo poder ou
pelo ,judiciaria dão WLZiio ou. pt•etoxto pn.ro.
quu os cont.t•actantes ~e consJdet•om dlspenSitdo• do cumprir o sou respectivo contt•acto.
Em viRia. dissn, o de qnn.nto auggero n
:-;implrs lciturn. llo l'oquet•imento em questiio,
l'nten1le IL commissii.n que n.o Poder Executivo cnrnpt•o }lrethr~ntcmonto apul'n.r o direito
(t n:; razúPs do :-~cmellmntes flt.ctos, tomando a
t'C:"l\wito as ''''~~lidtLS tulrninistrn.t.ivns conye..
niunte~. o que, pcwtn.nto, lhn so,)a remettulo
mesmo rcrpwrimcnto.
Su.la tlns commi!!slies, 27 de nm•ombro tio
JS!ll. -.f. SnlrfniLim JlJr11':'11ho, relntot•.-Bm·,ro
do Ladctrio,-Ramiro Barcallos.-Jo:~tl B~tnar·
(/o,-Jas:o C/tal'lmmt. ·

íl
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O l!itr. Oo .. tn. Az,vedo (}"la
m·dom) reqUOl' o o Sonntlo concedo dispensa. do
N, 205-IAO·I
int.m·sticlo prwn n. 3'' tliscussü.o da proposição.
Segue-se cm 311. 11 iscussiio IL pi•opoeidi.o do.
A Comp•nhit~ LJoyil Brazilciro requer q uc Ct~ffilll':t 1lns Dopulado; n. ,lO, ~o IA04 'aulosejn. elevu.da. no. lo i do orçamento p1Ll'IL o fuL11ro risnndo o Poder Executivo n. ere:u• o r~guhw,
oxorciolo n. vorhll-EXOI'ciciolii llndn~-t~nm n sem mm:-; para. m cofl•cs publicas, uma cnixn.

Rornma de 300:000$. o;poci:tlmonto ilcatinado
divi~as da rcq lll!rontc. A
Commi•süo !lo Finanças niioduvida ''" !ogitl·
midade 1la rofo••ida pretcnçiio ; entroi~.ntn,
doaa.compnnhadn., como Ro nchn., elo qun.lqum•
demonstrnetin ou 1locntmrm to ,itu;t,illcativo,
entendo u. Commi~siío qno Hn doW'l préviamente mnndo.r ouvir o govm·nn n {~~sH t'nRpeito.
Sn.ln. das commissiíos, 2i 1l11 novomht•o llu

ao pa~nmento de

1804- Salda1lha Jl{a!'inho, Pl'O::Ji•lcmtn, Ba1',7o do Ladfttio,-Rmnito /Jrm~ello.~.-.rn~J
Bllnwrda.-.Ttl&ta Chm·mollt,-DomintJO.~ l'i·

w•tc (com rcstricçiio).
ORDEM DO DIA

(\ St·. l.oll.e e OIUelen niio comprolumdn 1']1W o Podot• Lrgislntivo pos~n. nu·
tnrhm.r o ~-tovcrno n. Cl'um• o t'Ofl'UI!Lt' uma.
c:dxn. boncllcNltfl, sl:'m fJUO dnhi l'c~nlto onus
prmt OH col'ros publicoR.
r~tl'OCO,I'JUO, illCOIII(lOtonfommltO CR~I\ ro~o
)\l(.~aO n~t.rt :mudo Rllbmotti•ln. à cousirlm•nç>ii.o
do Pmlc•t• J.ogiRlntivo, l1orque o fim, u pomom.mcnto que Ihz com qun n. l!!un:trn. a llfloptnsso
n.utot•izn.m o Porlcr l~xccut1vo n. conceder ;
mn.s, do morto pot'C}UO o~t.IL rrdigidn. uiio
ntt.onclo n. som; Uns,
O orador não J'Ojoitl~ n. idón dn. m·ençiio fio
uma cZLlxa. bcnoflccnto nn Brigada. Pollcln.l,
nchn fJUO ó muito louvn.vol n procorlimonto
dos ofllcinos o pro.çna •lnquollo cm•tJo, por
sor digno do c:-:~timuln.
Mn.:-1 entendo qno cllcl':l 1lovom crenr fma
caixa do boncflconchL o •lopois potlit• n.utorl ..
znção do Podot• Executivo, quo ó o campotanto para. o.pprovnl-n.,
Niio mandnrt'L emendas no parecer lln. Com..
missão, mns tlesojn. C}Uo fique bom claro o
ponsomont.o l!o Soun~o n respeito do nssumpto.

Entro. em 21' discussão com ns omon,Jns orno ptLrocor da Commissiio de Fina n·
ças, o artig-o unico dn. proposiçfio •la. Ca.miLl'/L
dos Deputados, n. 48. cio ISO·I,Iixnndo n dos·
pezn do Ministorio da Marinha pa1•n o exer·
cicio do 1895,
Ning<Jem pedindo n pninvrn, oncerrn-eo a
discussão.
Vota-se o ó npprovado o artigo o.suns
rubricn.s,sn.lvn.s ns omonclns dn. commi~diio,
Siio successivnmente approva<las a" se· O t";t•. .João Nelvn diz quo o hon·
guintcs
rrulo scnn.dor pnt• Alngons impugnou o parocor do. commi:-;sii.o por julgar que o Cong-roi'\so
niio tom quo se pronuncint• sobro n. mn.torhL.
EnwndftS
S. Ex., pol'óm, nii.o tem ra1.11o.
o soldo cios officiaos, qum• do policia, quer
A' rubrica 2 -Substitua-se pelo seguinte: tio bombe~irns, qtwr do oxm•ciLo UtlO podem SOl'
ponhomdos, nem retidos eoh pretexto algum,
2-Conoelho Naval, sondo con·
excepto pot• di vidas com a. Fuzonda Naci~~nal.
tcmplndo o Heguinto pesA caixa do beneflciencia do qne RO trai& ó
soal com as gratil\ca.\"ies
constitulda por nm dia do ~oido do oO\ciaeB
expressas :
e pl'U\'lLB o este f!oltlo niio pUdo ~or retido sinüo
I vlco-presilonto 6:000$000
por or1lom do Congre~so.
3 generacs mem·
E' constituidn pnr mutt.ns, que SIÍO t•enda
bros eiTectievontun.l c.lrL No.ç.ü.o, o ió o Com:n•osilo pódo clis·
vos .....•... 16:800.~000
pensar esta poquona quota da ren~n ovon·
2 engonheirosno·
tual.
vaes idem ••. 10:000$000
O Sr.. !,Eil'E N 0JTtOJOA - Muitas 1
I membro paioano.......... 7:4GB$00G
.\0:2f.0$000 0 SR. ,JOÃO NEIVA'- Muitas, sim, como
acontece com a caixa tios bombeiros.
Accrei!Cento·se:
9 -Batalhão ~o infantm•ia •lo 400 praças O Sr:. Est'EYE> JuNJOR - As multas silo
em beneficio da propt•ia caixa.
de pret--200:000$000.
E' a proposição ~tssim, emendada, adOJltada O Sn. ,Jo.\o NEIVA responde qno S. Ex:
nilo o comtll'oi!Cndou : uma dos parcollas do.
e paasa IUU'O. 3~ di.scui'J&ü.o.
forocidt~s

•'

boncficionto nn. lll'Íg'iUla policinl desta. cn.pltnl.
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Acrl'ditlt, portanto, f!UC {1. vfNt:t tlcstas l'IL·
n hont'ILdO snnndnr su convcnctH'iL d:L
necesRidndo de pronuncilLI'·so o Congro;:;su :-;ozü~~.

o !i;r•. C1•uz- St•, Pt•esidonte, pecli a
l!LhLVl'a pat•a n.pl'csentn.r uma emenda resta·

mlecent1o o nrt. 2••
proposição da Camara.,
lteiH!o
em attcnçiLo o pareces du.s commtssões
tla.

rle

~'icmnças

oar L.

o do ObJ•as Publicas.

1u au toriso. o ~ovcrno a. fn.zer estn.

ob1•.t, e o "''t. 2', quo roi rejoltndo pelo Se·
n:uln, concerle " verba de 2UO:OOO$ porn a
IIH~SIIIi~

Ol.H'!L,

O!•a, p;u•oce-mo que o m•t. 211 deve ser re~
st.;Lbclecido, pol'que, si o nilo for, o govet•no
11~0 tm·;'L meios pa.ra. executar a. nutorisn.ção
concetlída.

Chamo, purt.nn to, "' atten~ão do Senado
o. omcnuli\ que \'OU mandar {L Mesa, es·
lJemnUo que stUa. appl'OVn.drt.
Vem ;\ Mmm, ó lid:~. tLpoiada e posta. conjuuctamonte em discnssito a seguinte
pí11'1\

Emenda
bro o ns.~umpto cm cll:.;cussiio.
O Sn. L~lTIC E 0L'I'ICICA-Siul, senhül'; stL· Rest.a.h~leça-:;o o a.I't. zn ' "· proposição da.
tiRftLz-mo IL inlbrmttt;iio tio V. Ex.; tlon·mo us Cn.mm'tJ. dos o{~puttulo:-t- com o:õse serviço po.
lll\.l'a.bom~ por tol·n. pl'ovoctulo.
clm'I'L o go\'tll'nu ~nsüw :L rtuantia. do ~00:000$.
O Sn ••Joio Nl~IVA-NÜ.I) so ILtomoJ•isn o n0oo -CI'u:.
1Jl'o sonn.dot• com rLlg-um g1•avamn dos cui'I'CA Niugnom ·mais pocliutlo n. p;LhWl':~ encerra..
puhlicns, porque o pre:~mbulo declnrn.-sem ~l'' u. cli~mH!sii.n, n!li:tndo·se a votação l)Or
onus ptLrn. essPS ~nli•es.
tiLlt:t de nu moro.
A todo o tempo a argumentação versn.t•:'l
SoJ.;'liiN;IJ, em 8·' ,uscusSli.o, lL 1n•oposieti.o d11o
HOIJre iHto ; e O. prOYOCt'Lf.:Ü.O do· hOll1 iUlO tOOtL• Cama.t•a. dos Depu tltdos n. 5~, do H:IH4, nuto·
risrmclo o Podo!' Executivo u conceder no
uot• e com· a expllcnQiio que o oradot• d1\ .. ,
1

I
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caixa de bencficencin provóm dessox multas o Sn. LElTF. E ÜlTlCICA-E que me sausroz
por ra.ttn. do sorvic;o.
perfeitamente.
Aind11. mrtis, o rlonaLi\·o. E' n. unicn. cousa
O~"· JoÃo NEIV,L •• pnrcco que no futuro
que o govet•no pt'tdo n.utori~n.l' n. rccobm•. Feito poriCJ1lo
sot'\'Íl• Uo suh:-~idio tL intcrpretaçrí.o
o 1lonativo por um prwticulrl.l', o "ovorno
pUllo ll!ltori~:~r a. caixn. a. HO ltpi·op:·i:~· tlello. r/aOlei.
Sn.. LKITB E OlTICICA-Sim, senhor ; esMas 1sto .JrL o commn.ntla.nto nii.o poderio.
tou
um
ito s"tis(eito.
fnzor pot• :-mn. n.ttn. rcm•oaçrin; r.llo nii.o pr'lrlo
Ninguom mais petlinilo IL pu.ln.vro., encer~
roc~:;:bm• }lill'rt :;eus soldndo!:l, nem cm beneficio
dollu:; siníio rUJuillo quo cstit marC1tdo cm rn-sn tL Uiscus~ii.o.
Au nu nciadn. u. votn.dio e veriftc.1.ndo-se não
lei.
NinA"llCm tem o 1lireito de chog-n1• it um hn.ver numero, pl•oêede·He IÍ. chu.ma.da. dos
qurwtel o drw um pre~cnte, ó PI'Cciso que o Sl':-1. :-iC:Jnt~dores que comptLreceram ü. sessão
commn.nrhtnto o rcccLu. ; o si niio ostit. nn (:li} o tleixom rle responder os Srs. Pire• For·
suo. nlçada recebei', eomo osto, ó Jll'Cciso CJUO reil'n, Nogneii•:L Accioly e Rosu. Junlor, que
o mini~'~tt•n n.utorl~o : o :;i o miniHt.ro por sun. p:trticipat•a.m ú, Mes11. quH se retiravam por
vez niio púfie lhZOI', ó pJ•ceiso n.utori~itçiio t.lo i nC!IltllltDdtl.~, I! os Srs•.Jusó Bet•nardo, Olíveírn.
li:LI vii.o, Ai111r. itla B:~l'l'eto, .luã.o Ba.rb:Llho, Vir~
~ot•po legi:-;lativo ..
As:-;im o nrtulor ncr·ctlitn. pia.mcntc, ~ o g-ilio Drmmsio c.Jo:Lquim MUJ•tinho, que nü.o
preambulo da. lei o diz, CJlHl crin.-~;o uma. cn.ixa. tiZeJ'IlJn CttllllllUllÍCll.Çli.O :dgUrDU..
süm grnvnm<~ paro. o~ cofres publicas; n. todo o Fie" aLiiatln a tliscussii.o por 1àlta de nu·
f.ompo fl. dÍSCU.~S{lO W~J'Sa.l';'L HObJ'O C~~() rmut.o; mero,
Segue·HC:l em a~ discussrio, " Pl'Oposh;ão do.
nln~unm vn.o prnr.ut'll.t' o hhüorico cht loi, que
diz simple~monto: «I~' CI'IltHll~ UTD!L caixrumn C:LIItal'a. tlu:i Doput.adns n. 51. de 11'304, n.utori;mntlo o governo n mnndnr prolongar n.
ol/tl.~ pou'tL os col'ros publicos.»
Desta ma.noit·a. niio f)O podcriL t•ccl:un:tt• tlo linha t.elographica JlOio interior do Estatlo do
governo auxilio n.lgtlm, tanto mn.i:-~ qun.uto ~s Maranhii.o atrí a cidade •lu Palma no Estado
vi uvas dos onlciaos e dus praf;ll~ do prot, por de Goyaz.

um tlcm·oto motlcrnissimo pi1rn. o.s pra.t~itS
tcem totlo o !nflio·solllo tlosou mo.rido, cJun.iltl~
l'tLllncido TJOr dcstLstre om SCL'Viço ou mn
ncçü.o militar.
Isto vem sómonto aug-mentar a l'enrlu. da
viuvn., mM com o prorlucto rio trabolho do
seu marido, trr,balho :'L p:wto, independente
do.qtwllc quo prí':;ta ÍL Nnt:ü.o.
A caixa do cot•po rio bombeiros t'ui <'onstituidn. por ortlcm expt·c~RlL do cntiio corpo lcgisl!Ltivo, om uma. emonda. que a.nt.orisou n.
t•eformn. tio mesmo corpo, crea.mlo-sc esstl
ca.ixn., cujo fundo seria cottHI,it,uitlo 110r t.nes
o tno< quotas.
·
1!' eXI\ctu.monto o flllO se qunt• fazflr •'m reI~ção n~1 corpo clt:' p·llicin, porqw1 nfi.o so plu!o
dtstrn.illr O HO!tlo tio SOUS St •hindus e dos utn·
dano~, nnm mesmo n.~ 111\tlta:-~, pn.ra. outro fim
tiiniio ilC]IlOIIo qnP.o:.;t;i. consignado J11L lei.
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2() officirtl dn Adminisb·a~.~ii.o dos CoJ•t•oins do
Districto Forlm•a.I, Ctn•los Albex•to do Espiritu·
Sn.nto, tros mezos (lo licont;11, cum ol'deJmdu,
pu.r1~ trata.I' de sua. sntulu.

o

Sr. EU!;'Cnio AmoJ•Im roz

algumas

congidera~~õcti

justiflcn.ndo a cmontlu.

que enviou iÍ. Mesa.
Vem iL Mcsn., ó lid11, n.poinda o ]Josbt con·
juncta.mente em discussão o. seguinte
Ememltt
Em lognr elo com ordenado, J.iga.. Ho:

I

I

todo.~ os vrmcimclllO.~.-EH(IC!Iiu

cm11

.lmul'i111 ,

Ninguem mais pedindo íL pahL\'I':t, encerra-se a. discussão. !H.Iin.nilo-:o;o n. vota.t;fi.o _pot•
falta do numero Jogai.
Seg-uo-so orn 2•1 discu:;são co:u o pnJ•ocoJ' da
Commissü.o Uo l•'inanr;as :'L projlO:-'ic;iio dt~ Cn-

<iOSJlOII<IOI' itlÓ

lt

ljlllllllia do 1.000:000$

COill

OS

trnlm.lho.; Jlni'rt. n manutenção o dosonvolvi-

lllOiltn JoB mwloos colouiaos dn. mnrgom di ..
roi ta 1lo Amgua!'y, no gstn.do do Pn.rá.
::~ rliscuswi.o fia proposiçtlo dn nwsma C!t..
mtt.I'IL u. 1}7 do 18\J.I, nutorisantlo o govt~rno
a. J•ovot• o rogulnmon to a pju'ovndo y10lo docroto
11. l.Gü~ A do lO do llhr· I ultimo pnroL o.lJCO·
cnç;'io da lei n. 10·1 do 11 do oulubi·o do 1803,
sobro bnsn~ q no o::;tn.!Joleco.
:zn di~cnss;i.o dtt JII'OfiOilfçito tln. lllOSID!t Ca..
mnr•an. •J2 do lHfl-1, antorhmndo o govorno
11. ln!Uidnr pagar ao DI'. ,Josó Hot•gos H.iboii•o
da Costn o no plull•macontico Atr~nHto Coznr
rlio~o. propn.1•ndorr:s dos lnhm•:Jtor·io:; do chi ..
udca inoi'~anica ,, do p!taJ•macht tht F'ac.nldnti~J do 1\Joi/ieilm do ltio du .JarwiJ•o, oxoJWI':I, ..
dos rk•:~sos caJ•g-n~ o ncllos t•oinlt~gTados 0111
vh·tllllu dn. !ui n. ·12 do 2 do ,iunllo do IS02,
o Ol'!lonn~Jo qno doixai'am do por•.cohor• no inlDI'\'allo d:L OXOIIO!'açitO i's. I'OÍiltO~.p'Miio,
.

mara dos llo~utados, n. 2:l' o 180·1, •·o;:uLovnuta-so u. l:ic:isão ~hl 2liom.s thl. trtl'llo.
lnndo os voncunontos do l'nnccionario nposontmlo segundo o ilocroto logislntivo n. !:iO
do 13 de junho do 1802,
Ninguom pedindo a Jmhtvl'n, uncot'l'il-~o a
discussão, llcn.ndo n. votac;iio ndiarl:1 pot• fnlta
t1e numero Iognl.
1·11 11 sgss.\.o E:il 28 og NOVE:\JJJU.O DE 1804
Es:,rotn!ln.s ns mn..torins lln OI'Liom do dia, o
Sr. Prosldento designa para 11 do dia 28 :
Jll'fm'danâa do Sr. JVanocl Victorino
Votaçi!o em 3• discussão das proposições da
Camara dos Deputados :
SU~r~fAH.IO- Chnm111ln.- Lt~iturn. tlrt n.ctn.- gXI'I~·
nmNTI~ - PnrtJcnr - On01m nu OlA. - Adla.monto da
N. 46 de 1804, nutot·isando o Podor Exe- votru;iioJ<Jncorrntnllllto dn diMCIIII~ii.u •h~ prO{IOIIi,.ii.o
cutivo a ct•onl' o rogulu.r, som onus para. os n. ti·~- :J•• •liRcmrs~o tln prurot~lçüo n. 119 -l~rrHm;lnll
D1~curso11 dns Sr11, Cnstn. Ar.nvorln, U. tln Anmrnl,
cofres publicas, uma caixa bonortconte na -Oostn.
.\J:ovmlo 1 l'rn~l•lunto, U. do ·\lllnl'n.l 11 l':lltln'uM
brig'!ldn policial dost~t cn.pital ;
,Jnnlnt• - Encorr:Ltuontu •ln d!KCUIHili.u- Adlumunto
N. 51 do l1S04, nutOI'ÍS!mrlo o govoi'Uo a. dn vu~:u:ãa- Ordem do tlin ~O.
mandar prolon;:!'al' n. linhn. tologrnphicnJ1olo
· interior do t>st~tdo do Mnmnhiio ntó a ci u.de .Ao meio dia comJl!Ll'ccom o; S1·s. srmac.lo1•es
de Pnlmn no IMado elo Goyaz ;
:1. sabm•: .João Pctlt•o, Gil Goulal't,João NoiviL,
N. 52 do 18~'1.1, antorisando o Potlor Exo· ,Jo:tquim Sarmollto, Fr:LnciHco Mnclutdo,Cost:L
cutivo a concodor ao 2° omcilll dn :Ldmi- A~ercdo, Antonio B:toua, Justo Chel'llwut,
nistrnçii.o dos Corroias do Districto Fütlor•nl, CJ•uz, Coolho llodt•igueH, Noguoh'it Accioly,
Carlos Alberto do llspirito Santo, t1•os mozos .Jo~ó lloruar1lo, Oliveira Gi~lvü.n, Almeida.
da liconçn com ordoundo para. tratm· do sua lhn•t•eto, .Joaquim Pernambuco, Hogo Mollo,
SlllldO.
Leito o Oiticica, Rosa Juniol', Voo lho e Cam·
Votnçüo da 2• discussão da proposição da pns, Eugenio Amorim,_Q. Bocu.yuviL, Lapoi',
C!Lmnra dos Deputados, n. 23 do 1~0·1, rogu- Sllhl:mlm M:u•inlio, C. Ottoni, Jouquim do
ln.ndo os vonclmontos do t'unecionario npo- Souza, Silva Canodn, Aquilino do Anmml, U.
sentn.do segundo o docroto logh;ln.tivo n. 50 1lo Amnt•a/, Oustu.vo Richard, Esteves Junim•
do 13 do junho do 1802.
,Joaquim Mm•tinlio.
Di:<~cussito uuicn. dtt pi•opnsiçfio dn Cnmara
J\hl'U•SO :L SO:l~ilo,
dos Dopntatlos n •.ti·l d,o 180;1, tn.•m•ognndo n.
nctua.l sossito logJsltülvn. nto o dm lU do de- E' lid:L, postn cm discus!lãu, o, uãr, itiLVOJH.lO
t·cchmaçücs, d:'t-so pot• appi'OV!ldiL a !lcta !lu.
zembro proxJmo J'ntm·o.
3n dlscussii.o dtt propnsl!,·ii.o dn. mosma Cfl.• scssiio auteriot•,
mnrn n. 48 do 18K·1, lixando n dospozn <lo
Deixam_ de cum}liLI'ecor com c:tusu. pln•tici·
Ministul'io 1.ht Mtlt'inlm pa1'1t o oxorc~elo do pad!L os Srs. : C:tLuudtL, Vil•g-llio JJnmnsio,
1805.
c.lornc~:~ du Cttst.l'o, Cuulm .Tuuiot't Almiuo
2~ Ulscus.!!i'tO 1ln. proposiçi'io da mosum. cn .. Atl'ouso, Joaquim Cot•rCa,Mussiu.t> do Gusmão,
m!Lr~ n. w do 1804, uulorisando o govomo 11 Lcllndro Mnoiel, Aristides Lobo, GOll\'Bive•

·.'. i'\1I
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Ch~vos,

Joaquim Folicio, Leopoldo de llulhücs,
Generoso Ponc.c, Sn.nt.us .\wlrndc e Raulmo
Horn • o som e~tns~ p;tJ•liciptLtli> ns St·o. ~l:t·
nael Úu.ra,ta., Pires 'f!'crroira., .Jnfin Cordeiro,
Abdon Mila.nez, .Toii.n Hnrhalho, Ruy Barbosa.,

Domingos Viconto, E. \V"IIdcnknll<, Campos
SnJles, Ramiro BM'collos o Pi11hoiro Machado.
o Sn. }11 SECRE1'ARIO dú. conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officio tlo govorna•lor tlu E>i.ado de S"nta
Cu.tho.rinn., 1lu.tado do 10 tio col'r~nlo, rmne~
tendo oxomplnrcs dn.s collcl~(JHCS tlns lets
dn.quollo e:;tnrlo, ]Jromulrlulr~'i uo ll.llllO pnstmdo.- Agr:ulcça. c :~l·r,Juvo-:-;o.
O Stt. 2" S&crn:TAH.IO lú c vao a impL•imir

pn.ra. entrar na cJl'dcm dos tt-n.balhos o Hegulnto
t•AURCim N, 200

DI~

180·1

A Commissü.o de FinanQIL:-1, exarninn.ntlo a
proposição da C:~iO!l.L'!l. dos Deput:ulns, n,. 33,
do corrente nono. pcln. cJUill se o.utcrl:-m o
Podm• Executivo :L coucctlcr no prolt!s~ot• ela
111 cadciro. tla. 2jl, scl'io do curso nnnoxo da.
Faculdndo do Direito do Itccil'o, Dt•. Mnnoel
Fernan,lcs Sá Antunes. um n.nno do licmu:n
corn ordena.,lo, pu.ra trn.tn.r 1lo sun. samln, ó
do parecer quo IL mesma. propo;;iç;lo devo ~Cl'
adoptada pelo Sonndo.
Sala dns commissücs, ~8 do novembro do
1804.- J~sto C!tm·mont .-Saldanha Mo.ti11ho.
-Josd Bernardo.-!. Joaqt,im de Sou.:a.Costa A.:c,c,lo.- Leite c Oiticica.
OlWE~!

DO DIA

Continua :u!iJuln por fnlt:t do numm·o lcr:al
o. vota,•ii.o !las mnterins cuju. tliscu:;m1o tlcou
encerrÚ.d;L no. sessão n.ntcrioi'.
Entt•n em di:::cns~ü.o unica, tL flllltl oncol'rnS6 sem dobo. to, tulinndo-so tL Yotnção por i'al tn.
do m1moro, n proroslçü.o dn Cnmt~ra dos Poputrulos, n, 23, do IBfJ.I, prorogoando IL actnnl
aossão leg-islnttv:\ ntó o din. lO 1ln doí:'emhra
proximo futuJ•o,
_
. _
Seguc•so om 3~~> discussao n /'rnposu;ao 1la.
Cnmn rn. dos Dopntn•los, n. ·18, c o 180·1, 11 xnntlo o. dospoza !lo Ministorio li<L l\1tu•inhn. p<ll'lt o
oxorciclo do 1805.

riuhn. })O.ra. o exercício do IH!J5, reconheci
que n. mesma. rc:-;olur;ão se flrmo.va. qunsi que
cxelusivamcut.c 1ms tabcllu.s que, sem duvi(ln.,
confeccimuulns rmhL Contntlorio. lho vicmm
nnucxas.
Tendo cm vista css:c< tabcllas o o quanto
para :J 1' dbcus:;üo na Camn.rn. Jüro. redigjdo,
propuz o P•trccor dfL commissii.o com n.Jgumn.s
considerações, embora. resumidas :;ustcntmulo o projecto cm discussão que, cm po.rtc,
voi11 de Het• impu~no.do pelo hont•ado edist,i neto St•. senador llelo Pul'ILII!Í que ncn.lm
r.l" !iLIIal'.
~I:ds tn.t•tlc, me JUi cut!'cgue, o ao snhit•
hojo da minlm rct:Jidcuci;t, p:tl'lL aqui mo Uiri·
!!indo, IL propo:o~tn. do goveruo tlu. J'fiCOitiL o
dm;pcza paro. o mesmo l'Xercicio. !<:' tts;o;im
que, SUILS tabcllas roJ<wcntcs a dcspeza do
M1uisterio da ~tm•iulm, uii.o pwlerii.o set• com ..
puls:idllll, o su por Jtlt.o ha pouco ns con·
siderei.
Algumas difl'ot•onçns se notam entro estas t
o as ta.bcllas que u.compauha.t•nm a rosolw·ã.o
lL qu~ mo l'Olb~·i, scni.l~ que. da mesma pro~o·
doncm, t1evorw.rn st~r lg'll!lC~ som disct•ena.n·
cin nlg-umn, o quo se wio veritlca!
•
Nt1o cntt•nt•ei no. inda:.:'nf,~iio dcssns diJTeron·
rcnçn.s, uotu.vclmcnte WL t11.bcl1a quo inteudo
com :L r·ubrica Cm,sotlw jYflwl cm cuja ta·
bellu. o honi•:ulo :,.ommdor JCz L:tzo 1le aeu dis·
curso o fumhunonto p:tr-:t 11 emond;L que
propoz.
A diH'ct•crH:n. allutlhla. au~mentava os ven·
cimentos propostos para o membro to>:ado
desse conselho, diminuindo os dos membros
olfcctivos, engenheiro~.
Niio tinha poróm, justific"çiio essa dilfe·
r•ençoa, acceittt, todavia, IHL proposição ou mo·
lhot• nn rc~oluçiio da Camara dos Srs. Depu..
tndos: daJti ha~ot• o projcct~ olferccid~ pela
Comml~..-uo do Ftnnnc:.'h::~ tt•nzulo 11. rubr1ca re·
l"pccti~n ao~ tnrrnos da. proposta do govol'Jio,
f!U<i sao o~ mcsmns oxo.r1Ldos nn do anuo do
!SO:l.

.

Acccita.ntlo ·a. commissão pura despoza da
rubrico. contnr/ol'ia, os 150:000$. consignados
na rcsoluc;iio eln CamartL e nn. tabolla iiiiJll'es.•m
do mesmo Júlhoto, quo tenho etn müos, o que
co11signa aquoliJL de quo fi11lou o honrndo
sotiador. por·q uo ncrccl i ta va. ontti.o ser iden ti ca
ÍL da propo.'ito. 1!0 govoi'IIO, dou lorrnr n. um!L
t.'CJH'osontaçiio quo t•cccbi ho,io, d; o.l~tum.· do
sons empregados. JiLzewlo·se·me !'lentir• que.
essn. t•ulwicn, doYol'in stn• doptttdtL na QlHLiltin.
tio 211:000$ conto propoz o goveruo, 11llm do
n.Umtdol'·so ll ltli que llr.tot•miruL n. f'quipnrnO lii\r, Co,.1;n A:~:ovoclo- St•..Pt~· cii.o do:! voucimoutm; eut.J·o os 1\inccioum•los
sidcute, quando co!JlO mcmbl'o (,IIL Comnll~!lao tln. CottbLtloria o 1lo Thcsmtro
de FiutLUQ'L~. oxo.m111oi os papms rmnottulo~ El.:nmiunlulo do pt•ompto 'o nssumpto, vi
uom n re~!oluc;üo dn. Ca.mnra dos Srs. Depu· que Liuhnm ollcs raziio, o consequente·
tados, tlxando a de~pez• do Mi uisterio d• Ma· monto mo propuz corrigjr o ouguuo com·
:p!
'~ ' .
'
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mottirlo por mim, como rel~tor do p~rocor
o projocl;o cm doba.te.
A commlssiio lh.r:i. Mm que rocabn.m os omprogrulos da contn.dorilL urn pouco monos do
qua.nto percebem actua!mwtc por •lctormi·
nação de um nvlso, para que ató corto ponto,
níio fica.ssem esse.5 funcciom\rios tão pt•oju·
diMdOS,

A emond~ offcrecida, que nccoito, do vono·
rando Sr. senador poln CapittLI Fodornl, no
sentido de se manter no projecto do Sona<lc
aquollo ~ugmcnto necessario para ob5ervan·
cia da lei ó mois uma. prova da jnstiç~ dessa
n.ugmonto.
so não atlmlttir o Sanado esta ommHh, os
funooionn.rins d11. Contadoria. do 1f:trinha, no
novo exercicio ttJrilo seus voucimoutos muito
n.mesquinh11dos, parque com a. novn. administração ó de crer que seja revogado o a viso
n.Uudido; segura.mento nm excesso dos muitos que vimos cm prtLtica nesse per iodo de
de>conhecimento <liLS tais o dos devores das
autoridades.
.
Mas isto não ó possivelquo succeda, porque
a lei devo ser pelo Senado ob•orvada.: e a lei
mand~ que os mesmos l'unccionnrios tenham
identicos vencimentos dos qno percebem os
do Thesouro.
O restabelecimento pois da quantia p>rll a
rubrlc~ de que trata., o tal qual se not~ no
proposta. do Thesouro, não devo ser mais as·
sumpto a decidir-se: está deci•lirlo pela lei:
C~he bem pc·lir aos collcgas rla Commissiio
de Fin~nças desculpas pel11 falto, qu•J, neste
ponto, se not11 no porocet• c p:•qjccto que lho$
offereci 1\ nssign~tura: sondo que mo toi ~:ula
paro tanto orrar a tabella impre.so e uiffc·
rente da do governo, que veio-nos da Ca.mn.ra.
dos S1·s. Deput 11los, com o mesmo numero e
mesma pa.gina.çã.o !.ln. olltl'U.!
O Stt. LEtTE E OtTtCtcA- E' cn.so do volt11r
o projecto ó. com missão.
O Sn.. COSTA AZEVEDO-Pela. insignifica.ncitt.

das quantias rlivergontes quanto ao Conselho
Naval, o perfeito rlireito do augmento <las
forçllS do rubrica Contadoria, achan·lo·so o
Congrasso Nacional com litlm de tempo,
não será. preciso ir até u.hi: far-se-hüo cal'·

recções pot• emenda; das quantias e o projecto seguil•li. sons termos: assim mo parece
melhor.
Jl!ando para f.tcil ita r o tm•mo dest!L uiscussila (L mosn. n.s cmendrt.s pi'Bcisas.
N:1o f1t.ramo~ mais, ru•ocerlendo asslm, do
que oxocuta.t•" lei, pt•iLticJ.)Itlo justit;n.. /
O Stt. LErrm m On•wtcA. - V. E~. oxaminou a lei 'I
0 Si<. COS1'A. AZEVEDO - 1'i VO conhecimen·
to deli~ : pet•lilitamento clat•a vom em apoio
das '
.. , alludidas.

NiLo delxoroi, Sr. Presidente, do f~rir um
ponto pal'ol o qual vim de ser chomado, por
inti1rmnçõcs, em fn.vor do aurlitor ela. marinha.
Segundo a lei n. 20 de 30 do dezembro do
1801, nrt, 6 ~ 2, p·tssou osso funcciona.rio o.
porcober ~cus vencimentos do conformidade
com a tn.bell~ nnnoxn ao decreto n. 1030 <lo
14 do novembro <lo proceuonte anno, por
serem os vencimentos do juiz dos feitos, o
aquell11 lei determinlll' que: «O auditor do
marin!1a fica cq uip~t·ado, quanto aos venci·
mantos no juir. dos feitos d~ fl•zenda municipal. »
Occorre que, havendo, sido pot' lei, olova·
1los ngora o:~ voncimcnto3 da, magistratura.
local, comprohendido o juiz dos foi tos, tal·
vez fosso rnoti vo Ue a.Ig-um11. emenda elevando
a quantindada à rubt•ic& om que se contempla a auditoria.
O SR. LEITI~ E OtTICICA dá um aparte.
O Sa. Cos1'A. AzEVEDO- A lei diz cftcam
equip!Lra.dos os vencimontosli>,E como, niío sei,
si nesta cxpressiLo da ·lei de 1801 Mbe o
novo :mgmonto havido, ao auditor da ma.ririnhn, deixo ue npreson~'r emenda pora que
se ih'o dó.
Demais, por osto falta. na rubrica não se·
gue-so fimL!' esse l'unccion~trio projudiMdo ;
porque o governo o poderá acaso attonder,
pelas ovontuae.':l, SJ julgar sou dil'oito respeitava! o incontrovortido.
UM Sa. SEN.\DOit- Isto ó que nilo pódo
ser.
(Ha outro aparto,)
0 Stt. COSTA AZEVEDO- Digo isto apenas
porque mo porocin niio pt•ojudicar este meio
o thes•mro c ""tisf•zor-so um dit•eito.
N;1o Cllgitoi lltL regui:Lt'idndo ou nilo de tiro.t•·
so rla.3 ovontunes os.;a pequena quantia., o só
om um cxercicio, porque no seguinto o Con·
gro~so nttonrlm•ill. tLu nssumpto.
E' quanto tenho n dizer.
Vtllll it. l\losa r; lirln, apoiar la o posta conjunctn.monto cm t.l.iscussiio a. sagtiinto
11

Emenda
Fica t•ostnbolocitln.tt vot•ha do 211:000$ do
§ 5'- Cont~tuot•ia <lo Mnriuh" do quo tr.•IIL

a Jli'OpO:itiL ot•çamontn.t•ia do govot•no ptt.ra
o oxot•c\cio, do 1805. - Saldanha Mai'Ütlw.
O l.iilo•. U, do A.mfto•ol obseJ'VIl que ·
n. commissiio disse, e n.ctt.lm. de repoth• o hon·
l'a.fio somLdor pelo c:1tu.do do Amn.zonn.s, quo
o m·c;u.monto d1L mtu•inhtL nii.o foi suficientemonto estudado.
A commissii.o ·disSe .mesmo que duixou do
e:lrnet•ilhtu•, como sorin. do bom conselho, as
<livoroas VO<'bas de quo constll osto orctLmento,

i,
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e accrescentou que apenns fez um exnme su- O Sn. U. no A~rAn,,L: •. ; reduzindo os TCn·
. perficlal; e, comqunnto a commissüo tivesse cimentos do membro paisano ; noutro cnso
suas rnzlles que o oradO!' respeita, ]l(lia fl1lta commetteu uma pa!pavel inadverteneia.
de tempo o deftclencia do inlbrmações, o que O que a cornmissílo nsseguro. tet• -vindo do.
ó certo é que o Senndo está veriftcnndo pra- CamiLrn dos Deputados, não veio <la ló.; o que
ticamente •JUe este orçamento nüo foi deti- a commissiio chamaJ•estnbolecer as vantagens
damente estudado.
dos engenhelt•os navaes, nilo ó restabelecer,
O Senndo acaba de apoiar uma emenda que é antes diminuir.
diz respeito ao augmento <la verba relativa á O Conselho Navnl ó composto, na sua quasi
Contadoria de Marinha:
totalidade, de membros da classe naval, de
E' passivei que os seus honrados collegas officines de rno.rinhu. e só tem um paisano,
esl<l!am suJ!Icientemente esclnrecirlos a este unico que não pertence ú. classe.
respeito; quanto a mim, diz o orado1•, decla.m As attribuiçõcs s•io i•lenticns, com a dilfeque estou em duvida; não vejo demonstrar;iio rcnça apenas que o paisano tom boje muito
convincente para o augmento desta vorl•a·
maior somm~ de serviços rlo que toem os
A illustt•e commissilo realmente andou membros militares, porque elle tem as funum tanto nprossndn, ó nssim que, tendo foi to
apenas um exame superficial, segundo sua cr;ões de secretario.
propria expressão, niio tendo esmerllhndo 115 Existia antigamente este cargo; foi suppridi1ferentes verbas, e tendo sómento encon- mido e suas ~ttribuiçõe• passaram para o
trado quatro pontos em que achava neces- paisano. De sorte que, aléJI!. do ter serviços
sidade de f~zer observações e emendllS, avre· iguaes aos dos membros militares, tem ousentou, entretanto, um projooto substitUI! vo. tros, que só a eUe p;t•tencem.
O Senado sabe que de longo tempo o oradO!'
Além de quo, pela propria naturezo. dns
se tem pronunciailo contra . os substitutivos cousns, pela razão que fez collocar neste. inoll'erecidos por uma Camara a proposições da stituiQiiO um paisu.no, vê-~e que ba.via neces..
outra.
sidade de alguem que fosse gradu~do em liiMantem este modo de ver: nem o Senado reito.
póde lllzer substitutlvos a proposições da Ca- Portanto, todos ai vezes que apparecem
mara dos Deputados, nem a Camaraa"propo- questões
de dil'eito, e ellas são t'renquentissll)(lea do Senado.
simas,
é
o paisano que tem de dai' parecer, ó
As más coneequencias da pratica seguida sobre elleque
descansam todos os outros. De
ató agora estilo se vendo todos os dias,e ainr1a modo que se põde
nssegurar, sem medo de
viram-se recentemente, quando se tratou do
commercio de cabotagem, em que o Senado errar, que, si alguorn devia ter vencimento
tiUperior, era cato.
ficou entre " eapado e a parede.
O Sa. CoSTA AzEvmDo- Nilo apoiado.
Entende que uma Camara o que póde fazer,
ó emendar proposições da outra Cemara e 0 Sn. U. DO A>fAr.AL - Si O SC!'Viço
níio suhstitull-as, maa:ime quando se trata deve ~et• pago, segundo 6 feito i si cada um
apen~s de uma ou outra verba, como era o deve se1· J•etribuido, contbrme o se1·viço ql!e
caso presente.
presta ao Estudo, não sabe de que modo
O que conviria era que a commissilo tivesse tJ- niio apoiado - tlo honrado senador pode
proposto emendas a taes o taes numeras da ser acolhido.
proposiçilo da Camara.
Mas oque lhe causou uma certn admiraçiio O Sa. r.osrA AZEVEDO- Eu mostrarei.
toi o que disse a commissão quanto ao n. 2 o sn. u. no A3rAn.u. - 0ra o memdo art. i"- Conselho Naval -em que, além bro que serve de presidente do conselho, si
de uma injustiça relativa, que procurará for vico -almirante, tem 7:200$ de sol•lo
demonstt·ar, hn., sinú.o estão errados os e mais a .~ratiflcaçilo de 6:000.}; portanto
tem 13:200$ ; si lbr contrn-almirante tem
impl'Assos, manifesto engano.
A commissiio entenda que o membro pai<a· 11:40P$000.
no de Conselho Naval Jlca excessivamente o olllcinl geneml que for membro do ConI·etribuldo com a quantilt que vem marcada selho Naval tem 7:200$ do soldo e 5:600$
na propo;i~ão da Camara, e tratou de redu· de gratillcação i tem, por•tttnto, 12:800$000.
zir a imporlnncia de I :500$ ; uo mesmo 0 811. CosTA AZEVEDO- O; 5:000,, Ó pelo
tempo pensan•lo que tinham sido reduzidos
os vencimentos dos engenheiros navaos do serv1ço de con•elllo.
5:000$, para 3:000$, monda restabelecer o O Stt. U. uo ;\)tA.n.A.t~- Slli.'n• Cll1\lt•u.·rün\ique lhe pa1•ecia ser anteriormente, 5:000$,. muto tom 5:600.$ tio soldo e 5:000$ do gi'a·
Em um caso, ao seu ver, foi pouco equita- tificaçiio, ou li: 200$000.
tiva ...
O S!l• COsTA AllEVJWO - Um ol sol< lo, que
O Sa. CoSTA. ÂZIVIWO- Obedeoeu à lei, tem em su& casa. 1em nada. lllzer,
Vot, "

I
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O Sn. U. no AliA !tAL- rcspon<lc que J'cgls·
1ro. - o sem nada lhzor- do honrado sena•
tlo1• i mas, como o ofncinl não devo estar
l'cm flt•cr nada, c prcsl!t serviço, tem grati·
:l!ca.çfío.

O Sn. LEITE E OtrrcrcA-Ncstc cnso o mem·
bro pai""no ·devia ter um soldo cqulvo.lcn·
tu c umo. gratiflcnçüo pelos scrv<ços quo
prest&,
O Sn. CosrA AzEVEDO -0 paisano tom su11
proftssiio de advogado.
O sn. U. no AMARAr.- O membro pniBimc
1om 7:4BB$, Isto ó, menos do que todos os
:rnembro> do Conselho Naval. Nem sempre
;,uh·cga..

O Sn. CosTA A•EvEno- Tem gratificação
ll'ltim• do que todos os outros,
O Sn. U. vo AMARAL- Nilo ó mnlor, por·
que os outros tem 5:000$, 5:000$ " 0:000$ ;
}JOrtantc, niio ó maior.
O cn.J•go de secretario, como dis~o, foi suppt·imldo, c ns uttrlbuiçõcs passaram pam este
memb1•o paisano.
Ha mais: estit om via de ser appro'!'ada, c
11iio preciso sm• propl1eta para dizer que o

O p1•imeh•o ponto CI'n este relativamente
membro pni~tLno.
O so~undo ponto ó (l•;):
« rcduzintlo n. g-rntifica~ão de cn.dn. um dos

11.0

dous membros, cfl'ectivos, cngcnlloiros, do

5:000$ .. 3:000$000.»

'

Oro, si não estit cn·ado o impresso qno tem
cm mü.o, t1em B Co.mar•a. reduziu do 5:00tJ$
paro. :J:OOO$, nem o que propõe a co1nmiHS!lo
do Senado restabelece o que ••a nntor·ior·
mente, o quo esti~ na proposl~iio dn Ca·
mnrn..
. Podia. lmver um orrn de algarismo. c por

1sso deu-se uo trn.bn.lbo do snrnma.r csto nu·
mero, q uc consta. tle di versas p!lrcello.s, pn.1•n.
ver si a. som mo. estava. cxn.ctu., o conferiu

pcrleita.monto.

Estlt[) consignados pn.ra engcnl1ciroR nn.vnes
5:600$ a cnda um, scmmnndo 11 :200~. Total

paro. o conscl110 ·13:000$0110.

· ·
Onde fOi o.chn.r a commisS~1o, quo n. Co.mara.

dos Sra. Doput11dos tinha l'eduzido oH venci·
mentos destes dons engenheiros pnr1t 3 :000~1
Não BIL~e. niio pórlc descobrir m• emenda da

comrriissiio.

E qunn<lo n commissiio lhe mostrar
cn•le foi que achou c•ta reducçiic, o omdor
1mrá., ó umn. nova vnntagerri aos officio.cs de perg-uni.III'Íl, como ó que ello. ,iulga reslitbe·
:rm~rinbo., isto ó, terem etapa; portanto, aind~ lecOI' o quo havia dantes, niio dando 5:600~
li&verá maior desigualdade para cstepnisnno, como estiio aqui, mas 5:000$ a. cada. um 1 '
A seu ver, ou o. com missão teve um equ f.
<JUe não tem etapa.
. O Sn. CosTA A•EI'EDC -Eu votarei contra voco qualquer, talvez pela insufficiencia do
tempo, ou pela disposição que está imprcS>a,
lSSO.
n sua emenda á. inintelllgivcl.
O Sn. U. no A~rARAL- O honrado senador Pol'k'\nto, si a commissilo não o convencer
csti> no seu direito.
do contr,.rlo, pede permlssiio para restabclo·
Isto ó o que o orador considera urna in· cer o nrt. 2'' 1To. disposh:ão da. Cn.mn.ra..
~ustlça relntiva, cortar ao membro pnisono
Sl,pcrém. o convencer que niio se deve dn1•
1:500$000.
1:500$, retirara ~ emenda que m:tnda ii
Si o Senado ncho.r que tal economia é do Mesrt,
f\Xtrema necessidade, que elln vae pesar no
Vem ú Mesn, ó lida, npolmln e posta con·
orçamento, decrete•a.
junctnmcntc em discnssão a seguinte
O Sn. Cot:r.uo ltonmoUEs - E cohet•entemontc ·outras semelhantes,
Emenda
O sn. u, no AMARAL- E eoherentemento
outras semelhantes, o que infollzmcntc não Roslahelccn•SC o n. 2 do nrt. I• ~a ~ropo·
espera venha o. acontecer.
siçiio da Cnmara dus Deputados. - U, do
M~s onde lhe parece quo a commissão com· An1m·at.
metteu um pnlpavcl equivoco, foi qu11ndc se
referiu nos deus engenheiros navacs,
O Sr. Co•tn Azeve<lo-Niic te·
Diz n commlssiLo (18).
O primeiro ponto era este relativamente nhc, Sr. Proaldente, a protençüo de discutir,
como discute o honrado c distincto senador
ao membro paisano.
pelo Parn.m't, mas del'o contrarlo.r a emendo.
O segundo r,onto ó (lê) :
que
oll'ereceu, per niio estar com a lei.
«Em uma <as rubricas, o. que entende com
n Conselho Naval, o pro.jccto do orçalJlento de Em um unico ponto do ·seu discu!'so, me
governo mod iftcou a dotação que á mesma sinto em dlfficnldadc de esclarccor o nssumpto:
J•ubrlca coube no vigente orçamento, c crn niio sei realmente onde fui buscar a prova de.
ter a resolução da Camara dos Srs. Deputados
tlcus pontos, sem mziio plauslvcl :
1", elevando a gt•atltlcação do secretario n l'oduzldo do 5:000$ a 3:000$ os venolmentcs
!1:000$, com nggravo de dcspcza, na impor· dos membros etrectlvos, engenheiros, <lo con·
solha naval. ·
tancla de 1:533$334,»
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K' real que no tn.lJolhL, l'UhJ•lcn quo attcndo OS!t. U.no AMAilAT.-Ilntcndo muito pouco;
no serviço desse co:;solho o veio com outms sou n.penns um curloso.
ILDncxns Uquolln. resolução se consigna nii.o
0 SJt, COSTA AZI•:VllDO- .. , quo fui por uns
5:000$, mns sim 5:f100.~ pnrtt esses vencimentos, 10 nnnos, membro ofl'octivo do mesmo canso~
elevando a despc?.n IL II :000* o niio a lho, pt•eshlin!lO put• nonos os seus trabalhO!~
IO:OOOs como suppuz.
lho absorve Jnbor,u• cm um engano quando
Nu. tiLbolln, TJOróm, com o mesmo numero diz que,- o mcmiJl'O to~ndo do éousolho tom
e mosma pngini!ÇiiO que se aclia m• proposta mais tmiJnlilo do quo os que 'iio mili•
do governo, estó. 1111rn. os dons rnomb~os ongo. ta.res.
nheiros do mesmo conselho, orçada n. despem
em 10:000$ ou 5:0008 a cn•la um delles; e Jui Não ó assim, porquo antes o nii.o foi c na
o que a. Commissão de Finanças ostttbolocou, actualidade questões quo enlendom directanílo encontrando fundamento pam aquella mente com os devores quo cabem ao membro
togn1lo, Hão cm numero muito mones n.vul·
reducçiio quo o. Camnra resolveu.
Nem lei, U1o pouco os precedentes, ou con- tndo, pol'quo o governo prende·so pouco no
direito elilz o qno quer sem receio do vir n
venhmcin. e justic.~n., tanto nutnrisn.vam.
A dlminuiçiio de D:OOO.-; n 7:4011~1\0ü, pm•a sot• cilamn.do n. contas.
vcnclmcntoii tio membro togado desse conse- l~ jíi. om tempos idos se verificou n. nuscn·
lho, no lll'l)jcllto o1fol'ccldo como Rubstltut,ivo, cia tias se~sõcs pot• semtums, do membt•o to·
ou emenda, úquelln. resolução, nclm a.poio U!L g(Ldo, nem pol' isto o conselho doix:n·n. elo
proposta do governo, quo, observa melhor, rcguln.rmentri l'unceionar ...
neste ponto, " lo!.
0 Si!., LEITE E 0JTICJCA - Nesse tempo niio
ll'a tiUU. prnpostrL anterior, de 1893, foram hn.vin.
um :secrotn.rio?
essas os voucimontos contempl11dos e a lei do
O
S!t.
Cosu AZEVEilo - .•. nimlo. em can·
orçnmento os determinou.
o honrado e rlistinclo soundor quo fez rc· sultns sobre pontos do diJ•eito, a que se rcfe·
paros tiio accentundo;1 por esto pro"ctlimcnto rira o llom•a.flo senador pelo Parn.mi..
da Commissão de Fin:mç:tS incluindo no sou
0 SR. LEITE P. O!TIC!CA-E' porque clle niio
projecto, cRtrL t•cduc~iio, rcconhecerú. pois, cumpria os seus deveras.
que, n.o monos, ollo r~speita.. acceitanllo, p:u·a
os vencimentus de:oiSe membro togado, os dns O Sn.Cosr.\. AzEVEDo-O que asscguro,ô que
ao tempo se podia •cm maiores cmbarllÇOS
ultimas propost:c• do governo.
1\lolhor conhecedor dos sorviço3, o g-overno achm• no conselho substitutos curiosos nn.s
ontcudou não oleval·os : a Cnmorn dos Hrs. qucstücs que deveriam caber no prop1•io estudo
.
Doputndos, pen;ando diversamente, elovn os o consolhus do membro togndo.
vencimentos a 0:000~, o tem nosto ponto o o SR.LElTE E O!TICICA-ISSO nno quer uizer
npoio valioso de S. Ex.
quo nilo fosso nccess;u•io.
S. Jlx. sustenta ajustiça •loste augmento, OSli.COsTA Ar.EVEno-Sogul'amento: oquer
por ter o membro toga•lo do conselho sido tnmbcm •lizer que, apezar tht necessidade de
:iObl'CCill'l'Og'(l.t\0 com OS cncn.t•go/:1 !lO SCCI'CtD.l'!O
paln modiftcnçiioquo a instituição teve no seu havei' memoro togado no Conselho Naval .••
0 Sn.. GIL GOULART-Toclmico.
l'ogimen intomo.
Antes os vonclmentos oram menores o o 0 Sa.COSTA AZEVEDo-Tccbnlco, niio,
I /3 que se concedera, em nugmento pelo sup· O S~t.G!L GOULART- Teclmico, om matorin
posto accrescimo do serviço alludido, me pa.
reco niio i r li cifra dos vencimentos que ora do direito jurldico.
o s".COSTA AzEVEDo-Bom. Conheço, o com
siio a ttendidcs.
O nccroscimo, pois, desses vencimentos. a. prazer o confes<o, n precisão do tor o conselho
0:000$. niio roprcsont.1 execução do lei o só a quem soja. tcchnico cm mn.tct•ia. juridicn., mas
vontodo dn maioria da Camn1•a que o pro· nom por isto ndmitto a incapitélrlnde de, sem
cllo,fimccionnrom os membros mllitares,aindn
põe ...
t1·ntando do assumptos que se pren,lnm a tal
O Sa. U. no AMARAt-Certn.mento.
descioncln.sl nns nomeaooes desses mem·
O Sa. CosTA AzEVEDO- •.• e,pols,niio obriga rnmo
bros alei lb1• observada, c niio se guie o goi1 commissüo n accoltn.l·o como so protonde ; verno pelos sentimentos do pntronato.Só don·
niio esta com a lei.
tre os mnis distinctos omcincs da armada de·
O Sa. U. no Al!ARAL - Desde que isso fo1• vom snhir os membros mllitarcs do consclllo;
npprovado pelo Senado é a lei.
ó alai que o determina.
0 Sa. CosTA AZEVEDo-Niio Ó, POl'Uill nlntla Jl. Sr. PI•esldeut.o, neste caso ns questr"s de
loi. E o honrado senador que se mostra t.1io db•eitn potl•·m SOl' nprecladas mnls ou menos
entendido do serviço desse Conselho Naval 1m bom pelo Conselho, sem nudlcncla do um jU·
rlsconsulto,
de pcrmlttll' que cu .. ,
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0 SR, U. DO AMARAL d4 um aparto,
0 SR, COSTA AZEVEDO-DOU assim teste·
munho de haver o conselho funccionado, mio
sómente por esses oito ou dez annos !<los, mas
por um passado muito longo, muitiLs vezes
sem o auxilio de mombro !Alchnico conhecedor
de ma teria jurldlca, o quando no conselho
haviam homens da estatura scientifiCIL e mo·
ral e lntellectual rleZachari~Ls de Vasconcellos,
Visconde do Rio Branco, Marquez de Muri·
tiba, Dias VIeira e outros.
E, ~r. Presidente, esses vultos venerados da
nossa patrla se contentavam com os vencimentos do 4:000$, que mais não se percebia
na épPca do lmperio banlclo I
0 SR, U, DO AMARAL-E os officiaes de marinha 1
0 SR. COSTA AZEVEDO-Recebiam menores
vencimentos,como gratificação: porquo o soldo
é independente do exercicio das !uncçiles do
Conselho.
0 SR, LEITE E 0ITJCICA-Mas não havia Se·
. eretarlo em separado i
O SR. CosTA AzEVEDo-Houve em começo
pela lei de 1856 ; e mais tarde não, por vir·
tude dos eórtes nas despezas pu blica•, sendo
modificado o serviço interno do Conselho,
passando á secretaria de Estado os encargos
do l!ecreto.riado c da secretaria, cumo ain,la
ao presente sem nenhum inconveniente, como
verifiquei quando >ervi ali por al~uns nonos
exercendo os deveres de v>cc-presidcnte da
instituição.
O expediente nudcu regularmente cm todo
esse ternpo, não tendo o membro togndo do

Conselho os en nt·g~ ·s do :-;ecrotn.rindo.
O Parlamento daquellea tempos bem fez
com os córtes alludidos : mal algum clles

trouxeram.

A<Sim que, Sr. Presidente. com quanto soja
lik11 de contestação a necc.<slcludc d1U< luzes do
mmnbro to~ado, nnfl dolibeJ'<tcões do Consolho
Naval estas •iio de todo sem Jmpcrt:Lileln p>·a·
t.ica. no n.tten•ler-so ao tiAU expediente.
No entretanto, foi pelo lacto de vir cs.o
membro a ser lambem secretario do C:onselho
proposto o nugmento do seus vencimentos,
~m mais um terço, e istn passou em lei, r.en:;o
eu, ficando clles em 5:333$333,
Porque desde .ii• sem ser reconhMido do
justiça, de equidade, tão prematm•nmente
elevai·OS a 0:000$,quando o propriogoverno,
litcil sempre em despender valor•·s rio Tbesuuro, niio o propoz, elle que mais deve conhecer do serviço do membro togado, éomo
di••octor dos trabalhos do Conselho!
!l ''cm n proposl•o•llzer que niio teriadndo
c"m o tLIIg'fnf'/ltO rll:l~:ses vc•nclrnentoB. nrt reso·
luçito 1i1L Cum" l'IL que mo ti va o dciJatc, por
qu• e•tai'Uill cuuslgnados na tnbella impressa

que lho veio apponsa, si o proprio membro
togado niio me ti vesso procurado para mos·
trar-me a justiça desse augmento, não cogi·
tndo pelo governo.
0 SR, COELIIO RODRIGUES-Sahiu o tiro pela
culatra. (Ri.<o).
0 SR, COS1'A AZEVEDO-Eis a ver•lade, CX•
}l(IStn sem prevf!ll!,'Ões : no interHssado disso
estudaria o n.•sumpto y11ra o expor nos outros
memb•·os da commissuo, e •labi u impugnaçiio
do auumento no seu projecto, o que cstiL em
debate,
E, tnnto mais devia trnzer a verba ao

quanto da dotação anterio>• da rubrica-Coo·
se lho Nnval-qunndo via-se quo pam os mem·
bros militu.rHs, engenheiros, reducç;1o de ven~
cimentos lerindo disposiç1io que por lei lhos
garantia quanto proposto pelo governo.
Augmentar vencimentos do membro togado
e tlirninuir n.os militares, engenheiros, os que
estavam em gozo ••.

0 SR. U, DO AMARAL-Mas, niio ha tal.
O Sn. CosTA AzEVEDO - Como 'I Si eiles
tinham de vencimentos 5:000$, se~undo a rc·
solução da Carnal'll, e po1• clla deverão ter,
qunn•lo lei essa resolução, 3:000$, niio se verifica uma diminuição~
0 Sa. U. DO AMARAL-Mas onde? Na proposição da Camara! Faca o favor de a ler.
Na proposição da Cumara está 5:600.~000.
0 Sn. CosTA

AZEVI~Do-Rcconhoço

O enga.•

no, na referida proposição cstit 5:000$, mas
na rerlacçiio dessa resolução para servir á
d!scus-ão 3• acha-se 5:0011$rl00,
Do engano nü.o u.ppl'OVcltn o 11onrado senado>'. para sustentar seus argumentos.
Na tal redacção se lê:
•Reduzi<ln a g>•ntificaçiio do engenheiro na·
vai do 5:000$ a 8:0008c elevada 11 do membro
paisano a 9:U00$000,»
Niio so diz, note o Senado, quanto este esta·
vn. percebendo, quereprescnliL uma ditrerença
para menos de quasi ~:000.~000.
O engtmo notado. f]Ue tive, ou o confesso,
por nfio ser im penitont! Jilllo.ndo da gratlflco.·
çilo p:•oposta pela resolução dn. C11mara, deu·
mo logu.r u. J'eceber liçfio bem ensinada de
simples opern.~'ão de snmma de algarismos.
Sinto que a elil~. assisti'"" o venerando Sr.
Christiano Ottoni, honmdosenado>• por Minas,
mau distinotissimo mest>'c de mnthematlca,
mostrando-me cm sua presença tiio esquecido dess11s sabias instrucções com que educou outr'ol'R tantos lntolllgcntes rapazes.
0 Slt. COELHO RoDRIOOEs-Ha Um disolpulo
que honrou seu mestre.
0 Slt, U, DO A)I,\1\AL - Não dei liçilo a
nlnguem. Unicumente quori11 que niio s~·
hls•e do Senado uma somma errada.
1,
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O SJ\. CosTA AzEVRDo-Agradeço a S. Ex.
o tor chamado a attençiio do Senado pat•a o
meu engano ou m•ro, que aliits niio prejudicav!L o prqjecto substitutivo ou omondu. ó. tiO·
!UQIL~ da Camarn. dos St••. Deputado,, que
constderamos.
Ofitcto, e tlquo isto bem sabido, é que tal
resolução ao passo que augmenta os· venci·
mantos do membro togado, diminuo "' dos
membros militares, engenheiros do Conselho
Naval, o que à Commissü.o de Finanças nilo
pareceu justo nem conveniente.
Eis a que fica reduz•da a questão.
Níio r•li levado, como relator, a contrariar
tal resolução. nesta parte olhando ou tendo
cm lornbranço. os J'unccionarios que poderiam
ser prejudica<los e úquelle que, pelo meu
modo de julgar o assumpto, veria. o. não gosar
das vanta,gens cogitadas.
Para duas ou Ires sessões do Conselho, em
cada semana e seguindo a profts;iio, campati vol, do. O.llvocncio.t eu pl•nsavo. e penso
ainda que os vencimentos que estão fixados
po.ra o membro togado o elevam-se u. . •••
7:466.~0136 annuo.es Sl1o suficientes. Fica com
cinco ou quatro dias para. a sua arlvogncía.,
tão livres, que podem dar-lhes vanwgens
bastantes que compensem, o alilstamento por
horas nesses din.s restantes da semana,
acaso mal retribuido~, segundo j ul;:a o honrado senador pelo Parunó. em attenção aos
trabalhos do Cons•lllo Naval.
Os membros militares, é certo, lambem só
teem esses dias de 1\incções no mesmo con·
selho; ma~. nos outros da semana, niío se
acham livres, pódem ser chamados a serviços
niio retrlbui•los, e a disciplina os obriga a
acudir ao chamado e a obedecer ás ordens
que forem dnrl.,.
Sr. Presidente,niío devo Ir além; confessei
a importancla das funcções <lo membro do
Conselho Nnvnl togado, e isto não impor·
tando a exnutoraçiio dos membros milita·
res. SI no conselho bo.dentre estes alguns que
não eate,jam na altura do lagar, e pois no
caso do se sugeita.rem {L dirocc;iio do mem lira
togado, u. culpa tem o governo, porque a lei
quer que no conselho só funceionem o.; mais
distinctos officiaes.
Si por este locto elle se dó., é sobrecar·
rogfldo de trabalhos o memb•o Jogado, e
deva. pois te!' augmento de vencimentos, ct•i·
tlquemos o governo pot• nfio observar a lei :
ponhamos os ponto• em todos os i i quando
JUlgamos o proceder das autoridades.
Não cabe,pols, fuzer comparaçtlo dos venci·
montas que teBrn uns o outros desses mem·
bras do conselho, achn.nclo·Sa :mtllcientes os
<los milit,.res o pouco ruzo"vels os do togado
mombt·o.
E, com quanto multo respellatlas as opi·
niilcs do hom•ado senador n quem respondo,
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considerando-O', ha de permittlr dlzer·lhe,
apezar de ser um dos vultos mala justa·
mente con-iderados da nova situação do palz,
que não conhece mais do serviço do Conselho
Naval <lo que nquelle que tem a ou;adia de
Impugnai-as. Si 11ão forma"" assim minha
posiçü.o, dnria razão o. se me expedir diploma
de inconsiente ...
O SR. U. DO AM•RAL- Apenas o que fiz
foi mostrar que linho. havido um engano de
somma, e mostrar uma sommo. errada qual·
q uor o póde fazer.
0 SR. COSTA AZI:VRDO-., .desde quando ser•
vindo no Conselho Naval por tantos annos,
nfio conheci o mlor de seus trabalhos.
E foi por isto, isto à, para evitar tal con·
coito, que vim em defeza dos direitos dos
seus mombros mllltares ...
O SR. U. Do AMAI\AL - Ninguem os
accusou.
0 SR. COSTA AZEVEDO - .•• e de seus inte·
resses.
Assim como o honrado senador apadrinha.
os interesses do membro togado de;se conselho, •eja-me permitti<lo praticar o ,mesmo
para com os membros militares.
Si nquelle deve pet•ceber 9:000$ pelas
funcções que exorce no mesmo conselho,
estes não podem ficar com ven<'lmentos menores.
0 SR. U, DO AMARAL - Não O contesto,
p~1·gue não apresenta emendo. propondo elevacao I
•
o SR. CoSTA: AZEVEDO -Si o honrado senador o fizer ...
OSR. U. DO AmarB.L-V.Ex. équem;
deve propor.
O Sn. CoSTA AZEVEDo-... eu votaria contra
esso. elevação que seria sem razão ; e demais
estou disposto a. votar contra todos os au·
gmentos de despezas.
O SR. U. DO AMARAL- Tomo nota,
O SR. CosTA ,\zEVEDO - Folgo de o saber :
póde tomar nota o ter presente esta minha
asseYeraçüo. Penso que é este o procedimento
que todos devemos ter.
0 SR. CoELHO RODRIGUES - Apoiado, ainda
não sabemos a quantas andamos.
O SR. U. Do AMAI\AL - Tomo nota do
apoiado.
0 SR. COSTA AZEVEDO - E sem es!& reao·
luÇ<1o de cortur pelos abusos de gastar dos di·
nhoiros publicas chegaremos a ficar sem re·
cursos para enfren~•r as grandesdlffiouldades
que nos assoberbam.
Jlazendo com que os vencimentos dos membros militares, engenheiros do Conselho
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Na.vn.I, fiquem como ostn.va.m, não conduzo n.
dospczns novas, o observar-se-1m ns<im a lei;
o contrario do que pretende " omen•la do
llDmado sanador pelo Pnrnnú., som mziio, ntó
si se comparam esses vencimentos com ns
!:l'ntlllcocües dos membros olfectivos militare;
desse conselho.
O

Su. Uno AMAltAr. -Eiics teom soldo.

O Sn. Cos1'.t AZEV>Joo- N1co rcpizemos e<to
ponto, O soldo ó usul'ruido sem o; deveres do
cargo; não se o tem pelo Jilcto 110 ser membro
tlo conselho.
Si o militar, sem nbsolntnmento ter
funcçúes a exercer, quando for:~. do serviço
recebe o soldo da 11ntonto quo tem, pDI'qliO
considerai-o, como quer o honrado sonndor,
pnra rHzcr qtw os vuncimento3 dos mombl'os
mllita.t•cs do conselho ~ii.o mniores tlo que os
do membro togado?
O prOp!•io vice-presidcnlo do Conselho
Naval, olflcini·gcnm·al, vence pelo CM'go
0:000$, quando os vencimentos do membro
togado sú.o

actual11W11le do 7:•J6G~üGO

os ba.fe,jou, e foram elevadas ns vn.nt11gcns~
poJo Governo P1•ovisorío. Jl, Justamente,
porque elevados fo!•nm todos os vencimentos
dos runccionn!•los civis 0 miii!nrcs a cstos
tn.mUom o soldo.
'
l~ssa col'rcntc qno invadiu 0 Thcsouro, lho

!Ll'rancnndo o mt1lhor do sua~ l'escrvns nii.o

dovorin deixar do bnnhar igualmente o 'con·
solha Nnml.
Mas. ó nisto que o l1onrndo scnndor pelo
Pnrana pensa que a clcvaçlcO dos vencimon·
to~ do membro togndo flcssn conselho nii.o
fm IJastanto, o tanto qno diz-nos serem :tenso
sumciontes os 9:000.~ propostos cm a cmonda
que o1l'et•cccl'tt !
'
Mns, po.ra. que soJn al.tendi· 1n, so tcl'ti. do
Hl!jr 0 preceito digno do ncnto.mento, de se
nua crcu.t•, nugmontn.t•, on mesmo diminuh•
m:donad051, gratlflcnçt1e~ o Vt!ncimentos nn:-~
lei~ annunes, lixando n dcspezn c a receita elo
palz. Et•a,iiL qucstüo vencida no tempo .. ,
u,r Sll.. SE:<ADOR- l:<tocstil consignado no

a.nnunes, reg-imento do Scnnllo.
O Sll.. COSTA AZEVEDO- ... Tanto melhor.

A din'erençn Yirr\ " ' 01' muis dcprirrwnte
nos membros míliütrM si pnssn.r :t cmcndu.
do honrado senador, restnbclocen~o os venci·
rnontos desse togado no quanto lho dó. n. l'Cso.....
· t ·
- d c
d s
1UÇtLO
n. amara os l'S. 0 epuw.llos. JS 0 0 •
olevando-os n 9:000$000,
Demais, não mo porcco que nos leis 11o
meios que annun.lmente so promulgn.m, devam-se elevar ou diminuir vencimentos,
crcar empregos e marcar· lhes vuntagen~.
Ellas devem consignn.r· o quo o.s lois ardi·
nP.rio.s tletcrmlnnm, em reluçiio ús despezns
sobre estes casos,
·
Nem o ~:ovei·no procede bom, qun.ndo cm
suas propostas inl'ringo este preceito.
Niio o ti1.rln., si ministl•oi muito ernbol'tt naJjUeilcs tempos, do tantas aprecinc<ics injustas
o npo.ixonadns, como no ucttutl, cxomplo.s
tonbnmos do desvio> 1lo me<mo preceito.
QuanUo governo, sr. P1•esitlonto, I'OCIJCi
Rum pro do lbril' a lei; e som tornm• CO!llosta(•iio
f.ni'ln de onde par! ir, declaro, do conscioncla
tranquilia, que não Pl'itllq uci sclcntemouto
essa ml'racçiío de tal dever,
O Sn, SAT.!l.I:O.JJA MAntNllO- Apoiado.
0 Sr,, Cos1'A AzEvlmo - Apezar o n dos·
)luito do quanto a Imprensa disso no tempo
em contral'JO,
Perdoava as injustiças que me faziam
9uasi que d:'m•ilm1outtJ os seus directores, sem
constrnnsimonto, porque me lortaiocia u con·
"VIcçiLo de (nU~ rem d~minados por sentimentos
ao ~pposictoms!its : JU~gavnm-mo do uma se·
'VorJdade oxtrcmn., ao Jortniccor·mo pelo om·
ponho constnnto de COI't!Ll'por abusos,
A CSSil tempo, Sr. Presidonto, n ~l·a.tillco.c,!fi.o
du.dn. aos membros do conselho, um gor1tl, ora
de 4:000$ unnuues; o udvenLo dn J(opubllcn

E v. Ex., rnzon.vcl como e. nwilmento comprelwnderil que niio me ó <Indo ainda couhec~l' esse regimento, quando pn.raaqui vim
n:LO hn muitos dias o,volho,sou tttl'dio,na com..
1 • d te
pro lOnsao o rrcno tiío dilllcil, que n1lo pcUorcl sondar ti.s pros~n.q,
Pl'Oscguindo, Sr. Prcsirlente, nesse desalinho em que tenho es~'~o. ilil•ei que com o
a~gmento 1lnu despczns nn. rubricn.-contn.do·
rm-como ó proposto pela Commissiiodo Finan·
ças, não so intenta continuar no abuso do

novos cncn.rgoii do Thesouro nn.s
lc1s de meios: e"o augmento representa obcdi·
enciiL ú. lei. Si ó inconvljniento, sejamos
justos: cortemos pelos excessos de quantos
vencimentos sohreca1•rognm t~sscR cncn.t•goA.
N<lo fi<enmos lois que levem a este roéllltndo. Niio sirvo. n. buixn. do cambio, ou pot• on·
tt•a, o depl'cclamento do meio cil'CUI<mto, •I e
pretexto nin~a p11m serem elevados os soldo•
dos militares,
·
Deixe essa baixa do ser bnn•lcit•a <JUC cubm
tal c:u•go.
Yotarol contra todo o nugmento do Ol·~enados, gmtlficnçüls, •oldos, etc, so!J tal protexto,
·
Demais, o fitcto nilo atrect~ sómonto nos que
roce bom meios do Thesom•o: entende-se com
todo~. o espocio.lmonto com os dns clas5oa inforiores da socicdarlo,
No. augmonto d~s dcspezns, e impugnado 1\
rnllrlCa-Contndorm, a proposta do govm•no o
'l!.ttonde; sustentando-o, nesens leis, ~ocl'otos
"nvi'o do quo 1liL sclcnclo nus ob;orvn~iíe•
diL tn.bolln. rospoctiva; n.vlso 'doere to::~ o Jei::~
quo uiio siio,scgundo julga. Ohom'!Ltlo ~:~onndm:
do '
· !Jon'
'
---·Cl'~arcm-se
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as despe~as na quantia <le 52:000:1;, mais ou
monos. na t•ubrica- Contadoria da'Marlnhn.
Justifiquei osso augmento naturalmente
Lei houve que mandou f\UO os vencimento;
dos emprogndos dn Contadoria fo!Som equipa·
rados aos dos do Thosouro Naval. Foi observadn.
Mais tarde foram accrcscidos os vencimen·
tos <lestes empregados: os da Contadoria niio
Jlcnrnm, ~m~ não estilo ainda equiparados.
A Ca~nnus::tlO de Fnll1nc}ns ntteudondo n isto
fez com o aggt•a.vo mencionado, que a dout1·1·
n" ostabelecituL ficasse em vigor: tanto mais
quanto assim àimlnuia a olfectiva despezo quo
JUL, porque aclualmt:Hto rccoi.Jem o.s cmprer'll·
0
dos da Contadoria do M•rlnha, a tituio de
gratitlcnc.~ü.o,um terço mn.is de seus vencimentos, como compensn.c;ào do niio exocuçü.o clo.
alludhht doutt•ina; que mo consta ser um
pouco superior !LO que recebcrlnm equipara·
dos os vencimento• como quer n emenda quo
toi olforccidn o om discussão.
Jlorn sol, o o <!isso corno nutoridndo o honrado sen11dor quo o aviso <jUO 11s~lm autorisou
IL molhorin. dos Yoncimcntos dos cmprogudos
ela Contadoria não,; regulnr. não pódo siwvir
tlo base para tnnto co!lcctlermos. E, 110 entro·
t11nto, a omen<la paro que isto se leve a ter·
mo, jllrtlu do venerando sr. S:>ld11nhn Mnl'i·
nlto, denrulot• llel:t CiLpitai Fedem!, emenda
accuita pe!r1 Commlssã~ de Financns, de bom
grado, porque. nlt\m sua intcn~iio, assim ficou
mclltot• apndrinhada.
Nilo J!ILssart\ esta emenda. E' talver.n maior
flifficuhlo.de o o.ggr1tvo.r ancn.rgos do Thcsouro
Nncionnl.
Sejamos, porém, entilo, justos ; cortemos
]leias venci montas m:t.iorcs dos ompNgo.dos
<lesso t•opnt•ti~ão, doct•<•tiLndo que fiquem
cqulpat•n<los nos nctunes da Contadot•ia.
llespcitaromos 11 doutrln" que o Jegisladot•
nccultnra já.
Rcspeitemt•s a lol, mns som Jtút• iL bnnd11 a
justiçll,
'l'a.l progrn.mmn. ó de nclualidade o 1levo sc1•
cxot•citlo pot• todos di\S posiçilcs otllcines como
1los que :;e u.chnm em c:Lmrulns menos com ..
motla.~ n. tio poro, pa.ra. que ...
0 Stt, COJ~r.no RoottJOU"s- A flt•imoit•" do
todas tiS lois ti obedecot• ti lei. (lf<t out,•os
uparte:",)
O SI\, CoSTA AztnoEoo .•. a Republiclt tcnlta
solido fundametttCJ.
):fi.o ó, Sr. Pl'csidente, com pnssclntns, com
obsequias, iuminarlas o coretos ( /"""'" !
?liHito lnm1, aJuliatlo.~). quo no:;sn. }Jatl•la scrl~
cousidot•lldu., o so impot•iL no ra•poito dus
nn~Ues

cx.tt•an\tnR,

A novu. instituiçiio, CJUO tlo\·e ~ot• um culto,
o, pum o trlumplto do quol somp~?.,~iz Yotos,
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tenltn sido julgado diversamente, rnziio que
me levo.rt~ a tt•a.tnr IUJ.Iti 1lo ni!sumpto, 11t1m dl1
quo so reconheça nilo acbu.r-me constrangido
na convivoncla dos membros desta Casa,"
nova instituição, digo, quet• que so a desemba-.
rnco do pratlcns acaso precisas no syetcmu.
mono.rchico e desc:::tbido.s agora.
Nüo lia lugar mais pn.ra. o. succcssüo do
poder Jlelo nnselmento, tiio pouco dessas praticas: u Republica se engmndecorá, com o
executivo ternporario, quo quanto menos
proprio ao IIm, nilo seró. o mal duradouro.
SilO considera.c;ões estas, St•. presidente,
fúro. de tempo, mns vim, sem o saber como, ·
pnriL eJJos, o devo, pois, lembrar-me do cami.
nho deixado.
O Stt, CoELIIO RoomouEs-Mns V, Ex. nilo
perde 11 rótu. <le marinheiro velho. (Ri•o.)
O Sn. CosuAzevEoo-Niiopoderei insistir,
sem pot•der tempo, na questilo quo levanto\\
o honrado Senador do Po.t•nmi. S. Ex. niio
virá u. concordat• que temos lei quo apoia a
emcnd11 oJTorecida o accoita pelo Commissilo
do FinanPaS, fazendo equipar:vlo• os vencimentos dÓs emp,rogndos da Contadoria do.
Marinltll o do T tesouro.
Essa equipnraçiio dovo haver .(~<P9!culo.<) .o
tanto mais que vim do saber ter .Ja 'Ido dect·
ditb c ii ho,ie cm um Impresso a equiparaçiio dos vencimentos dos empregados d~ rccobcdot•ia aos doThcsouro.
Porque excluir dessa justiça os da Contado.
rio. do Marinhll?
Confesso que, deveria melhor ter estudado
a resolução da Camo.ra e a proposta <lo go.
verno em t•eiaçiio ao orçamento cm debate •
.lá niio mo Ot'" pet•mittido a pretcnçilo da
conho.cer dos ussumptce tlo marinha, doado
QllO dcJia mo CXjlU!Saro.m, decretnndO•SO llllllL
inactivldatlo prcci;a para a monutcnçilo do.
ordem.
Fui consiclcrado perigoso i> paz da Republico..
·
Acccn!ito o fiLeto, o tlcllo po<letn dar teste.
munho muitos, rnns nqui o ,iiL; um distlncto
Senndot• que 1ili membl'O closao governo pro.
visaria qua n.a;;im me quo.litlcou.
J~ sô com esse p1•etextn vil'ia. meno3 descn.bitla minha rofót•m<l: então só eH" mepoderh•
co.ber por molcsli•& iucw·mJel; ou pelo. hlo.de,
titzen<lo-se-mo oxtensiv<l a nova lei neste
ponto ; nem a i<lntle nem molestln incut•o..
vol quo ponham ao aico.nce dosse !loto.
Felizmente, o. ettusn nllegn.dn. nu.o podia. ser
ncccita pelo pniz: ollo sabia, o snbo quo """
!tomem dll JegaJidndo. E quem d do. logailcltulo niio púdo sct• desordeiro.
Torei, St•. Presidento,do vir ao nssumpto. o
<iolio tr11tarei qunndo tivet• a palavra em dis.
cussilo quo pet•mittn·me vit• até olti.• Entilo
po-
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slçiio em 1870, que nito era de mon~rch!sta, e
t~at~roi d~ provar niio ter sido .iu•ta a posl·
çuo assum:da pelo qoverno prov!sorlo contra
mim depois do advento republicano de !88g,
De meu procedimento áquella remota ópoea
e do minha vida publica atê quando fui mi·
n!stro do !mper!o dissolvido, nilo dissonante
dus ~spiraoõea dcmocratieas, pódem dizer os
Srs. Saldanha Marinho. Qu!ntlno Bocayuva,
presentes, e muloos outros. N~da autorisaria
desse passado a tal ~lfronta olfens!v~ d~ jus·
tiç~ e tia lei.
Si niio ass!gne! om 1870 o manifesto repu·
blicano, e o disse, foi sómente porque re·
conhecia quo som o cóncu1•so directo da classe
militar, praticando actos tle desle~lilude, niio
alcançariamos o~"" itleavnm os democratas
em acção, Repubhca com esse elemento ener·
vador da liberdade civil, niio a queri~. niio
a quero.
0 quanto di•so entito está registr~do e im·
presso, pelo Sr. Dr. Miguel Vieira Ferreira,
que recolheu minhas p~iavras em um folhe!D
velho que ba dias deram·me,
Nunca jurei ser leal aos meus tleverea,
siniio qu~ndo por primeira vez em 1879 to·
mei assento n& Cam~ra dos Iegisl~ores
temporarios, mas nilo iria tr~hir as obrigações
milltaros pelo facto do nuo haver jurado han·
doira. Par~ me l~nçar contra a institu!çiio,
como me teria lanç~do, assignando 0 mnni·
fasto, despiria antes a farda do oficial (mui·
to bem) e alistado iL frente nos perigos' se·
ria minha posição (apartes),
Outra não seria a minba altitude, porque
ess~ er~ a determ!n~a pela honra e pela lei.
Volto ii questito,
Si não suppuzesse a emenda em· d!BCussão
com a lei, nilo a acce!t~ria, niio a. defendia;
na duvida abstenho·me de pedir sua ~ppro·
vaçllo com esse fund~monto. Voto por eU~.
porque tem por si ajustiça: a lei deve igual·
mente atrectar os interesses dos empregados
do Tbesouro e da Contador!~ da Marinha, e
dabl meu voto,
Aos i!lustres co!legas da comm!ssito,que me
dosculpariio da facilidade com que lancei o
parecer discutido e lhes pedi assign~tura,cabs
votar como entendam correcto, sem que me
molestem niio acompanh~ndo-me.
Nilo sei si seria conveniente voltará com·
missão os P~Jlois para novo estudo, e si cabe·
mo ~utoris~çilo para isto pedir.
0 Sn, LEITill E 0ITICIOA - V. Ex. é o mais
compotente p~ra o fnzer, como relator.
O SR, COELIIO Roomaums- Qu~iqum• sen~·
tlor o póde Jllze!•, quanto m~!s V. Ex. como
relator d~ commisstio.

0 Sn. COSTA AZEVEDO- Neste caso, com li•
dos vobres senadores tito proficientes,
regueh•o que voltem os papeis á commissiio, e
si julgar·se conveniente, com determinaçilo
do tempo p~ra que venb~m Íl. Mesa. (Muito
ç~es

bem.)

O Sr. Pre11ldente-S! V. Ex.quer
fazer o requerimento, é necessarlo mandui-o
porescripto: lnfor:no, entretanto, a V, Ex,
que não ha numero n~ Casa para o vota r.
O SR. CoSTA AzEVEDO- Então ftc~ preju·
d!catlo.
o SR. PRESIDENTE_ Devo, ontretanto, lnformar a v. Ex. que a razão dosou equivoco
está no estudo que fez dos lmp1•essos rem•ttidos ao Senado.
E' exacto que a Camar~ do Srs, Deputados
propoz a reducçilo, na proposta. Na reducçllo que so fez do projecto da 2• pura 3• discussilo, a reducção está feita,
Na 3• discus·ilo, porém, se apresentou uma
emenda substituindo a ta bel!~ antiga por um~
tabe!la nova, o que na outra ansa ó pormittido, mas que nesta nilo seria fucultado pelo
regimento.
Nu tnbo!!a nova so ~ugmentnm vencimentos, evidentemente.
O decreto n. 389, do 1801, fh" p~ra os
membros do Conselho Nnval ~os seguintes
grntiftcaçOes (lú):
A lei que rocompoz o Conselho Na v~!, lntraduzindo ue!!e os dous engenheiros navaes,
diz 0 seguinte (!G):
Naturalmente, os engenheiros de I' e 2•
classes teem estes vencimentos.
O SR. CosTA AZEVEDO- Ntlo, senhor; .são
geno:·aes ambos.
o SR. PRESIDENTE- Entilo a gratlficaçito
devhc ser superior, porque" ~:ratlticação Oxnd" para os capitites de mar o guerra foi de
5:000$; a gratificação destes devia ser maior
ontrotanto, a c~mara fixou a gratlftcaçilo de
5.600$ para um e outro.
o Sn. LEITE E Orr!OICA - Està se vendo a
conveuionci<L do votar-se o pro,jocto sem projuizo d" 2• discussão,
0 SR. PRESIDENTE_ Entretanto, a Cam~r~
tios Srs. Deputados fixa a quantia do 5:600$
pura uns o outras.
0 SR. LEITill m OITIOICA - Estã se vendo o.
conveuloncla do voltar o prqlecto 11 CommlsS~o.

' o SR, PnEslDENTill-JIÍ vtl o nobre senador,
dosdo quo S. C:x. quer ohedecer escrupulosnmontou lei, que a tabe!lo. deve ser confoccio·
n~o. de nccordo com essa lei.
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Nestns condiçOes, si o Senado entenrle que me;mos, vindo portanto esses funccionarios
o projecto deva voltar ii commlssiLo para ro· a ganhar menos do que ganhavam.
digir uma nova tn.bolln. rl11 conl'or·mid;Hio (~orn
O; secl'etarios das capitanias rlo PuriL, Rio
11s leis antorior·e~, como nii.o hn numero pura Gz•ande do Sul, Santos. onde a vida ó cnrls·
vobtr, ou suhmotteroi n votos o re~uorlmunto sirnu, Pernambuco e Bohia vencem 1:800$
dapois de oncorrndn a discm::ltiÜ.O, pr•ovalo· pot•
anno, i&to é, 150$ por mez; o em todos
cendo·me dn disposição do fll't. 150, que diz o os outros
Estlldos toem apenas, tombem por
·
seguinte (Ui):
anno, 000$ de ordenado e 300$ de gratitl·
Portanto, ou oncerrarol ag-orn a discussüo, cnçilo, ao todo 900$, ou 75$ mensaes.
submettendo n votos o roquorlmonto do ndin .. Pois ha quem possa viver em qualquer
monto na 111 sessão em que houver numero parte rlo Brazll com 75$ por mez 1
pura votai-o.
O seoreturio rle umu capitania tem uma
posição soffi•ivel, que não póde se sustentar
o Sr. U. do Amaral podo n reti- com taes vencimentos.
rada dn.emendn que npr•t~sentou oconshlorn-se
feliz por ter proporcionndo ocensiilo para QUI! Portanto, acho que não é de mais pedir·se
dois ae seus collegns tlzessern promessa, so- o augmento de 000~ pm· anno pura os secro·
lemne de nilo concorrerem com os seus votos tarios das cnpitanio.S do Pará. Rio Grande do
Sul, Santos, Pernambuco e Babia, ficando
para despezn de o!pocie ulgumn.
cnda um <lesses Recreturios com o vencimento
annual de 2:400$, e paro. os das capitanias
O Sr. PreoJidente diz que quando dos outros Estados o augmento de 900$ por
houver numero legal submotterá ú vott•\·ilo o anno, ficando estes com 1:200$ de ordena<! o
requerimento do nobre senado!".
e 600$ de gratificação, istu ó, 150$ por mez,
quantia uinda insufficiente para se viver em
O lilr. E•teve• .Junlor-Sr. Pre- qualquez•.parte no Jirazll.
sidente, venho simplesmente apresentar um• Mando, por conscquenciu, ó. Mesa a minha
emenda, que tem por fim augmentar os ven· emenda, que está apoia'la por contei' cinco
cimentos das secretarias das capitanias dos assignaturas. Si o Senado rejeitar, muito
portos.
senth•ei, pois continuará uma parte dos func·
O angmento é muito insigniftcnnte, ó ape. cionarios da marinho na triste contingencia
.nae de 12:900$, mos é cousa muito .justa.
de serem privados dos indispensaveis l'ocursos
. O sn. LEITE JC OITICIOA-A emenda não ri sua subsistencia im quadra difficil que atra·
vessamos.
póde ser acceita.
Vem ii Mesa a seguinte
O SR. EsTEVES JumoR-Porque nilo póde
ser ooceita I
O SR. LEl'l'lll E OznozcA-Porque nilo se au·
Emenda
gmentam vencimentos na lei do orçamento.
0 SR. ESTEVES JUNIOR - Mas se agora
mesmo o lllustrado senador por Amazonas Os vencimentos dos secretnl'ios dns caplacaba de~edir que, em vez de 150 e tantos hnins dos pm•tos serão poir1 seguinte ta•
·
contos, se am dados 202:000$ aos empregados holln:
da Conta orla 1
nrdnnntlo Grt~.tlftcacão Totnl
O Sn. LEITE E OITICIOA-EI"a uma verbrL
que niio estava exacta.
I . Cnpitnl Federal. 3:200$ I :600$ 4:800$
Pn.r·i!, Rio t1rnnde
o sn. EsTEVES JUNIOn-Perdôe·me: o go· 2. do
Sul, s. Paulo,
verno tinha pedido 20~:000$, mos a com·
PoJ·nnmbuco
o
mlssilo só concedeu os 150 e tantos contos,
Bnhin
a.,.,.,
.•
800$ 2:400$
I :000$
que era o que elles percebi um.
Já vê o nobr• senador quo a differença alli 3. Alngóns, Amn ..
é de 50 a 60 contos; entretanto, que 11 minha
zonns, Pn.ruui\,
emenda a augmenta apenas i2:900$000.
Pir1uhy, !tio
Demais esses secretarias dos capitanias
G1•nnde rio Nm·percebiam uns emolumentos, que desrLppa·
te, Santa Cnlhnrocera.m,
rinn, Sorgipa,
O Sr. senador por Amazonas poderit dize1•
Mntto Gt•osso,
alguma couSa a of!lle respeito.
Mnrnnhilo, gg ..
O que me consta é que foi"am tirado• esses
Jiil•itn Snnlo o
emolumentos, mas os vencimentos tlcnrilo os
Coaril. n., . , .•... I :200$
000$ I :800$
Vol, VI
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Rccttpitulaçüo
J. Cnpitnl Fotl01·at ......... .
2. 5 Estmlo~ n 2:·100.~ ...... .
3. 12 E;tados n 1:800$ ••••••

4:800.!'000
12;000$000

21:000~000

----:'8:·100$000

Sal• uo.s sossuoR, 2i do novomhro do 1801.

E.'stevc.t~ Jruu'or, - Gustat•o JUcltur·d. 8cdtlanl1a Mdr•inlto, - ,1, L, Cocll.o o (}tmpos,

-

Et1(Jt11lio

.tlmodm.

O Eh·. P~·eMidente diz nii:o potlor

nccelta.t• n. ernendn rlo St•, E~toves .Juniot• por
ser contrnrin ús dispo..;içilo:i ro;:imontnos.
Ningnem muifi vodindn n pnlava"a, oncot•t•n·
so n. tliscussüo, llcando a \'otuc;a1o wlinlln 11or
rutta do numero Jogai.
O ,.;r, Pre,.id<mtB diz quo nil•> htt·
vonlio 1\lUliOl'O le~nt pnt•n o Sonudo fuuc!ciouar
vne lovn.ntnr ó. sossüo o po,lo aos Sr8. :mnndot•os, ospoc!ltlmonto os mombros li" commL'süo do finnncns, quo niJl'eviem o~ t:~'.m:-:1 trit·
bnlhos sobre os orv:unentos.
Em segui<ln deslgrm 110r:1 orllom do <lia dn
scs:it1o seguinte:
Votn~ão cm a• discussão das propoSi(•üos rln
CnmaPn <lo> Deputndos:
~· ·IG, tle 1894, autor·isaudo o Potlor Exocutavo a croar arogulnr, som onu:; pt\l'a os co·
ft·cs puUlicos, umu. cnixn.i.Jonollconto nn. lll'i"'ll0
da ~oliclul desta cttpltal;
N • .51, tle 1804 1 uutorisl\ndo o governo n.
!liandar rro!ougnr tt li IlhO to!Cg'I'ILJlhiCII J"IO
tnter•ror ilo Estado do Mttrnnhiio t\tu 11 ci ntlo
do Palmn, no ostarlo rio Goya" ;
N, 52, do 1804, nutot'iundo o Pni.lor E:co ..
cntivo n. concedot• no 211 otfldu.l •ln. :ulminiHÚ•n...
çilo tios corroi o> do Di.;tricto Fcdor•nl, Carlos
J\lboJ•to do Esplrlto S:tnto, Ires mozes tio licon~J. com m•donndo pum h•atar do snn. StLUdo.
Votnçii.o Olll 2~ tliSilll8SI1o llt\ pt•opníiic:ii.o dn.

Cllma.rn. do.3 DJ[)Uta.flo:l, n••12, du 18U4, l'O'Pu ..
lnnllo os Yoncimonto3 elo t'nnccinnm•\o npoHoutadn sogonndo o Lloct•uto loglslativo n, 50 do
13 do junho rio 1802.
Votação cm di:;;tmssii.o ttllÍ(n. dtL Jll'oposicão

Cn.nm.m tJos Dopnta1los, n. G4, di) IH\1~,
actllu.\ stJiisün leg-isln.tivn. ut:J o
dln. lO do do'-OJJlUJ'o p!'Oxlmo t'nltJJ'O,
Votnçii.o em :JIL lliscnS:5ii.O dn prnposiQi'io 1lu
l11Bsmn. camnrn, n. •18, do l8fl·l, IIXIHHio n li•!·
s\1ezu. tio Minislol'IO tln. .MIH'inlm pam o oxot·c cio do 1805.
2• dl:mussilo 1ln. propo3iQ1o dn. mosm1\ camn·
t]n

Jli'Ol'O~l\0110 tL

l'n, n. 50, do IBIJ-l tHillwisando o go\o'OJ'Ilo a

duspontlaJ' nlú 11 cpmntiiL tio ~.OLI:J:OOO$ com os
tJ•aiJnlhos tma u nmnutonr,tJo o dosonvolvl·

monto dos nncloos colonlnos da margem di·
roitn do Arngmu·y, no estudo do Pn.ril••
3"' dbcnss;\o 1hL proposlçüo dn. mesma co.mnm, n. <17, de 180·1, nutorisaniJo o govoruo tL
rove1' o rognlu.rnonto npprovado pulo decreto
n. l.ü02 A tio to tia abril ultimo, para a oxocnr.ão da lo i n. 140 elo I I do outubro do 1893,
sobJ'O !rasos quo ostnboloco.
2;~ discusxiio 11!L proposição da mosma cn.tn!l·
m, n. 4~, Llo 180•1. n.utorlsn.ndo o govoruo l\
mnntlnr ttn~:lJ• no Dr. Jo<ó Borgos Riboh•o dn
Cnstn. o no Plmrmac'JiltÍl'O Augusto ColiDI" Diogo, pt•oparndot•oH do l1thot•nto1·ios dn. Fucullii'Lt1o do Mwlicina. tlo Rio do .lanoh•o, exonerados dossos c:m·;;o:; o no \los rolntogra.dos otn
vil'lurle tl:t lot n. •12 tle 2 do julho de 1882, o
orrlomuJo quo doixn.t•nm do porcoboi' no intm•vnllo dn. oxonorac;ü.o iL l'ointogt•ac;ü.o.

Lovnnt;t·Ho n sossti.o

i~H

2 hot'4\:i Un turde.
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Pre::Mencút elo 81·. Mémocl Vlc&m•iuo
SUM~[AltlO-

Chrl1111H1fL- LnllUJ'fl. tlll. :u:tiL- EXi'N"
-PnnJCill'llrt.- lJh>nus~ãu du [ul.rncor n, :W.iDILIII:)l uo 111.1.- Votnciitt:i- U.urpwrhnunto do Sr.

1111\S'L'I'

CíHit:L A1.n\'f.llln- \'ntnçoin tlr~ pruJIOKlçiin 11, ríll:Ja •hMCI\R'Ii'i•l 1]1~ Jll'opnMlçii.o Tr, 7 - DitiCUti\DK tt
unllllltll~- J~r\l:urti\IU•tnt•> •la •1\!lcll~:ii'i.•l- Chn.mntln-

A•llnmuntt, chl \'(•tn•:i\•1- Hncorrl\1111111tn d1~ tl!IICIIII~ito
n. ·\~- Jiôii'UCUI' -Orflum tio diiL :10,

tliljii'<I!IUIIÍI:ii>l

Ao molo-din com n.,·ccarnm 30 S1•s, seno.uo·
res, n. sallel·: Jo!io Pl~ch•o, Gil Goulu.l't, .Toiio
Nclvn, .lnll<JUim S<u·mento, FJ•ancisco Mocha·
do, Cosbo Azevedo •.ltt<to Chet•mont, Antonio
Bneu,, Pires Fm•J•uirn, cruz. Coelho RodriA'Ue.o;, Nog110i1'a. Acctoly, Almino Alfonso, .Tosé
Bm•nordo, Oliveira Galviio, Abdon Milanoz,
Almeitln Bn••reto, .Joaquim Pol'nambuco, JJilo
llarbnlho, Ilo~~ Mcllo. Leito o Glticicn, Loon·
!Iro Maciul, H.oso. Juniol', Coelho e Campos,
Eu~enio AmOJ•im, Q. Bocayuvn, Saldanha
Mnrinho, C. Ott.oul, Jo:~qulm do Souza, Silva
Canetlo, Aquilino do All11lJ'Ili, .Tonquim Murtinho, U. do Amarn.l. Guatn.vo Richard, E~
tovc< Juuior o Pinheiro Macltndo.
Abro·se a l'!essiio.
E' lido., posta.. em discus~üo, o, nü.o luwonllo
rcclttmu\•Üos, dú-se po1• approvado a ucta da
~cssüo o.ntCl•lor.
·
Deixam do compnracor com cnn"o portici·
patln os Srs.: Cntuutltt, V!J•gllio llomllS!o,.
Gomos do Castro, Cunhtt Junior. Jouq ulm
Corrolu.. Mçssiu.s Ue Gusmão, Domingos Vi·
<!onto, J.apeJ•, · 'E; \VILJHlonltolk. A!'lstldcs
Lobo, Gonçalves Chaves, Joaquim l'ellcio,
Leopoldo elo Rullu1cs, Gonm·oso.Poucc, Santos
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Andt•nde e Rnulino Horn; e sem cousa pnrtl·
cipntJn, os Sra.: Manocl Bnrn.t11, .loü.o Corilciro,
Ruy Barbos•, Campos Sallcs c Ramiro Bar·
cclloH,
O Slt. i" SECIUIT.II\IO dll conta do soguinl.e
EXPEDIENTE

11
11

Telogrnmmn. expedido de Mnt•oim, E•tn.do
tle Sorgipc, cm 28 do corrente mcz, ussim
concebido:
« Presidente do Senado - Rio,
Dt•. Sebastiilo Andrade oosaltou hoje JIO<lct•
municipn.l, n.rro~ando ca.rgo intonde11te, occnpando r.dificiocom forço. policial, dcmittindo
cmpt•cgadus,

Fez I'Otil•m• portoil•o sob nmco.çn.s. Po·
pulnção indignada, protcstn.mo• coat.m semelhante n.t.tentn.do, qunlidu.des legitima•
depositamos potlel' municipnl, ugun.t·1lo.mos
providencias altos podm·es nnçito, visto
violcncin. exercida., n.uxilio, nccordo governo
illegitimo Estndo.- Miguel Pm·ci;•n. Jlnjo.~.
intendente -Hrwacio .~llaJ•lius, presidente do
conselho,>• - Intelr"'lo,
antro oxpcdido de Arncnj ii, cn.pilnl do
estado do Sergipe, cm. 28 do corrente, assim
concebido:
« Prcsidcn to Senado - Rio.
Acabo de ler no Diarío do Coii!J1'a:..•w uma
emenda dos deputa• lo• Dlym pto Campos, Mcne>.cs Pl'illla e Gemluiano Brazil. mandando
incluir no orc,11monto geraL v1wbn. paro. il.mor·
tizar,iio <lo cmprcstimo contrnhido hll tempos
JlOI' esto Estado o do qual a União ó
Undorn.

Venho ilcclnrnt•·vos que follzmcnte o cstnilo
de Scrgipo ct~tiL em condif:ües tio nü.o carecer
mni; desse auxilio. No Ol'\<amcnto do sua ue•·
}loza pol'a. o nono vindom•o jti. so nchn. con~::~ignndn. IL verba. ·nocessal'iCL Pa.t•n o servií,!O do.
tlil•idn, que eorll pontualmente png~t.
Aquclloa doput~tdos teriam procedido com
m11is ncm•to si, cm vnz tle~so. cmcudu. depri·
mente do credito do Estado quo t•epr·esontam,
o dc:;neccssn.rin, segundo o pnrccm· dn com·
missão do orçamento, tivo.'l:mm pt•oposto
verba parn sorvicos ledm•nes m·g~ntos, como
n l'CconstJ•ucofio do. nlth.ndegoa., melhoramento
tlns bnt·ro.s o pt•aticngcm, com mn.terhll upro·
prindo do rebocadores, etc.
O governo o o Congt•csso procedam como
,lulgo.t•em convonlon te, certo:~. poróm, do q ne
Sot•uipo osti~ cm comliçüos 1lu sntisfn.zer os
sous compromissos, o consogtJintnmrmto do
litlstent.rn• o sou Cl'Olllto.- Coronel l'n/lmMv,
11residouto do E•tndo »- lnteirn<io.
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N. 207- 180·1

A Commi~siio do Flnn.nçn.g, tentlo oxami·
nado n proposiciio r.. 03, deste anno, <ln Cnmal':L dos Deputnttos, quo :Ltttm•izo. o Podet•
Executivo n concedm· ao Dt·. Epitnclo <ia
Silva Pessoa, tonto diL Faculdarle do Dii'Cito
fio Itoei!o, um nnno do licença. com o t•espo·
ctivn Ol'dcnn.do, a conta.!' de 15 do cm•J•onte
me1., ó de pa1•ecor que soja n mesma pt•opo·
Hiçiio ndoptadll pelo ~onado.
Slllo. das commi~sües, 20 1le novcmbt•o do
18U4.-.fwao Clwrmonl,- Saldanha Marinha.
-Lc/lc o OUicica.- JosrJ llcrnardo.-'J. Jott·
'Jitim da Sou.:ct,-C, B, Ottonl.

A impt•imh• pnm euLrnt• na ordem dos tt·n·
bathos.
N. 208-1894

A Commissií.o de Finanças sente nilo po<lot•
aconscllmr o Senado a adoptn.t• 11 proposiçiio
dtt Cu.mm•a. dos Sl'g. Doputn.tlo~, nutol'IZ!\Illlo
o goveruo n abt•ir o credito oxtmm•<linario
ilo 800:000$, para. occOl'l'er lls despezas com
fest.Pjos e com n. t•ecopc:iiu dn. commissüo de
ofllciaes a quem n Nação DI•ientnl onc.wregou
de rnzet• n entrega das mcd:~lbns commomo·
mtivas da guert•a do Pat•agoay ; não é ~uo
11 commis~o impugna. fL ilespezu. e o llcstmo
Jlnl'a o qunl o credito é pedido. A sua opiniiio dm•iv:L do nü.o SOl' o nssumpto mui~
objecto de c!'edito a set• abet•to, pDI'tim sim rio
:.qiprovnc;ii.u tlns ilcspez:Ls feittL'i, nJlm do
swo1n l'Bgula.t•mente csc:J•iptut•n.tlas no The·
som•o N1~cional.
A mensagem soliclt1m1lo a 1\bet•tm'íL doc!'erlito chegou ti Camat•a •los Srs. Deputado•
com a dato do 20 rle outuln•o d<l cot•rento
anuo; o p;ll'CCOl' 1l1L commissii.o do ot•çament.n
r!aquellll Comara wm a data do 23 de ou tu·
LJ•o · n. propo:;icii.o, pm•óm, ó lln.to.tli.L do 21 de
nov~ml.ll'u, e velo oo conhcciment.o dn. Com·
mlssilo do 1;-lnnnc:ns cm 22 do cm'l'ento.
A esse tempo n commis.;ão !ln Nnção Ot•ion·
tnl jít iüt•a t•ecebldn ·o os !estejas jt\ lbt•nm
ren.Hsados. como o Somulo o sabe ; ns UesP"-"" estão, pot•tu.nto, feitas.
Credito ext.!'llordinm•io só ó concedido pelo
Poüol' Logislatlvo pn.ro. ns tloi-'pmms qno :{O
hoj,,m do litzm•; 1111 dlscua,iio do pedido pelo
po'rlm• ExocutiYo nst.i\ im\llicltn.mento com·
JH'ohontltr!U. IL Jn.t,tftlHIO 1 '!' :LCÇÜO ti~ Olltl'O
PoduJ' om concodet• o ct•othto, o.mplln.l·o ou
l'C::Jtt•ing"il·o, do u.ccot•do com. as multn.s cil•·
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cumstnnclas que podem Influir na delibet•açiio" toma~• pelo Congresso Nacional.
Tudo isto ó excluído desde que se t.l'otn de
umo. despeza ,iii. feita. ; ontiio unicn.mento se
ha de approvar ou niio o acto do out1•o Poder, sem liberdade de deneg~tr o cpcdito ou
restringir ILS dcspe?.as que so pretende liLZer.
NiLo ó este o fim do Cl'edito extraordl·
nario.
Já estando pllSsada a época em que se de·
verl~m t•ealisar os tcste,1os, bem como are·
cepçno da commlssiio do Uru~uay, as despe·
w.• foi tas silo jil conhecidas e podem tet• sido
inferiores n.o algarismo do credit.n pedido,
como podem ter excedido llquella cit\•a, e o
orçamento que acompanhou n mensagem.
No primeiro caso, ter·•e·ha de approvar cre·
dito de quantia da qual niio haja mais precisão o governo; no. segundo, o credito sara
lnsufficiente, e o governo tei'IÍ. de vir pedir
segundo ci•edito para o mesmo llm.
Parece de melhor nviso solicitar do governo informação sobre a despeza feita e
submetter ~ apreciação do Poder Legislativo a sua npprovação.
E' o que a com missão propõe, si o Senn.tlo
nilo julgar de melhor aviso rcjeita1• o credito

pedido por não ser mais necessario, e o.guu.rdo.r nova mensagem, no. qual o Sr. Presidente da Republica dê conta •la despeza feita
e peça essa approvaçilo paro quantio fixa e
certa, de modo a poder ser regularmente es·
cripturada.
Sala das sessões, 20 de novembro de 1804.
- Saldanha Marinho, presidente.- Leite o
Oiticica, relo.tor.- Justo Cltermont.- O. B.
Ottoni.- Bara:o do Ladario,

O Sr. Pre•ident.e - A Commissiio
de Finanças, tendo de dar parecer acerca da
proposição da Gamara dos Deputados que au.
torlsa o governo a abrir um credito extraor·
narlo de 800:000.~ par" despezas com os festojos da recepção da commissiio Uruguaya en·
vlada ao Rio de Janeiro para fitwr entrega
das medalhas commemorativas da guerra do
Paraguay, conclue o referido p~trecer, deste
modo, •lepois de diversas considerações:
« Parece de melhor a viso solicitar do go·
verno Informações sobre ILS despezas feitas e
submetter a apreciação do po•ler legislativo
sua approvação,,.
A commissiio propõe que, si o Senado nilo
julga de melhor aviso rtUeitar o credito pedldo, per entender que eU e nilo é mais neces·
sarlo, aguarde nova mensagem l~ita pelo SI•.
Presidente da Republica. damlo conta das
despesas re~tllzndus de modo" serem regular·
mente escrlpturadns.
A commls•iio suggero, pois, deus alvitres,
preferlndo.entretnnto,o pt•imeit•o,que hnpot•ta
em um requerimento de intbrmu.çõesl

Os rcquel'imentos de Informações Rilo di sou·
tidos e votados lmmedlatamente pelo Senndo.
Vou submettel-o ti apreciaçiio da Cosa, si
ello fôr rojeitndo, prev1Liecerú. o segundo ai~
vitro: de sm· submettldo a discusSilo o pro·
jecto da Camam com a segunda conclusão,
qno impot•ta um parecm·.
HIL, portanto, dous alvitres: o requerimento
de inlbrmacões e a proposta de t•ejelçiio do
credito podido. A comnussão prefere o pri·
moiro o:lvit1•e e o seu requerimento vai ser
submettldo no Senado. No caso de ser r'lfet~'do, prevalece o segundo alvitre, " opiniiio
emittidn pela commiSS~1o quanto n rejeição
do p:qjecto. Esta segunda conclusão com o
proJecto serão opportunnmente submettidos á
aprecial)l1o do ~onauo.
E' po;to em discussão o requerimento de
informaçiio.

O Sr. Leite e Oltleleo entende
que o parecer da Commissiio de Finanças
sobre esta que;tilo nilo ó um simples p1Lrecer;
ó um ponto de doutrina. E' a Jlrimeira vez
que tal lacto se di1 ; e é necessar10 que a dou·
trina consignada abi chegue ao pleno conbe·
cimento 1lo Senado, para saber ao certo de
que se trata.
0 Sn. COELHO E CAMPOB-QUIII Ó o facto i
qual é a doutrina 1
O SR. LEITE E 0ITICICA.-Vae explicar e
para isto pediu a palavra.
O Poder Executivo dirigiu uma mensagem
ao Congresso Nacional, pedindo a abertura
do credito de 800:000$ para J~st•~os dare·
cepçiio da commissão UI'Ug"uaya, Pediu·o a 22
de outubro ou antes, a Gamara recebeu este
pedido por este tempo, porque o parecer da
sua commissão tinha a data de 23 de outubro.
Mas a discussão prolongou·se e só chegou
ao Senado o pe11ido de credito depois de pas·
sado o fim ou o destino para o qual elle era
:!Olicitado.
Trata.se, portanto, de despozas j~ feitas .••
O Sit, ALMEIDA. BARRETO-E não pagas.
O Sn. LEITE E OITIOIOA.- N•io se sabe si
foram pagas, estilo J'oib1s porque a commissiio
chegou, o• Jestejos so celebraram e a rccepçiio
ji1 est~ Jcita.
O credito tbi pedido pelo Poder Executivo
ao Legislativo pam despezas que se biam
tazoi'.
E' o q uo diz a Commissilo de Finanças no
seu purecor. A sujelçito do pedido do et•cdito
11 dellbet•açilo do po1lm• legi•lntlvo p1•esuppue
que elle tem" titculdade ou ullbm•du11e de
dlsoutil·e, ampllul·o, resolver sob1'0 a convoniencla das medidas tL tomar, restt•lngir ou
augmentat• a olt\'a.
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Si o po<ler Jogislativo entendo que niío é
convenlont.e fa.'l.or o. rlcspeza parn. n qmLl ao
pede o aredito, J't•,ioltn.·o e a tlospcza nii.o se
Jaz.
Si o po<lor legislativo entende quo o plano
das tl.e:;pezas IL Jil.zt~r ó muito grande, restrill"O
o credito, e, port•mto, o serviço para. o qu~l
o poder legislativo o pedi o.
SI. poróm, achar que ó conveniente augmentnr a de.'iprzn., quo devem ser feitos
mn.iore.. ; serviços, a.mplln. o credito.
Ha. paru. tol'lliLl' isto bem claro, um facto
do momento, que pódc sor citado.
Supponha·,e que o porlet• executivo vinha
no congresso N11Cional pedir um cre•Hto ,le
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elas, solicl tardo Poder Executivo informações
sobre o qtumtum dns deapezas rco.liandas ; o
neste caso, n. Camara dos Doputn,los iniciará
uma proposit.;ilu npprovan110 essas despezns.
SI o Presidente da Republica, depOIS rle ter
verificado quanto se gastou, submette a
aprecin~oio do Congt'esso o toto.l do onus paro.
o thesouro publico, •lirigir um:t monsngem
no Poder Logh!lutivo, po1· certo que não pedirá u. alwrtura. do um credito extruordlnario
porque não é mataria Uelle, mas o. opprovo.·
çiw das clespez11S feitas, para que possam eer
reg11lat•mente escriptur•Udns no Thesouro Na.ciomtl, porque ellus lá esllio em aberto c es·
tarlio emqunu to nã.o houver· credito,
~00: 000$, para occm•rer ás despezils com os
A isto fica limitada ll acção do Poder Legissoccori'Ds neccs~arios pllra. impedir a. in vnsão lativo. Siío estes o• <lous :1Jvitres qua propõe
do uma epidemia, o o Congresso. entendendo 11 commissü.o.
que tal quantia não em suficiente, amplia o Mas o fim para o qual pediu apalavra pela
credito, para. mandar fazer maiores despozn.s; ordem, tendo dodo estas breves explicoções,
como o póde restringir no caso de não serem é dizet• ao Senado quo desde que se trata
nccessa.l'ios os serviços a!U.zer.
deste ponto cle doutrina, de despezos feitas
Mas quando se trata de despezas que jli p•lo Poder Executivo já não ha necessidade
foram feitas, o podar legislutivo niio póde do pedido de credito extroordinorio, mas sórestringir o m•odito, não o póde ampliar, não mente pedido para a suu. approvaçiio.
o póde negar, porque as despezas estão Se!'l\ melhor consido,,ar-se o segundo alvi·
trc da commissão, mandondo imprimir o pa- ,,
feitas.
rccm•,para que o Senado tenha conhecimento
0 Sn. AnDON MILANEZ- A mensagem CSpe• dos razões em que se funuou a Commissão de
ciftcou as verbas.
Flnnnçns,aflm do que se pronuncie com conheo
O St\. LEITE E O!TICICA- Póde acontecer cim1·nto de ca.usn..
que as despezu• estejam feitas (é um ponto
Desde que seja submettiuo o primeiro rcquedu. que:;tãoJ, mas o cre 1 ito SC',iu. excossi vo.
rlmento 11 discussão e votn(ii.o. o Senodo é to·
N110 lm., pois, nec~_•ssldu.do do dotat•. o poder mudo do •urpreza deantc do J'acto novo, não
executivo com 8011:000$, quanuo elle podia tem conhecimento <lo assumpto, os Srs. Se·
ter somente gasto GOO:uoosuoo.
nnrlm•es nito teem tempo de estudarem a
Supponha-so que, ao contmrio, elle pede quesuio debaixo do ponto de vista da contabiSOO:UOU$ o é necossoriu maiot• quantia. Então lidade publica.
o poder !Bgisi<Lti vo tet•4 de se pronunciar
Tomando·se o primeiro alvitre, que se
solire o assurnpto e cm Vt Zde 800:000~, vota quel' ftrm1w, ou 11pp1'ovm• o parecer sem
1.000:000$ ou 1.200:000$000.
conheci monte da causr1, tom·se firmado um
Portanto. o é ao que quero chegar, a acção aresto do Senado. isto é, que o governo niío
do poder legislativo esti1 restrlch1 nosto pode fazer despozas para depois vir pedir
ponto.
·credito extmordinario, mas sim pedir a
N1io póde negar o credito, nem restringil·o, appt•ovação das dospezns feitas.
nom amplial·o.
Publicador, poróm, o parecer o Senado parle
Tr1Lt11·se de despozn.s que jit Jbram feitas, totniLl' conhoc1mento do tacto, ver as I'azUes
que já são conhecidas.
que a CommiB>ilo de Finanças apresenta e doQual deve sm· nmlssiiodo Porlor Executivo libet•n. com conhecimento do causa i o neste
deste caso 'I Nilo é pedir um ct•edito ext1•aor· CllSO 11. COIDIUiSSI10 ]10 10 pref()roncin. para SOU
dlnnrlo, mns 11 aJlprovação do Pu<ler Le· l'equm•iJOento,ou ucceitnr o segundo conselho,
glslntivo ús dcspezns que Jbz, na quantia isto ó. rejeitar o credito e aguorda1• qno o
certlt, com o. 1lomonstpaçã.o necessarm, allrn presirlonte da RepubliC<L, depois de conhecida
do que o Podet• Legislativo upt•eelando isto, ll despoza, venha pedir a approvaçiio della.
o modo por que Jbram feitas as despezos e a Parle, portanto, quo seja considerado como
convenlencia que o Poder Executivo julgou pllrccm· para re,ieiçiío do project~, mandanexistirem, pn.rn. decretar• as despezas por si, lio·se imprimir atlm do entrar depoiS no ordem
sem nudienci~t do Cong1•esso, delibere a este dos trobalhos.
re•pelte.
Collocada n qLtcstão neste ponto, a Com·
O 81•. Pre•ldente- As conclusões
ml•,ão do Flm•nca• propõe ao Senarlo si não <lo parecer autorlsam·me a sup~or que o reser~ con venlonto, em vista elas clrcumote.n· la to r da commllllio pre!llre o pedido de lotor1
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mnçõcs, polos proprios Lermos dns conclusões
o:xn.radns.
« Pnt•eco llo mclhot• n.vií:lo solicitar do go·
vcrno intbrmaçüe!:i o submetter fiepuis no
co!'po leg-islativo o. suo. n.pprovncii.o.>)
Ora, isso ó um requerimento, o l'egimento
!Lss!m o considera. o cst1.:s requcl'imcuto~. pelo
n.rL. 100, não pcrmittom a<linmonto, são discutidos c yo!lulos lmmcdiatamonto.
Diz o art. 100 (h~ :
• Quando os pareceres concluircm por pot!,ido do inform~tçilo do adiamento .e quo o
nssumpto s~ja submottido 11 outra commissão, serü.o consldera<los rertuerlmcntos e como
ta.es discutidos o votados.»
De sorto que, si não se dót• a preferoncio.
t•equerida. pe!1L pr·oprin. cmnmis~ão nu. ultimn.

SubstitmL·Ho n. con8ignuç.ü.o 1lcstrmulu. para
n. visita sn.nito.rin. externa pela seguinte :
Visita :mnitm·la

c:r.tUI'I1a

Pntt·ií.o dn. lnnchn. tt. vapot•
com u. diiLritL do D~OOO ....
I Mnchlni>IIL com 11 <liarin do

:l:2ll5$000

..... ............. .

3: :!8:3$000

ü$000 • ....•....••••...••

2: !(10$ü00

n~ooo

I Foguisbt com a diarin. do
·1 l\fn.rinhciros com u. lli1Lri1t
do 5$000 ••.•••••.•••••.•

i:~OO.~OOO
16:000~000

Accrc.-;centc·~o ;
conclusüo, nii.o posso deixu.t• do snbmcttor
tlesdo jú. o requerimento ú. db:cussü.o e vo- J.nz;Lroto do Paro.noguiL.,,. . .
12:0008000
ta.çi'Lo.
Em vez do- 0:!3:260$000Si a commissiío prefere que o pn.rcccr sCija.l dig-a-te ................ ,.
G50:6308000
tliscutiflo com o J!rojcc~o, ent;1o c:)nsidora de A' vct•IJa !W- Instituto S:mito.rio J~'cilcra.l :
melhor !Lviso a utecu!sao n~ste t~t rcno c coo· Rest•be!açn.·•o a consignnçiio do 6:000$000
~'!ito o Senado, si~· perJcrenr..a "~ste ai• para o vico·directm• rio Instituto.
VItro. Nesse caso nao sera. .um reqncrtmcnto E1n vez de22l :·IOO$.:....dign.·sc-227:4fJO~OOO.
tnns um parecer pn1:a ser tltscutulo opportu·
A' Yerbu. 2·1 - Foculdudo do Medicina da
namente como o pi'OJCcto da Cumarn. ,
Bahlu.
Os senhores, que acceltnm a profercncm. lln.
Accre~centom-se 25 1 /u acon:;i~nn.ção destiultirna. ..conclusão do parecer, d~ que.. essa. nado. n. pagnmcnto dos ·:-;crvcntcs.
con~lusuo de':• acompanhar a dtscussao do
Em vez de - 644:0iO:'; - digiL·Se pro,1ecto, qumram lovnnt"!'-se.
,
048:8iO.:;ooo.
·
E' npprovnda" prolorencta rcquertdfl pc!IL
conuntssüo, in(lo o parecer n imprimi!', Jla.ra A' verba 2R - Gymnnsio NI!.Cionnl :
ser dlscuti<lo com a proposição da. Cumara dos Supprima·so n consignação de 5:0008000,
pnra despczo.s com os g1Lbinetcs de scioucilu;
Sra. Deputados.
O SR. 2" SI~ORETARID lü o fica sobro a MesiL, nntut•acs, o nd<lidonem·>e 2:400$000 Jl!Ll'IL pn·
pa1•a. ser discutido no. scs~1o seguinto, depois gamcnto do dous prol~ssoros rle cadoirns
tle impresso no Dú1rio do (:ou!J1'(.,'x~·o, o :.;c- c•xt.incr.n.s, 11111.~ qnP. prescnt.~~mcnte c~t.ão no
dfl·ct,i vo t!xorcicio do mn.gistcrio, ttcn.ndo
gulnte
u.~:~sim cquiplll'U.dos nos úUti'os toutes.
EDl ~ez de - ti20:G60$00fl - dign.•!IOPARECER N. 209 DE !894
518:060~000.
A' verba 20-Externnto da Campanlm:
Supprima·se.
Radaaç<1o
A' vorbn 3·1-lllbliotbcca Nacional.
EieYC·Se a 4:800~000 a oonsignuçiio do
Das emcndM llo Scna.do ti. proposit..~ão dn. 3:600,000 pam aluguel da ca•a contigua
CatniLI'IL dos Deputados n. 41, de 1894, fixnndo destinada a dojtoslto de livros ojot•naos.
n. despesa do Mtniste1•io da Justi<:u. e Negocias Em voz do-158:700$00, diga.se 159:900$000.
Interiores poru. o exorclcio do 1805
A' verba 38- lnstltuiçucs subsi<lindas pelu.
Uniõo:
Ao !LI'\, 1":
Resbtbolocam·soas conslgnnçücs do 100:000$
Em vez <le:- 15,003:485.~·12:;- diga·so- para o Lyceu do Artes o Olllolos do Rio !lo
15,630:255$425.
.Janeiro ; de 20:000.~000 para o Asylo do
Orphii.os <la Soclerln<ic Amante da lustruc~ilo;
A.' verba 5"- Socrotarla do Senado :
o
pnt•a n Escola Domes.icn de
A.ccrcsccnto·so: -olevudn a 12:000.~000 a N.doS.5:000$000
do
Amp<tro,
do Pett•opolis.
ccnslgnac,,ilo do 2:000~000 P.nrn. _compra de Em VC7. do ~32:000,,-dlgn•S0-30!
:000.~000.
livros, jornnes o out1•ns puhiwnçocs.
A'
verba
40-0hras
:
Em 'vez de - 2G:l:!OOSOOO - dií!n·soRoduzn·se a lOO:Ou0$000 a conslgnnçilo
273: 100$000.
A.' verba 10 -Serviço Sanito.I•lo Mnrltimo : para consorvaçilo c repa1•o dos proprios n~·
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cionnes o accreseonl.em-so :10:000.~ pnrn con· O Sn. LJ<ITin E 0I1'ICIC,\ - Pois bom: não so
cluslio dos concerto~ o inst!tllnçlics no cdiflcio nltcl'll. 1lispo~i(:ITo algum;t, nltern.-so nponas o.
1lo Senado o :.!0:0008 pn.rtt constl'ucçii.o o inli· alld!Qiio, de n.ccortlo com o quo foi votado.
btlla.cão c.lo lahoratorio ilostimulo nos tt•1t.. O Sn. PnESIDE~T<n- Algum termo dJ1 ·r~;.
unlhos prnticos do physicn oxpor·imentJtl<ln cçiTn, ma.'~ nii.o d1t mlrli~~~ro ó o que diz o 'regi·
Bscoln l'olytcchnica.
monto. ~mo.
pódn nltOI'D.l' qunlqu01• das
Supprimn-so o nrtigo quo nutorbm. n Poder suo.s dt~po::;tçocs, :mlvo ll11 hypothcso do
Executivo n. trn.nsfhrit• 1u1 ndminist.rações do~ art. 136 qno rliz: (Iam/o) «Si o projecto for
Estados onde funcciomun os cur~os annexos incrr.pa.·io do IHIVolvot• o.hsurdo, coritradiQüo
ris Faeulda<lesdo Direito.
do nrti;:!OS ou int'rar.ção tln. constituição o
Sf\lo. Uns commiasücs, 28 do novembro do Slmndo decidir<'L provio.mento o.,t.a quC!stiio,
J~Q.t,-.1, L. Cm:llw c Campos.- J,' Joa'Juim por protJosta d:t Moso ou rle qualquer sena·
flor.»
do Sou.:a.
De sorto que na rmlacção só so pódc modi· ,,
O l!iir.GIJ GonUnrl. (['"'" ordc,...) Sr.
ficar.
qtmwlo haja ab.m,.do, ccmtmdiçc1o de
Presidente, hn.vemlo csca~S('Z de tempo o ur·
m·tifJOs,
ott infmcçfln ria constiluiçao o o caso
gcncin. do vut.ar o:; m·çamentos, rcquoiro a.
não
ó
o
dn
ucnhuma tlcstas hypothescs.
V, Ex. que consulte a C;u·m., :-;o concedo flispeu·
Entt·c~ta.nto consulto no ~nnndo, se ncceitn.
sa dil impressão, _p!tl'lL que ~e tli::=cuttL irnmc•
n requrt•irnento vcrlml t 1o :;;t•. senador Leito e
diutn.mcnto esta retlacr:üo.
OiticimL,
pa.t•a. l-ler mollitlcn~ 11 a. redacção no
Po~to iL votos ó npprovw1o o requerimento.
'""tido
quo
nllt• propõe.
Entro em tliscua:mo unica 11. rcdacc;ü.o.
O Senado l'CS'olvo nognti\'amcntc.
Coutinun. n discus~iio cl11 re~lact:i1o que ó
O l!iir. Leite e 011.1<>1.,,. diz que no.
sem
mais rlclJnto appro1•arJa.
redaC<;.io final do orçnmcnto do int.erior ha
necessidade •lo lazer um rntopico de que n. . 0 Stt, COELIIO E C.\MPOH pcclo QUO S(\ja. nocommissiío niio t<•m rtb:iOIIIt:tmonto culpa ••• meado r•nl'IL :L Cornmi::;sii.o elo Justiça o LCf!iS·
lo.çiio um SI'. senw 1or para substituh• o Sr.
0 Sa. ALl!ElDA ilAitnETO- Sem duvir!n.
Campos S:tlle:.o que so acha ausente, visto tet•
O Sll. LEIT>J I·: OiTICtc.\- ... por·~uo ó pro· n. commiS>ão trabnlhos lmjtortantes sobro que
venicnte do UIDlL lei votadn. pelo Congt•t:~l:'O o tom do dn1• parecer.
snnecion:ula pelo Presidente d• Republica.
O Sa. PRE<IDENTE nomeia para fazer parto
E' a verba que diz respeito a justi•:a locnl do
da.
Commissfio de Justiç.n. o Sr. João BarOistricto l'cdorai.
O Scnndo votou a \'Crbn. no rcgimcn de urna lJn.lho.
lei, mo.s o or~~tmento pa.rlt !Múti O ::.ob o rogi- O Sn. Gn~ Gour.AHT communicn. que o Sr.
men do umo. outra. foi, quuj1'~ flli :o~n.ncciona· sP:Illl.dm• Dmning-os Vicente, por estar I'esi·
d[L. E' umtL ernend:~ simplesme.Jtc de relliL- dindo em l\fenc1cs, t.r·m se visto pt•ivn.do do
cçiio de verlm. no final dn lLI'tigo. niin entende compni'ccm· om con::~equot,cia da. intert•upçiio
com a vet•bo., ouWuUo com :L c1J'ru., isto para elo trnli!g-o da E. F. Ccntrn.l, e lo~o que este
evitar quo o Poder Executivo tcmlm de !Lbrir esteja rcsl.a.lJelecidu, se a.prosent!U'á ello no
um Cl't~dito oxtJ•a.oJ·dinn.T'iD no principio do Sena<lo. -lntelr•,,do.
exercieio, o quo uão ó permittldo po1• loi.
A lei consignn. maiores vencimentos nos
ORD!l~! DO DIA
.Juizes da ,iustiçn tlo Dlstrlcto Federa.!, mas o
orçamento j~ vao com a flL!ta do <llsposiçiio
togai, Paroce·lhe que na redacçiio so pódo Votar;iio om 3° dlscuS!iio da proposição da
Camam •los Dopu~tdos n. 46, do 189-1, autoJ•i·
emendar o signnl da ciJ't·n..
srtndo o Poder Executivo a crcar e regular,
O Sr. Pa•e,.ldente- Eu tenho cs· sem onus pa.r:L os cot\•cs publicas, uma caixa
cJ•IIpulos cm ncceitur n crnendn. do honrado uonoficonto ua Brigada Policial r1e•tl• Capital.
seuatlor. O nrt. 185 do ro~imonto diz (lendo)
E' upprovadiL o sondo a<loptlLda vao sor en«Apresentaria o lulu a rcdncçüo, licarl• sobre vinda ú snncçü.o presidencial.
a mesa pai'a sor· impressa no jor•nal d11 Cosa e Votnçü.o cm 311 lllscussão riu. proposição do.
discutifltL 1111 acssiio seguinte. SI tüt• dispensa· CamlLI'Il dos Deputados n. 51, do 189·1, autor•i•
da essa. imprcs~ilo, a tliscussü.o poderá ser
sando o g-ovm·no n. mn.ndnr prolon~~n· n. linha
immedint11.
polo intorior rio Estado do Mnra•
Nesta discussüo podcri• suppJ•irnir·sO ou toiegrnphica
nhiio
utó
a
cillndo
de PlLlma no Estndo do
substitui No nlgum termo da d Jcçiio, mns 11iio Goynz.
um artigo 011 11nrto deli c, 011 ultoi11I' qual·
quer l!o >uns disposiçõos, salvo nn. hypothese E' approvnda a cmen<'n rlo Sr. senador
CJ•uz, restnõolec•ndo o n.rt. 2' da proposlç~o.
do artigo seguinte.~
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E' approvada a proposlçilo e sendo adopllt·
da vae sor submottlda ti soncçilo presidencial.
Votaçilo em 3• discussão do proposlçilo da
C~martt •los Deputadas n. 52,de 1894, autor!·
snndo.o Poder Executivo a. conceder n.o ~o
oUicial •la a<lministraçiio dos Corroi os do Di•·
trlcto Federal, Carlos Alberto do Espírito·
Sonto, tros mozos do licença com ordenado
para tratar de sua saude.
E' rej••ltada em cscrutinio secreto, por 20
votes contra 15, a emenda do Sr. Eugenio
Amorim substituindo as palovrascmn ordena·
do lJBilLS:-com. todos os wmcimonto.~.
E' approvuda a proposição em oscrutinio
secreto por 19 votos contro 16, o sendo ado·
ptada vae ser submottidn ó. sancção presidencial.
Votação em 2' discussão dn proposiÇ~1o da
Camara dos Deputados, n. 23, do 1894, rcgu·
!ando os véoclmentos do funccionarioaposon·
tado pelo decreto legislativo n. 50, do 13 de
junho de 18112.
E' annunclado o escrutinio secreto.

offcroça as ~mandas quo julgar necessarlas.
-n. do Ladario.
E' lido, apoiado, posto om discussão e som
clobate appJ•ova<lo.
E' a proposição remettida IÍ CommiBBão do
Finanças.
Entram suceflssivamento cm 2n disaussilo,
corn o pn.recer da Commissii.o de Finanças, o
•ilo sem debate approvados os arts. 1'.2'', 3• o
·1" da. proposição dn Ca.mara dos Deputados,
n. 50, do 1894, autorizando o governo ades·
pendor até a quantia •le l.OOO:UOO$ com os
trabalhos para a manutenção e desenvolvi·
monto flos nucleoo coloniacs da margem di·
reita do Araguo.ry, no Estado do Po.r1i..
E' a proposir;iio adoptada o passa para 3•
discussão,
0 Sn. ANTONIO BAENA (pela ordem) requer
dispensa do intersticio para a 3• discussão da
proposição.
Consultado, o Senado con~ede a dispensa.
Segue em 3" discussão, com as emendas ap·
provadas cm 2'', a proposição dn. Cam&ra dos
O Sr. Coelho Rodrll.{ue" (pela Deputados, n. 47, de 1894, autorizando o
orden1) -Sr. presidente, mo parece quo esto Governo rever o regulamento ayprovado polo
não é caso de Interesso individual do que CO· decreto n. 1.692 A,de lO de abri ultimo, para
gita o regi monto.
oxecuçiio da lei n. lü4, do II de outubro de
Trata-se da interpretação do uma lei. A loi 1893, sobre bases que estabelece.
interessava a ind1viduos, mas n interpreta·
ção da lei é uma questão do doutrina, não é
uma questão individual. Por consequencia mo O Sr. t::oelllo e Oampo•, em
parece que não ó o caso rla vota.c;ao secreta.. nome da commissii.o vencido, mas não conEntretanto, si os precedentes da Casa. são vencido, á vista do procedimento do Senado,
r(\jeitando as emendas suppJ•e;sivas a um dos
outros ...
artigos
roferentcs IÍ attribuição concedi,la ao
O Sn. PnEB!DE:>ITE declara que con•idera de p,der Execu~ivo
para nomeações determi·
lnmresse par•.iculnr o projecto, o por isso vao nadas.
procederá votação pot• escrutlnio secreto.
Vem IÍ Mesa, ó lida e posta conjunctamente
Corrido o escrutmio e a proposição nppro·
vario por 26 votQil contra 8,o sendo adoptada om discussão a seguinte
pas1111 para 3• discussão.
._
Votação em discussão unicn da propostçuo
Emenda
da Camora dos Deputados n. G·l, de 1804, pro·
rogando a actual sessão legislativa até o dia
Suppt•imam-so no n. 2 § 1/, as seguintes
lO de dezembro proxlmo futuro.
pala
vms : _c e os otnciaes de todas as •·eparE' a.pprovada e vae ser remettlda ao Sr.
Presl•lente da Republica para a formalidade tições postaes.»-J. L. Coelho e Campo•.-A.
P, Nogueira Accioly.
da publicação.
Votação em 3• discussão da p•·oposiciio da
mesma Camara, n. ·18, de 1894, fixando a O ~··· Leite e Oltlelea osUti de
despezado MlnisteJ•io da MaJ•inha, para. o ox· nccordo
com o parocet• do. Camara dos Depuorc1clo de 1895.
tados, parecendo-lho ~ue ó diUicil slnão mui
, O Sn. COSTA AZEVEDO (pala ordem) manda penosa attribuição a que ó conleridn ao director de escolher intimas empregudos nos Esti Mesa. o seguinte
tados, como sejam agentes de quarta classe e
outros
do igual categoria.
Requerinumto
Assim,
obedecendo ao plano que expõe,
I
offorece emendas que lô e envia á Mesa e que
1\equoiro que a proposição volto a Commis· repartem attrtbuições do nomear entre o di·
sii.o de Finançus para, consider~ndo o de· rector geral, o ministro de Estado e os admi·
bate b&vldo por occaoiiio da. 3• dilcussão, niatrodoM de correios noa Eltados.
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Vem Íl Mesa, silo lidas, upolndns o postas condo e•sn da commissfio, porque julgo muito
conjunctamonto em eliscussiio as seguintes
accrtndo que se vcnbn ainda a· tb.zcr com que
este• empregados niio se vão ompeni111r com
Emenda.'i
os seus patrono• para as nomeaçücs, sendo as
vagas preenchi•las sómonte pelo patronato.
1"-Supprima·se a emenda do Senado ao Por esta raziio, peço ao Seniiclo que acceitc
n. I do§ 1', com na palavras: e os olllciacs a emenda que vou mondar e c\ a seguinto (/1):
ele todas as repai•tições postaes.
< P':'JP2nho sqja restabelecida a emend~t ela
2u-Accrescenteaso no mesmo pararl'rapho COillffilSSUO 110 n, 3 do § zu )
do prqjecto : e os agentes de 3" e 4'. classes.
Voem it Mesa, silo lidas, apoiadas c postno
3"-R.e~lja-se asoim o n. 2 do § 1': Com- conjunctn.mento cm discusssü.o as seguintes
pete ao director geral a nomeação dos ama·
nuenses, praticantes, fieis do tbesoureiro e do
Em andas
nlmoxarlfe, porteiro e continuas da dire·
ctoria,
41-Accrescentc-se ao§ 211 : oR demais funcPropnnho soja restnbelecida a emenda da
c!pno.rios se1•ão nomcndos por portaria do mi- commlssüo no n. 3 do§ 2".-Almcida Bar·
mstro da Vinçiio e Industria.-Lailc c Oili· rato.
cica.
Ao n. I do § 2' restabeleça-se a pl'oposta da
Commissfio
do Senado, dizendo-se 7:200$ cm
O ll!lr. AI meldn Bnt•t•eto - S1•, vez de 0:000$.-Joao Ncica,
Presidenta, precisiLva saber l!li, t•ejeitadn. uma
emenda da Com missão do Justiça e Lcgisla- O l!ilt•, Gil Goulnrt olforeco uma
çiío ao projecto que se discute, eu posso res- emeneht que ju;titic:t,
tabelecei·•·
Vem IÍ Mesa, ci lida, apoiada o posta con·
O Su. CO~<Lllo E CAMPOs- Póde.
junctamente cm discussão a seguinte
0 Sa. AL~!i:IDA BARRETO-Niio sei si o Regimento prohibe que olfereça uma emenda
Emenda
restabelecendo a que foi re,ieitadn..
0 Sa. PRESIDENTE- V. Ex, póde mpresen· O numero o vencimentos dos funccionn,rios
tal-a.
a que se t•efere o at•t. 445 do regulamento de
0 Sa. ALMEIDA BARRETO- PaJ•eca-me quo 10 de abril ele !894, niio poderão excedei' aos
o Senado r~oitou """ emenda sem saber o fixados nos tabeilas annexas no decreto n. i!l4,
que reprovava. Pn1oece impossivel que eUe de I i <le outubro de 1893,-Git Goulart.
niio desse o seu voto no que Y,ropoz a com· Ninguem mais pedindo n. po.lo.vro., encm•ru.·
missão, que foi o seguinte (lei):
se n discussão.
c Substitua-se o n. 3 do§ 2• polo.seguinte: Annunciada a votaçüo e verificando-se não
serão providos cm concurso os Jogares de haver numero Jogai, procede-se á cl!amad<t
cbefea da se•ciio, praticantes c carteiros de dos Srs· senadores que compareceram i•
2' ciaosc, sendo pratico o concurso para scssiio (30), c deixam de responder os Srs. NoaqucUes c theorico para estes. Os Jogaras de gueira Accioly, Almino Affonso, Josó Bornal'·
otnciacs seriio preenchidos do seguinte modo: tlo, Oliveira. Galvüo, Rosa. Junior, Eugenio
dUIL'I vagiL'I pm• merecimento e uma por an- Amorim, Saldnnhn Marinho, C. Ottoni o
tiguidade e assim successivamontc.~
Joaquim Murtinho (9).
A Commissiio de Justiça c Legislaçiio jus- Fica adindo a votaçiio do projecto.
tificou esta emanda declarando:
Seg-ue-som cm 2· discussão, com o J:10.rccer
« A necessicln<lo dess<t dispo!içüo ci clara. da Commissiio de Finan(ns, a p1•oposiçiio da
Pm• um lado obriga os empregados a estudo.· Camar<t elos Deputados n. 42, do 1804, <tuto ri·
rem, habilitando-se cada um nos vnrio• ra- znnrlo o ~ovm•no a mandar pu.gtu• ao DJ'. José
mos desse especial c complexo seJ'Yiço. Por Borges Ribeiro dtL Custa o ao phn.rma.coutico
outro lado, corta de voz os constantes abusos Agusto Ccsa.t• Diogo, proptwa.tlor•es do htbora·
de promoções por cm ponho, com que sem pro torios da F<tcuidade de Medicina do Itio de
siío preteridos tunccionnt•ios de mcrito c 6 JILnril•o, üxonot'llflos r1csses cn.rgos e ·ncllos
fonte 'PCl'cnno de dcsmorrtlist~r,iio entro os om- reinteg-rados, em vit•tudo da loi u. ·12, rle 2 rle
pregullos, CJUI'I mnis cuid:Lm do n.mpm•al'·~o ú unho tle 1802, n m•tleuudo que r.leixn.t'!UII do
sombra dos patronos, do que cnmprit· os tiOU~ pm•ccbm• no intm•vallo rln. nxunot•açiio ;'L rllin1lCVOI'CS, não sondo menor o projulzo do 801'· tL'g"l'iLf."iiD.
Ninguorn pedindo o. JIILln.vr:L, oucm·r:L·.Sl! !L
Vi\'0.»
Orn., ú. vh:1to. üisto, Sr. Pt•oaidento, niio pos- tliscussüo, Jlettutlo ruliall.lL 11 \'Otu.~~üo pOL' tlllta
so deiXILr de mnndat• uma emenda, restabelo- do numero lu~al.
1
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O Sn. CosTA AzEVEDo (pela ordem) onvla ;,
o parecer d11 Com missão Finanças sobro
o projecto do Qrç~>mento do Minlstorio da Ma·
rlnhn, o requer que soj11 ollo immediatamente
snbmettido á discussão.
E lido o soguin to
}fes~

que so dispensou o intorsticlo do uma rliscussiio pnra outra. será ello dndo paro. ordem do
dia do amanhã, com ns emendas apresenta·
das que serão impressas no Diario do Conyrcsso.

Esgotad11s as materlns d11 arriem do dia, o
Sr. l'rcsldente designa. paro. 11 da sessão seguinte:
PAH.EOS:R
Votação cm 3" discussiio da proposição da.
mesma
C11m11ra, n. 47, do 1804, ~>Utorimndo
N. 210-181l·1
o governo a. revet• o regulamento a.pprovado
A' Commissão de Finanças foi devolvido, pelo dect•cto n. !002 A, do lO de abril ultimo,
por dellborn.çiio rio Senado, o projecto rle orça- para execuciio da lo! n. lO·l,do ll do outubro
1803, sobro b11sos que estabelece.
monto do Ministorio d11 Marinha pnro o cxor· doVotação
cm 2~ discussão do. proposição da.
c:icio flo 1895, n.tlm do cor1•igil·o do accordo
mesma
Camara,
n. 42, do 1804, a.utorizando
co1n 11 discussão havida.
o governo n mandar pagar ao Dx•. Josó Bot··
Desempenhando-se desta tarefo, a Commis- ges lU beiro d11 Costa o ao plmrmacoutico Au·
siio otrct•ece ns seguintes
gusto Ccsar Diogo, preparadores do laboro·
torios da Faculdade do Medicin~> do Rio do
Janeiro,
exonertulos desses cargos e Oltlles
Eme11das
reintegrados, em virtude da lei n. 42, de 2
do julho de 1802, o ordenado que deixaram
A.~ rubrica§ 2 - Conselho .Naval
do perceber no intervnllo da exoneração á
-Em togar do............... •13:000$000 reintegração.
Diga-se: - Vlde - de conlbt•mi·
Contlnu~>çiio da 3• discussão dn proposição
dado á. proposta do governo
d11 mesma. camara, n. 48, de 180•1, fixando 11
Jlnra. 1805............... . . . . . 40:200$660 dcspoz11 do Mlnistorio da Marinha p11ra o
J\ ·rubrica.§ 5- Contadoria de .lllarinlla:
cxcrclcio de 1805,
Em logm· do..............
158:350$000 2' discussiio dns proposições d11 Camnra doo
11iga.-se:- Vido- de contormiSt•s. Deputados:
d<J.do Ji, proposta do governo
N. 45, de 1804, abl'indo no Miniotcrio d11
para. 1895, cumpridas assim as
Marinha
crcdlto do l.4G2:000$ para ser
leis e decretos vigentes ....... 2ll: 100$000 applicado aodiversas
verbas;
A~ I'Ubr_ico. § 9- Batalhtzo de :'n(cmtcriti:
N.
54,
de
l8U4,
~>utoris~>ndo o governo a ·
POI' ter stdo creado pelo Seabrir diversos creditas supplementares na
nado no sou projecto do lei
rubriCil-Arsonaos-par~>
serem 11pplicadns ao
de força n~>V~>l, para mate·
pog~>mento de augmento de venclmentcs dos
rial e pessoal.............
200:000$000 p!11rões dns embarcações do Arselllli de Ml1A' rubt"ica § 10- Cor110 de marinheiros na .. rinha.
desta capltal;
ci onacs :
N.
ll8,
de 1802, definindo o que é sello
Em. YCZ de, , , , • , , , , , , , , • , 1,730: 092,~000
proporcional
e ftxo da União.
diga-se:- Vide- de cantor•
3•
discussão
do projecto do Senado, n. 28,
midado ~ proposta do go4e
1804,
dispondo
sobre companhias de severno pura 1895.......... I. 725:292.$000 guros de vida estr~>ngelrns,
que funccionam
A' rubl'ica. § 23- Muníçacs de uocca:
torrltcrio
d11
Repubi!Cil
•.
Attendendo nos cl~>t•os que
3• dita dM proposições da Camara dos
devem existir no corpo de
Deputados:·
·.
mat•inhelros naclonnes, esN. 22 do !804, relevando a mulro em que
colas de ~>prcndizcs-mnrlnbelrcs, etc., cm vez de.,. 3.300:580$000 incorreu 11 Companbla Geral do Melhora•
mentos no Mar~>nbiio ;
Attendida a creaçiio do bnt11·
lhüo do inOmtct•i~>, rliglt·se. 3.300:000$000 N. 18, de !894, autcrlsando o Poder Ex·
Sll.lt\ dns commlssõos, 20 do novembro do ecutlvo a m11ndar contar, para os o1fcitos da
no logat• •le professor do l' Extei'•
1894 .-Jaaquint Saldanha Marinho, roln.tor.- jubllaçiio,
n11to
do
Gymnaslo
Nacional, o tempo que set•·
Dartla elo Ladnl'io.- C. B. Ottoni.-'Leito o
viu
nas
fileiras
do
exercito, no l" tenente re·
Oitic-ica.-J. Jva'luim do Sou:a.
Jbrmndo do exercito Joaquim 'do OliYelra For·
O Su. Plti~SIDE~TE- Niio 1mvendo numero no.nlles;
·
piLm vo~tr-se o 1mrccot• vno u Imprimir · o N. 4·1, do !894, autorl811ndo o Poder Ex,
tendo .I•\. sido considerado mntorla urgente', o ccu ti vo a conceder um anno do licença, com
OI'ÇimlOllto do Mluistm•io dn Marinha, doado ordena•lo, no oscriptumrio do estrod11 de fcr·
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l'O do P~ulo Alfonso, Antonio Cantlido da
Si!Ya Lcilo, ·
3" discussão da proposição da mesma c~
m~ra, n, 50 de 1804, autorisando o governo
a despender ató aquantia do I .000:0008 com
os t•·abalhos para a manutonçiio o desonvol·
vimento dos nuclcos coloniaes tl11 margem
diroita <lo Amguary, no Estado Pará,
Levanta-se a sessão ás21/2 horas da tardo,

-
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SUMl\lAHlO- Clmumrln-l.ollm•n 1ln. nctn- l~X\'1~
Ilii:N'W - Pnrucur- Onue~l 1111 llf,\- Vntn1;iin- :1 11
dii!CUSK;in dt~ prOtloniçãn n. -\8 du 111~J.I- ntsnursnttrlmt
~rK. U. do Amnrnlo Cnstn. A1.ovmlu- gnccrrnmonto
dtL rliscutt'l:iu, votn••1io - l~ncorrnlw·nto dn rihu:ussão

dru; }ll'nprot;i•;tiol4 nK '•I:Í o 51- Clutlnntln.- Aclín.monto
drL \'otn~ii.n- ~~~ tl!!i,:liS!iiio dn. P''opo!O!t:;io n. JtSllho~cul'l'loll ·-l~ncorrnmonto tia •h:!Cllf>SÜO- Otllum do
dln. 1 do tloi!om!Jro.

Ao mcio·din. comparecem 39 Srs. senad_g·
res, o. sabei' : Joiio P01lro, C1l Gouln.rt, Jouo
Neiva., Virgilio Da.ma.sio, Francisco Mnchndo,
Costa Azevedo, Antonio Bn.ena, Justo Cher•
mont, Pires Ferreira, Cruz, Coelho Rodri·
gues, Nogueir~ Accioii •.João Cordeiro, Almi·
no Alfonso, ,Josó Bernardo, Ollvcira Gaivão,
Abdon Mllanez, Aimeirl~ BO.l'l'Cto, Joaquim
Pernambuco, Rego Melio, Leite e Oiticica,
Leandro Macia!, !tosa Junior, Coelho e Cam•
pos, Eugenio Amorim, Q, Bocayuva, Lapm•,
Saldanha Marinho, c, Ottonl, Joaquim do
SouZ!l, Silvo. Cancdo, Aquilino do Amaral,
.lolll(uim Mut•tinho, U. do Amaro!, Gustavo
!Uchar<l, Esteves Junior, Ramiro Barcellos,
Pinheiro Machado c Joaquim Sarmento.
Abre-se a sessão.
E' lidn, posta om discussão, e, nilo ha·
vendo reclamações, di1-se por approvnda a
neta da scssilo anterior.
Deixam de comparecer com cnuia partici·
pada os Sra. Catundtt, Gomes do Cast1•o,
Cunha Junior, .Joa0uim Corrõn., Messias de
Gusmão, Domingos Vicente, E. Wandenitolk,
Aristides Lobo, Gonçalves Chaves, .Jonqulm
Felicio Leopoldo do Bulhúes, Generoso Ponce,
U. do Amarai o Raul ino Horn ; e sem causa
participado. os Srs. Manoel Barata, Joiio Bar·
balho, Ruy Barbosa o Campos Salles.
o Sn, i" SEcnETAniO d{l cont• do seguinte

00

1804

C~mara o projecto do Scnndo prohibindo
o recebimento de sentenciados no presidio
de Fe••nando de Noronha, o que nnquclin
do. ta foi rcmettida 1í sancçíio do Sr. Presidente da llepublicn.- Inteirado.
0 Sn. 2' SECRETARIO lê, O vae 11 imprimi!•
para entrar na ortlcm dos trabalhos, o seguinte

P,\RECER

~,
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180·1

A Commi:!são do Finanças, examinando a
proposi•:üo n. 84,do anno passado, da Camara
dos Doputndos, quo ILUtorisn. o Poder Executivo a. nposentltr o Dt•. Antonio Mm•tins
Pinheiro no lo~;.."fil' du o,iudanto do inspector
geral do Saude dos Portos, ó de parecer qne
o. mesma pt•oposkiio s<üa ndoptada pelo Senado, iL vi:ita. das ponderaçües da. Commisl:!ão
do Fazenda o Industrias daqucila·Camal'a,
Saia das commissüos, 30 de novembro do
1894.-Justo Cltermo11t.- Le1'tc e Oiticica,&!ldanlla Marlnlto. - Bar{lo do Ladario. J. Joaquim de Sou:a,- C. B. Ottoni.

ORDEM DO DIA
Votação em 3" discussão da proposição d!L
Camara dos Deputados, n. ·11, <lo 180·1, auto·
ris~Lndo o governo n. rover oregulo.mento ap·
provado pelo decreto n, 1002 A, de IOde nbril
ultimo para exccuçilo d!L lei n. J9.J, de li do
outubro de 18U3, sobre bases que cstnbelece,

O !!ii r. Leite e Olticlon reclama
Dim·io do Conqressn do
boje, com referencia i• emenda que se vae
,-otar, e pede a rectillcaçüo della.

contra um engano do

o l!ila•, Preilldente -A Mesa jÍ1
declarou quo niio póde responsahlllsnr·se pelo
que publica o Diatio do Congresso. As emen·
dns que hiio de se1' submettidas Í1 votação são
os originncs assi~nados polos Srs, sonndores.
Si a rectificação feita }Joio honrado senador
estiver D[L omonda., serú. aceeita i a emendo.
será vot~<ln. como estiver redigida pelo Sr,
senado!' Leite e Oiticica,
Procede-se {I votaçiio.
E' npprovndn. a eme11da da Commissiiode .Justiça e Leglsla~ilo, supprcssivn da que foi
appt•ova.da. 0111 :.!11 , accre~scntando no n. 2 do
§ 1" do nrt, I" ns palavrns « e os otllclacs de
todns 11s repartiçüos postaes. »
conside•·n-se prejudicada emenda idcnticn.
do
Sr. Leite c Oltlcica,
EXPEDIENTE
E' approvnda o. cmcnd~ do Sr. Leite o Oiti·
cica quo accressonta no 11, I do§ i" as so·
OJUcio do 1•• secretario da Cn.marn. dos gulntes
pnlcwrns : «O os ngcntcs do 311 e 4' 1
Deputn.dos, datado ue 29 do corrente
communicundo que foi adoptado pol' nquella cl11ssos. "»

"
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E' approvada a cmenrla do mcsll\o scnl~or
substltutíva da approvatla cm 2·• diSCU.S:lO,
subseltulnrlo o § 2".
E' approynda a emenda do Sr. Joilo Neiva
á emend11 npprovada em 2• discussii.o no n. I
do§ 2'.
E' 11pprovnrla a emenda do Sr. Almeida
Barreto restabelecendo a emenda da commissão, substJtutiva do n. 3 do§ 2'', rejeitada
em 2,u diSCUS$iLO,
E' approvnda n emenda ndditlva do Sr. Gil
Goulart, assim concebida:
cO numero e veneimentos dos funccionario8
a que se refere o art. 4•15 do regulamento rlc
10 do abril rle JSD•!, não poderão nxccdm• aos
fixados nas tabellas nnnous ao dcct•cto n IU4,
do ll de outubro de 1803.»
·
E' a proposiçii.o approvarla cm 3"11 discu"ª"

TodJtviu, nn impollSihilidado do estudar a
questão dotid11mcnto, acompanliara o voto da
commiH::uto, corno disso a principio, em inteh•o.
boa ró.

O l!il·. Co .. tn Azevedo - Sr, Presirlonte, cumpro-mo conJbssar quo tnn}!o a
principal responsabllirlarlo do parecet•, o mui·
to especiu.lluonte, do aggravo proposto a
varb11 do orç•mcnto de que tratou o ltonr!ldo
senador pelo Purani\.
Mas, c t.u.mbom ma cumprr: dizer, nüo soubo
a jamais ouvi rulhir, ter sido quostlio de discuSSJio na Cnmara dos Srs. Deputados, esse
o.ugmento impugJutdo do venctmentos pretendido pelos J'unccionnrios da Contadorill do
.Mariul!a, como mo parece IHLVOI' ouvido ...
O Sa. U. DO A"AUAL- Da Camara propriamento Ilü.o; mas, da commiseílo que estu·
com as emendas adoptadas cm 2 o que m.1.0 dou este a;sumpto,
ficaram projudica<las com a votaçiío das vota· 0 Sa, COSTA AZEVEDO - , , , OU da COIU•
das em 3• o sondo adoptada VIIC sor dovol· mi••Jo que o Murlou ; estudo· que levou-a a
vida á co.:Uara dos Deputados indo antes Í1 não
pr·opór o augmcnto pratcndirlo.
Commissão de Rc·lacção.
Evid"ntemente, nito podin, como relator do
Votação em 211 discussii.o da 11roposi~ão tia pn.t•ecer, ne~>te ponto impugnado, trn.tu.l' desse
mesmo. eo.ma.ra, n. 4'2, de 1894, a.utortsamlo estudo a que se retere o honrado oen~dor: e
o governo o. mandar pu.gu.r ao Dr, ,Tt~só Boi'· cln~i-mo uo quanto esta <lito na tabell11 n. 5
ges Ribeiro da Costa c ao pbarmacouttco Au- da rubJ•ka, da,\· que vüumrt. com a ,·e:;oluçao da
gusto Cesar Diogo, preparadores do !Jiboruto- Camm•a, c não ao que diz 11 ta.bella de igual
rios da F~culd~do rle \terlicina do Rio de .Ta· nu moro da mesma t•ubrica, dtu; que (orum en·
nciro exonerados flcsscs cargos o nelles rcm- vim/a~· pelo gaecruo, quo não ma havium até
tegrados cm virtude da lei n. 42, de 2 de en~1o >ido romctti•las. Dahi meu pl'ocedi·
junho de' 1802, o ordenado que doJx~rall_l de menta de aceitar essa augmento de despeza ii
perceber no lntervallo da cxoneraçuo ~ retn te· rubrica i augmonto qtte, ainda julgo legnl, a.
rlespeito das ouservaçoes !citas em contrario,
gração.
E' approvada em escrutínio secroto, por pelo honrado sena<lor.
21 votos contra 13, e sendo arloptadn passa Continúo, pois, a sustentai-a, e porque me
parece que a lei citada, e que segundo o hOn·
p11ra 3" diso\miio.
rado senador lbi jó. e do ha muito, cumprida,
Proscnue em 311. discussão, por forç.u. do deixa de sct• observada desde quando nii.o rt·
art. 150 do regimento. a proposição da Ca· carn equivalentes os vonçimento• dos l'unccio·
mara rlo,; Deputados, n. 48, de 189•1, fiXJtnilo a nar•ios da Cont!ldorin, e os do Thesouro da
despezu. do Mlnislerio da M~rinhu para o cx- União, porque olla isto impoz.
Não orcio que ·•ó isto determinasse para
el'Ctcio de 1895.
·
aquclla época, como disse S. Ex., a lei cio Sr u. dQ. Amat;nl vem it tri- tada.
buna pu.r~ que fique registrad? que _relativa- E' certo que não csmerilhei a questão
mente o.o assumpto, ora om dtscussao, proce· levando meu cstudo 11 flSSII .wazyse das dispodeu em inteira boa ró e do accordo com o :-;ições de lois, tlccretos o av\80S, onumorai\ns
parecer rla Commissüo de Finnnçns de quo 1111 tabolla do governo, como veio de o fu.zm•
to.zem parte membros compete~ I~< quo1• em o lwm·ado senador, c pot•quo não a tinha enmatcrlo. financeira quer n11 espccULlidudo qu" tão; e domais. louvava-mo cm a>sorções de
um distincto runccionat•io dessa Contadoria,
constitue o objecto da emenda,
As considoraçõcs com que a repnrtiç[o inte- quando o consultei sobre quanto me havia
ressada pretendeu csclurecer e or•Jentar o dito uma commlssiio do seus collegus advo·
Senado nilo vieram dovidJtmente ucr!ompa- gando a legalidade do ailudido augmento.
Ntto vejo l'fl~iio pn.ro. não concedermos o
nbadus do< documontosquodcvot•iom pt•OVJ~r a
1\U~m<mto. (.:lpoiados,) Os sm•viços LltLS !luas
exactidão dns afllrmJttlvas o, por cS<c mot! vo,
pairam duvidas om seu esplr!IO sobro a JUS· repttrtivõos tom seguillo sempre com umn
tlça do augmonto de vencimentos nos !une· mc•m• marcha ascendente, eja e desde multo
o Joglll!ador dlase quo os vencimentos doa
clonar los da Contadoria da Marinha,
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respectivos l'unccionnrlos dovlnm ser igualados.
Accrosce que lln proJecto, si não e.lá rcsoJuçiio que o.ponns espera a snncçiio, dctm•mi·
nando que os funceionm•ios du. recobcdol'in.
tinham identicos vencimentos aos do Thc80
~f':; impresso, quanto venho de dizer.
Este facto vem Justtncnr, ao monos no
ponto, o pn.rccct• im}mgns..do.
·
Nilo penso ()UO a impo1•tu.ncin. dos serviços
da recebedoria sC',in. de maior· com;idera.eiio
dcr que a impm·tancio. que dou nos Ret·vÚ;os
da Contodor~u do Marinlm.
O sn.. u. no A!'IL\.ItAL _Eu nü.o entrei na.
npreciu.c.~flD dlt. importo.ncin doE servic~os i sú
d1sse que esse a.ugmonto niio ó de lei.~
O Slt. CoSTA AzEVEDO -Estou demons·
tmndo como me Cpermittitlo, que, ao aceitnr
ns explicações 1lo honm.do senufim•. nilo me
conthsso tão culpado, po1• ter deixado rle os·
merilluu•, as leis, decretos e aviso, cmumm·a·
rlos na. tabe!la do governo, como S. Ex. Jlrit·
ticou, quando sJLbin. da existencin. !ln. lei que
·' •
·
·
t os dos
m1t.nuo.ra.
m1 1e.~, eqUlpar!Ll'
os venctmen
J'unccional'ios u. que mo tenho referido. o vio.
no~o acto determinu.ti vo do o mesmo se pro.ticur entro os t'unccionarios d~ Recebl!dorin, dando·Ibes os vencimentos dos do Tlle•
80
~:0Jix. fa!lou-nos desse aviso citado na. ta·
bc!la do governo, da rubrica do quo se tmtn,
sem tlcclarnçüode numero, o a. quem dirigido,
e declo.rou·nos nü.o o ter encontrn1lo na. calleçilo em que devia achar·so. Pa.rn nssegurar
ao Senado qu(l o :wi~:~o existe, csti.L regitltrlldo
n~t l"ontudoria da Marinha.
E' de certo, do lastimar, que por avisos se
toJthiLIII n.u~tmoutado dt:.ospezo.s de que n. lei
nüo cogita; ó vicio do presente cu mo o foi do
passado.
O advento da Republica. ni1o o rloixou como
converia. Mas, o aviso existe: fui info1•mado
quo lixa. l!l'"tillcaçües nos J'uncciontll'ios da
Contadoria, por se acharem sem o favor da
lei, que equiparou os respectivos vencimon·
tos aos dos seus co~logo.:;~~ Thesouro, e o que
ó mais, (o agora 111~0 cr1ttca. bem acentuada)
com taos gmtific11ções tLiguns recebem vencimentes superiores, em pouro ocorto, dos que
teriam com n. observancia do oquipamçiio das
vantn.gens, cogitruJn. antes pelo legislador.
E Jbi por esto facto que, em aparto, disse
quo fiLrinmos economia aceit.u.ndo 0 o.u~mcnto
p1·oposto o impu•nndo.
" .
.
.
O aVIso .que, nssun, elevou o .VCIIClmmlto
~os funcc10narios da Contnd.ot•Jn., oxtste i
u ~·c1t.l.
O Slt. U, no AMAUAL -Basta o nobro
senador tlizot• paro. ser vordado.
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o Srt. co,.A AZEVEDO - NiLo o li ; nüo fui
tí. repn.rtiçü.o dn. Mnrinlm indagar de sun. oxls~
tenci:L voriflcundo o que determina. Sobro
elle Jhllára-mo dist.incto chefe do secção da
Contudorio de Murinbn..
E, preciso niio occultnr do senado quanto
~.~;~ ~ minhas rl!sposiçüos de ser em tudo

0

Niio csmr.rilhoi melhor os nssumptos que
ee prendem no orço.mento em debate, porque
só indo iLs repartiçürs diversas do que o mesmo orçamento fit.lln., podia isso conset:uir:
o... niio me ó dndo, não pssso vencer aropugmtncia de entrar em repartiçõe9 milito.rcs~ navios· qua.rtois quando o advento do.
Republica, pelo modo porque !o=:O dou, f~z o
despt•ul)tigio rln. autoridade militar, fcrmdo
mort,lmcnto a disciplinn. que desapareceu,
at.ó o prr.sente, e sem n. qual o. tranquilidade
do PJLiz nüo será. uma ro<tlidade.
Fico incompati vel deante de tão grave ma.!
dn. Republica; com quanto se prenda ao ~er
viço militar, e ató que novos moldes scjam
d
usaE, o~.
penso a proposito, como prova de que
nüo e apenas uma declo.rnçii.o cm defeza da
l'd d
1 ·
dis utldo
lilci ' a e com que avrm o parecer c
'
por nlto tl'ltzer no Senado ligeil'O. conversa
com o Sr. mareclml Floriano Peixoto, quando
por primeira vez, depois tlo dia 15 de neye,mbro de 1880, trocamos palavras e a.o dirlg!rme entiio ao Vice-Presidente da Republica
que mo contln.v[l. uma missão diplomo.tica à
china.
No Itnmaraty, recebido com a gentileza a.
mais porJOita. por s. Exo.., eu ~~~ disse,
qu~tnrlo me queria rodear do prest1g10, offerecendo navios do guern pa.rn. me levarem
águolle lmperio, que não fizesse minha posiçuo esquerda em palz estmngelro; o porque
niio pizo.rin. o convez de navio ·algUm nosso,
dos de guerra, pelo menos, durante esse des·
calabro da disciplino om que via-se a classe
militar, causautlo sórlus aprebensões á so·
ciedade.
·
Vem a. propJsito, Sr. Presidente, e pelo que
já se disse nqlli, e pelo. imprens11., tb.zer uma.
1

declara~iio.

Acceitoi a missüo ó. China de onde lia. pouco
vim pelo respeito {L mlnM palavra.
Quando om 1802 so ia. proceder ao preen·
chimcnto lln. vo.gn. que, nesta Ctt.so., o.bt•ira.
umtL renuncia., torçadamente fui trazido ó.
1mpronsn. pelo ~Jmporrado o illustre Sr. Dr.
Cat•los de Lnot •. e d1sso:
.
Quo, brazlloll'O amante do Palz em que
unscl, cu jamais tloixarla do o servir quando
chfLIIULdo ibsse pat•n. isso pelo govm•no, assim
so mo julg-tt111lo nccessn.rlo.
Chamado pelo chofo do executivo, o se me
declarando sot·am meus SOl'Viços naquolla.
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missiio, precisos o indispensavois, puz-mo ti sua

disposic;,!ií.O,

ACima do Jlaixiios individuaos colio~uoi o
meu pn.tl•iotismo ; c. desde logo correu-mo o
dovat• de tlrmat• por esse acto minha poJa·
vt•a e do hypothecnr todo> os csfor·ços do que
fosso cnpaz, p>rn desobrigar-mo bom o !o11i·
mente dos compromissos quo contraia. (Mruto
bom, muito bem,)

Nilo era possrvei ti quem colioca a patrin
ncima rle todns a.s alfoiçucs; como ou a colioco
manter-me com os resontimontos cu.biveis,
pelos males quo a elia trouxeram os vet•ti·
ginosos successos de 1880, cerrrtndo os olhos
"'para. não ver fi accoito.r ns vantagens que
otroreceram ú. sua vez o:; mesmos successos.
Esses successos, e 1etizmonto, nii.o fora.m
do todo negativos no progr·csso do P1tiz.
E, basta do digressões. Peço perdão do ha·
vor sabido ~lo caminho, H-lo para justificar
meu procedrmonto pt•ocm,.ndo estudar o or·
çamonto quo estll em debato com a :presençn,
em uma das anilas desta Cnsa, de dota chefes
rio secçiLo da Contnuorln dn l\lnrinlta, convidrtdos por mim n vh•em aqui, o niio na pro·
pria repartição.
Dahl o niío sor-mo passive! melhor defon·
dct• o parecer da commissiio do finanças, im·
jlllgnado numa I'D:rto da t•ubt•icn que attendo
a me~ma l'OP"rtrçlio,
Mas, Sr. Presidente, o npeznr do quanto
dito pelo honrado senadot• rio Pnrnní• contro.
esse agiFavo do despezns que provirí• ua ole·
vnçii.o dos vencimentos dos omprega!los tlu.
Contadoria, continúo 11 crer q uo lhes u de~
vida tnl elevação pot• vil'tudo da lei citnun,
embora o.ntigtL o segunUo disso S. Ex. jú.
cumyrirla.
Nao sou competente pnrn oppor n opinião
do honrnuo sonadot• o. minha : mo.• estou con·
vencido •lo que o Iogislndot• u.ssonton com ta.l
loi a doutrina do dovm•om .-:ampra soros mos·
mos os vencimentos tlcsses cmpet•gn.dO.i o os
do tltosonro,
Naquolla ripoca foram oquip11rnuos : hoje
niio estiío1 o cumJlre-nos fazcl·os vh• ú igllli!·
tbdo.
Dahl a insistencia quo faço, quando sus·
tento-a., parecer impugnn.do.
Pódom atd os illustrndos mombJ•os da com~
missiio do finanças votar contra o quanto,
nostn parto, consigna-se no parecer que ns·
signaram, mas niio pt•atlcnrnm 11 justiça polo
monos.
Mus, isto, dovol-os·lta eomluzit• n propor
rcduzh• os voncimontos dos ompt•egrLdo• do
Thosouro, quando iivormos de rLttondor no
orçamento do dospezns do Minislet•io da Fn·
zenda.
,.
E' preciso quo se niTollom uns o outros:
f<>ioslo o Jronatunouto do Jegislndol' o ó aju•·
liça.

Nüo dovomos su nttonder ú o!avnçiio do.<
vencimentos dos militares, como tomos tblt.o
de tempos "estr> parto, cm proporções 11ssus.
tadoras, sob pretexto da baixa do cnmblo qno
contrnt•ir> ú todos o não só a ciies.(Apoiarlo.<,)
A justiça impúc·nos ir mais alóm: com o
mesmo protnxto, o.ugmentcm·so os vencimentos, os ordenados, as pensões, do qu•ntos
recebem meios taes do Thesonro dn União.
Núo cogitamos sequer dessa onormo despeza
da lista dos inactivos! (Ila ""' apa,.tc,)
Eu niTo recunrin, porque quero a justlçn
ig-ulmonto montida.
U)r Sn. srnNAnon-0 Thesom•o titilia o todos
ficavam na pobt•csa. (lia o11tro apal'tc,)
O Sn. Cosu Az&vEno-Pordoe, aprecio im·
mensamonte o discurso de V. Ex. que motiVO!! a retirar!" desse projecto, quando otroro·
cia ic classe militar ru1o, ~er ex•mpto 25 "f,do
aug-mcnto de vencimento, o creio ter sido o
o.ugmento solicitado, mn.s 200 o;,.
O que seria a traducçiie da. ordem, da paz o
confiança do l'uturo: a c'rteza. da cessação
desse descredito em quo estamos, intor·na o
externamente:- n sutiirln do cambio, isto ri o
valor do meio circuianto melhoraria rr.~ condições da vida rlessa classe o dos demnis.
Teriamos mais uma vez o cnmbio acima do
par, como esteve no tempo do ministcrio pro·
sldido pelo rlistinctissimo S. Visconde r!~
Ouro Preto.
U)r Sn. sE~Anon-Artiflcialmonto.
0 SR. CoSTA AZEVEDo-Bom, niio Ó occnsiiio
rle mostrar a injustiç:L desta opiniiio, que ó
tal voz apaixonada.
E, par:L essa subhla. cumpro que hojn
administração justa •••
O Sn. CoELno Ronmmms-E economlca,
O SI!. CosTA AzEVBDo ... Porque somjnsticn
nito hn. ordem ; o som ordem niio temo:~ sinii.o
osso estado em quo nos vamos qunsir'ts bordas
do abysmo.
0 Sl\, CoELllO RODl\IOUES-N[o Ó nenhuma
otopla,
·
O Sll. CoSTA AzEVEDO- Nova digressão,
esta 11 quo venho rio ser conduzido, devo tet•
fim.
Sr. Prosidento,si o o.ugmento quo o parecer
attontlo n[o é legai, ó justo pelo menos •• ,
O Sn. U. no A~IAllAr,-Póde votar·'o o nu·
gmanto mns nilo como consequencin. t111 lei
rmtoriot•,
.
0 Sl\, COSTo\ AZEVEDO-Minha convincçiio Ó
quo ossa lei· autorlsa o augmento alludir!o,
mas si uiio ri assim, si a bnndoira niio cobro 11
ca.t•ga..,.
, .:
O SR. OrL GouLAnT- Votemo• contra olle.
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0 SR. COSTA AZEVI'.OD- Desculpe o Senado
que me tenlm con<luziflo, pelo parecer, de
modo menos correcto : principiante pngnei
tributo, m•re1 pensando Ir cerLo, dovh\o a in·
exporloncla.
Confiei nllS t:Lbe\las do governo, e po1•que
era ministro o almirante João Gonçalves
Duarte, o sei que não proporia elle o que não
fosse legal e justo e c\ahl, e só por Isto, o meu
procedimento ó criticado.
.
E ti:>i assim quo fui conduzido a cortar pelo
augmento da gratificaç,to do membro togado
do consolho naval, questão que a gontilezado
honrado senador do Param'• niío consentia.
lhe Tlr de noyo a debate.
Antigo commn.ndado meu, esse o.lmh•ant.e,
ele cujo zelo, caracter justo e obediencla a lei,
dou testemunho ...
0 Sn. COELHO RODUIGUES- TCVO um bom
mestre.
O Sn.. Cosr.\. Azv.vr:uo- Obrigado. ln. di·
zendo, que, confinn<lo intolmmonte neBSe nl·
mirante, niio tive duvida em ucceitar quanto
o governo p1•opo?. o lancei o parecei' cm debate, neste ponto, como viu-se.
Acho-me, poróm, pela. Impugnação, em po·
siçiio esquerda o niio veJO como sahlr·me
della,
O Sn. ALmNo AFFO!<SO- Muito brilhan·
temente como sempre.
'
.
O Sn, CosTA AzEY~no- St por um Indo
sinto n. pa.ln.vrn. ~ut,or!sndn do honrado se~n.·
1lor pelo Pa.rana. tol'mdo n omc.n~la., nccm~a.
do venerando St•. Sa!danba M~rmho, pot• ti·
legal, por outro v.o.JO a just1ça a reclamar
que e~sa emenda seJa mantida, e tenham os
lnncctonarlos a qu~ atinge nqulllo.. do que
cstii.<.> no ~ozo .os <I~ rhesouro da UnlltO. .
Nu.o roubo.ro1 mnt~ o tempo do que prec1sa
o Senado para tormmar trabalhos )'!.'por~ntlsslmos que pendem do sua demsao, mdo
mais alóm na<lefll7.n. da emenda n que nllu•ll:
delx~ quanto disso co1~0 protesto em fltvor
dos mt~rossos quo vao sci' desconhectdos,
sem razuo alguma.
Assim se corta.rt.. um pouco pelos nggrn.vos
das dc~pezas, ó facto : mas h11 poi' onde_ h•
com melhor pt•oveito <lo Thesom•o da Unl110,
por ahl desejaria eu ncompanbnl' os mais
llutorisados membros dosta Casa.
· 1
t 1
s 1 11
Mm IB nc ua postÇilO sem 111 1a • • ·
O SR. U. no AM~ML- Não apoiado.
o Sn. cos1•,1 AzEv~no •.• Impõe pür termo
li conversa tão longa.
A' Commissiío de Finanças que foi fncll om
pi•cstar·me sua confiança, tiío completa, niio
a morecendo, (Nao apoimlo.<.)
o Sn. Cm<ISTIAND OTTDNI- E' susceptlbl·
lidada excessiva de v. Ex.
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O SR. CoSTA A?.EVEno - ... fica o direito
do niio n.comprmlmr·mo, som que mó molln·
dt•o : o.ssegnro·lho que gra.vo incommotlo
physico quo mo ncnbt•unho., dtt cn.uso. ao tr11·
balho menos pcrluito qno olforcci D. ns.;lgnatura do sons membros o 6. m~ delllza que pro·
tendi Jazer.
E, como, sr. Prcsi'lento, niio tenho pn.ra. mo
rcco:nmendar outr11::1 qniLiido.(\os, nlóm do
proposito de bem servir o cargo CJUO, o.qui
occupo, desde jó. promcLto ser assilluo na ob·
servu.ncia do meus deveres, um dos qunes o
de comp·•recer i~s sessões, serü. mnntido ain1ln.
a custa dos m~loressacriflcios li minha s• údc:
e dou pt•ovllS disto no comparecimento ~
scssilo de hoje, achando· mo muito doonto.
Agradeço a benevolcncia com que J'ul ouvido,
VOZES- Fallou muito bem,
Ninguom m:\is pedindo a pn.ln.vm, enccrl':t.·
:;ou. discussii.o,
O S•·· P••e•idenl.e- You submettRr
'' votnçiio as emen<lns aproscnt.~ilas em 3' <li;·
cussão o depois seri·~ votndo o prqjecto com
n.s emendas 11presentnda.s cm 23 discmsiio.
Antes, porém, ob;et•vai'Oi que niio posso r.ujcltar no voto do Somulo a emenda apresoutada. ao n~ 5, vls.to que, pel~ que pu<l~. colher
diL dlBcus.suo hovtda, •!la pi opõe o au"mento
dos venc1mentos dos tuncctonarlos da Conta·
daria da Marinhn o a Mesa tom adopt.~do lnvariavelmente, tl~ accôrdo com n. diS{Josi9ü.o
l'ogimentn.l, o alvitre do só serem o.ccmtos
augmentos do vencimentos consigna•Jos cm
lei especial.
.
os relativos no> empregados da Cont.1dorm
da Mnrinl111 não cstiio consignados cm lei
especial, de caracter permanente, foMm cnnsignndos em lei do orçiLrnento, lei o.nnuu.. Qllf1
não ó permanoutc, quo só tom a vigencin do
poriodo do exercicio.
Nestas condicücs seria aitOI'ai' os precedeu·
tos .i~ estabele~ldo; o resoluções anteriores
sujeitai' it votação a emenda apresentada pelo
Sr. Saldanha Marinho e acccita pela com·
missii.o.
Não é Otcil i• Mesa ajnisar lmmcdlntnmente
do caractm• da.< emendas aprcsent:ulns em
uma dis~ussiio, do sort~ qu~ pódo submettel;
as a apo~amcnto e depms na.<> submettel·as"
votnçito. E' o caso em questito.
TO< los os scn hot'lls senndOI'Cs devem ncnm·
pnnltat• a Mesa, no proposlto tio cu!llprlr '""'
crupulosame~te ? ;•egtmen':", e nuo yorao
ncs\ll resolu(•ao Slllao o deseJo de respottar a
lei da CaHa,
o SR. C. RonmooEs- ll' a nossa obriga·
çiio.
E'approvada a seguinte emond~ da Com·
mlssao de finançns.
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A' rubrica. n. 2 - Conscllto .Nmml,
Olticica, L011ndro Maciel, Coelho e Cnmpos, C.
Em lo~ar rio 43:000$, digon.-so: -do con• Ottoni e .Joaquim Mut•tioho, que niio tlzeram
formidndo com .a propost~ do governo para communical)lio alguma. ·
Fica addiada o. votncilo.
1805, 40:200$506.
SegmHm em 2· 1liscussü.ol.l]Ue se encerra
OSt•. :Pre,.l<lento-Vne·sevotar a som dob11to, addinrla a volitÇ110 por 1\llta rle
emendn. ndditivn. r!n. mesma commissüo l'Ob n. numero, n propo.;içiio da. C~tmtu•a dos Depuo. A primoit•a. parto 1la cmcndn. a cssn. rubric~ tlldos, n. 54, do 180·1, n.utüt•isando o governo
reio.tivaao bu.taihiio do inlitntarla. eum con<l· a abrir diversos m·cditns supplomonto.ro.s nn.
dm·a.ndo, que nfi.o pôde i:iot' votndo pelo Sona· rubl•icn-Ar.sttnn.es-pttt•n. serem 11.11J,1lica.rlos o.o
llo. Diz o seguinte:
pa.gnmonto du o.ugmcnto de venCimento dos
Por ter Sido crendo pelo Senado no aou f'ltl.rões das embarcnções do Arsenal da Ma·
projecto do lei do lbr~n. na.vnl, pnt•n matorin.l dr·sta co.pit11} com o p!LI'ucer do. Com missão da
e pessoal, 2ú0: 000$000,
l'inan~as.
A votaçii.o recnho somonto sobre a scgundn Segue-se em 2a discussl\o, com o parecor
pnrte para matm•inl o pessoal.
da Cornmis,iio rle Finanças o art. I' da proE' approvnda n emcnrln. nestes tel'mos.
posiçiio da CarnR!'a dos Deputados, n. 118, de
São succcssivn.monto n.pprovadns ns se- 1802, definindo o que ú sollo proporcion•l e
guintes
fixo du União.
1

EUENDAS
A.' rubrica n. 10- Corpo rle mm•inhciros
nt!Cionaes:

Em voz de.. • .. .. . .. . .. .. . I. 735:602.$000
digo..se: - Vido - de confor·
midade it prsposta do govemo p~r" 1895... .... • .. • !. 725:202.$()00
A.' rubrica n. 23- ..lftmiçUs.~ do hocca:
Attendondo nos claros que
!levem existir no corpo de
marinheiros nn.cionaes, es·
colns de n.prendizes-mn.ri·
nbelros, etc., em vez de... 3.360:580$000
Attenrlidaa creaçiio do bata·
!lliio de infantaria, <llga·se. 3.300:000$000
E' approvado o requct•imonto verbal do Sr.
U. rlo Amaral pedindo n retirada rln sua
emenda, rest.abelccendo a ver h~ n. 2 do
11rt. 1', da proposir;iio rla Cnmnra dos Depu·
lados.
E' aproposiçiio, assim emondndn, approvadn. em 3a 11iscussüo, o sondo udoptadn. vn.o
ser devolvida a Gamam dos Deputados, indo
antes'' Commissüo rle Redncçiio pam redigir
as omopdas.
Serrue-so em 211 discm;süo com o parecer do.
Com;;.issiiode Finanr;as 11 proposição da Camnra dos Deputados, n. 45, do 1804, abrindo ao
Ministcrio rln Marinha o credito do 1.402:000$,
pmn. sm• nppticndo a divcrsns vorbn.s.
Ning-uom JlOilimlo a pn.ln.vra, onccrm-se n
discussão.

Annunci~da a votaçiio verifica·se niio haver
mais numero Jcgnl, o feita a chamada dos
Srs. senudore~ quo corr1p11rcccrn.m t\ ses.,~o
(3!1) doixnm d<J rrsponder o• Srs. Jonqwm
Sarmento o Snldanlia Marin!JO que communi·
curttm \\ Mesa quo ~o r•etiravam por• incommodndos, o os ~rs. Oliveira Gllivüo, Leite o

O Sr. Coelho Rodrlguea dlz
que ni1o hn tempo para discu.,ões, o tempo
que resta ó tiio ponco, quo m~l se póde fazer•
declaração do voto e vae li~ael·a.
Sente quo niio esteja presento o relator da
commissiio pam pedir·lho inform~ções a ros·
peito.
Paroce·lhe que o projecto devia, em voz de
ser rejeitado, ser emr>ndarlo o comjlletado,
por que esta. materia tem si<lo e ó ObJocto do
mais de um abuso rias camarne municipaes.
Pela Constituição temos o sello federal e
estadoal, e, pela resr.!uÇilo de ditrerentes intendencias, inclusive as da Cnpital Fcdernl o
do Petropolis, temos o selio municipal.
Era esta a occasiüo do regular a mataria,
de modo a fechai• a portu. a esses abusos, sofftoidos pelo povo que, em regm ge•·al, é multo
pecionto, paga e niio reclama.
A Cnmara Municipal do Petropolls ostaboleceu um seilo seu, e foi com muita sêde ao
pole; o mmlmo do tal sello ó do 300 róis ... ~
1sto para. começa.1• ! Imagine-se.~ qu~ ~lu:a.
nos orç~tmentos vlndouroi, se Ja prme~p1a
~•sim.

Portanto, repeté: sente que a commissii9
nüo esteja presente l'":r'!: ponder~-lhe qu~,
om vez de propor a rejeJçno do proJecto, ser1a
mais conveniente moditlcnl·o do modo a
regular a mataria., que reclu.ma. mudidus que
ponham, uma voz por todas, tor·mo aos abu·
sos das municipabdndes, o ao; que lambem
siio possiveis da p1u•te dos Esta.tloi.
Tom doc!a!'lldo seu voto;
O Su. UnAr.DINO no AMARAL·- O 'modo do
corrigir niio é este: ó opporom-se os contri·
buintes pomnto o Pod~t· Judiclario ; niio ó
JOzct• novn. lei.
. ·. :'
U'1 Sn. SENÀÍio,,::.:. Íl' dispendioso o processo e muit~s ''ozes·nii.o se podo 1\lzer.

BEBBXO BM

Ninguem m~ls pedindo a
se a·discussiio.
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p~lovra,

encerra- ou quatro; de modo que o resultado seró.
· muito nocivo.
Entram successivn.mento cm discussão, que O Con"resso nüo pócle annuliar o sello es·
so encerra sem debate, os arts. 2n c 3°.
todooi porque ó do Constituiçílo, que nilo ro·
Segue-se em discussüo o art. 4•;
conhe~o nem fali~ em soilo munioipoi, porque
nüo oxi;te nem p6<lo existir.
·
O Sr. Gil Goulnrt est.ci do perfeito Quer sej~ approvarlo, quer sej~ reprovado
nocordo com as observações, que fez o nobre 0 projecto, a emenda, ó inconveniente ;
senador pelo Piauhy, de que esta ·materia porque si nilo for o.pprovndo, ó inutil
importante devia ser melhor regulnmontnda, 0 so lbr voe legali,ar-se um abuso quo
siniio estivessemos no fim da sessiio. VILl'IL tom sido introduzido, npezar lia Constituiçüo,
evitar os Inconvenientes que se estão dando de mas que no dia seguinte, ao da approvaçüo
pogar. o contribuinte duas e tres vezes o selio; da emen•ln do honrado senad~r, ~cró. umo
todavJa acha a proposito apresentai' uma opparonci~ do legalidade, que 1ra mvadir o
pa1z.
emenda ~~;_este artigo que determina (l(•J.:
c Propoeque so_accrcscente-e mumcJp~s- 0 s~ GIL GouL.U<T:....J& existo de facto,
•
, _
porque com relnçuo, por exemplo, ao 01Str10to
Federal. tem visto que, quan•lo os clocumen- o Sn. CoEr.no RooruouEs-A 101 nuo _devo
tos são levados para produzirem seus atreitos, referir-se a eilo ; voto para quo nuo so

a. municipalidade exigo que se pague do novo lcgulise.

a totalidade do sello, E' assirn~ue um formal
do portilho• de herança insigmflcante, depois
do pagar trinta e tantos mil róis de seilo
federal, ao ser levado a municipalidade, para
uma tra11sfer~nc1~ •lo aforamento ou qualquer
outro flm, alh exege-se de novo p:tgamonto da
totalidade do sello, pelas folhas, de sorte que,
em casos como este, de herança necessar1a e
insigniflcanto, paga-se 11ma enormidade de
sello duplicado ou triplicado, conforme se
trata de levar um documento I1 ropot•tição
federal e alndaá estadoal e i\ municipal.
Conseguintemente, si temos agora um n.rtigo determinando que, pago o sollo federal,
um documento nüo flcaró. mais sujeito ao pngamento de sello estadoal, quando lor produzir atreito nos Estados, de duns uma: ou
este artigo tem de ser upprovado o neste
cnso submette a sua emenda, para completai-o,
ou o projecto tem de sor recusado in totu"' ou
nesta 1;1n.rte, c nesto caso, u. sua. emendo. ficará
pJ-e,judrcada.
O que quer ó tornar coherento e justa a
disposicilo deste artigo, com o quo se acabou
de ouvir e com o que acaba de oxpender.
Vem I1 Mesa, é Ilda, apoiada e posta con·
junctamente em discussão o seguinte

Em•nda
Accr.esconte-se depois da palavra o.<tndofll,
n. palavrn. ~ municipal.-Gil Goulart~

O,Sr. Coelho Rod•·l~ne.. nüo
póde concordar com a emenda do honrado
senaclor, porque, comprehende S. Ex ..
doado que a lei for votndtl t•econhoeendo a
ox!stcnoia <~?~ena municipal, os munlcipios
toei os aeharllO que ó um d1relto de todos, o
que hoje ti excreldo apenas por um, dous, tt·es
SaaAdo Vol, 1'1

E'

0

que tinha a dizer.

0 Sr Ramiro Dnreelloa declara que' esta ó um" dos que•tões lnteres-.
santcs que ora so levantam no Senado, e que
se prendo áquella incandecente questão de
rendas tratada no seio do Congresso.
Amrmar que as municipalidades não podom ter sollos, seria dizer que as municipalidndes nüo podem cobror clireitos sobre a propriedade sobro pred10s, por exemplo, porque
a Constit'ui<;~io nüo cogitou de direitos m,unicipaes, e apenas t~z a ditferença entre dll•eitos que ficavam pertencendo 1105 Estados e ri.
União. Das rendas que passaram aos Estados não 80 pódo dizer ~unes oquelles que elies codom ó.s municipalidades e quaes os que
reservam para si proprios. E o que tem acontecido ó quo ha JMados que r~serva!,ll para
si apenas a renda de exportaçilo e duo todas

as outras, quo n. constituioão lhe conferiu, ás

municipalidades.
.
OI·a, entre na 1·endas conferid'!" aos Estodos
ha a de sollos e eUes .P~dom mUlto ~m ceder
estas rendas as mumClpalldades, o.ss1m como
ceclem outras quo lhes foram conferidos pela
Constituição,
N1io acha, portanto, que ~~teja perfell,!l·
mente liquidado que os mumCJpall~adcs n'!"
toem " renda do sello, porque entuo ficar111
liquidado, que nüo t~em imposto. algum, porquo a Constituiçüo nua cogitou dJsto,
A conclusão logicn. seria esta: que _!lS muni..
clp~<iid~<des que nílo t~om rendas, nno podem
crear impostos.
'b' -· d ntro da
Nã~ vê ~onde cstó. a proh1 1~30 e
Const1tu!çao. •
.
. d ,
,
~cha a quo;tao mmto dltfiCI 1 c teso1vot-so ·
nsSlm de Mog~Wih~~tns considerações nüo só
Suggor rom 10
d
Espirita
a emcnlio do lllustre sen~ or pe10

1
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Santo, como a impugn~ção feita pelo illustro
son11dor pelo Piou hy,
Realmente a Constituição nnd~ tliz a l'B·
spoito do sono munlclp11l, mas tnmbom nada
úlz n respeito dns taxas que ~s municipali·
dades podem cobrar pnm tct•om a su~ rondn.
Em todo o caso, aprc•ontn estas duvidas c
nchn que mesmo em vista dellas n Senado
nilo deve ncceitnr o parecer da commissiio,
porque, no pouco tempo que rest~ parn con·
cluir as leis annuas, niio so pciclo talvez bom
pensadamente dar uma organisaçilo segura i•
lei do sollo.
Vota, portanto, pelo parecer da commissiio
por motivos que acaba do expendor.

Neste sonti•lo, vao requerer .• , mas, obsorvtt que uii.o hn numoro, o não hn.vondo numa ..
ro para votaNO o adiamento, fica prejudicado
o requeri monto.
Deixa, pOl't.anto, do aprosontnl·o por esta
consitlct•nt,•ilo. Mus seria o mais prudente, na
su11 oplniiio.

O M•·· n.nmlro Onrc"llo• cllz
que o. excep;t1o o. quo se 1•eferi u o iUust.ro se·
nador poJo Pianby, niio tom nada que vor
com as objcc(•ücs que apresentou à Mc:a ou ao
Scnndo.
Diz a Conatituição:
«Tambem compete exclusivamente aos Estados decret~t·:
1', taxa de aelloqunnto nos netos emana·
dos do seus respecttvos governos e negoclos
do sua economia.~
Isto depois de dar compotencio. exclusira
aos Estados par.• decretarem impostos sobre"
cxportnçiio de met•cndorias de sua propria
pt•oduçiio, sobre moveis ruracs e urbanos,
sobro transmi,iio do proprlcdndo o sobre
industrias e profissões.
Dnhi so vô rtue 11 Constltuic,ão dti nos Esln·
doe o direito de cobrat•o;ses impostos e cumu·
lati vo. monto, com certas restrlcr;ücs, o do
sello.
Ora, 0 senn•lo comprebenclo qne sondo a
vida d"s Estn•los oconjuncto cln vida munici•
pnl, póde o Estado dizer: a minh• o.th•lbul·
ção do decretor o imposto do sellosobre no·
gocios pcculiMos no Estado 11ca .Pertencendo
ús municipalidades, que poderao cobrar o
sello, respeitantlo a regra conHtitucionalcobrai' cose lmpo3to ffómento sobro negocias
estadonos o nüo sobre negocias da Uniiio,
o SR. COEI,IIO Roomam:s-Logo, som duplic11tn,
o SR. RAmno R.lnCEI.LOs-Scm dupllcnta.
o Est:vio tc·nnsmitte ao município osso diroi to, como póde tmnsmitti1• o do tlecrottu'
impostos ~obro propriedade urbnnn, etc.
RonRJGUF.s-~Ins niio se devo
0 SR. Cor.Lilo
li
1
E t-•
ti
· · i
cobrar 0 se " ' 0 's u.uo 0 0 0 mumcq> o,
como so ostt\ 1\lzondo a1ul c cm PotJ•opolis,
O SR. RAMIRO BAROELLOS- Nosto ponto,
tom rnZJio o honrado ~enador; niio so devo
cnbrar no mesmo tempo o sello e;tn.do~l e o
sollo municipal, do municlpnlidCldo do mesma
Estuolo, doseio que houve n. traustbrcnci" do
rtuo faliou. Pot• IIXomplo, no seu E,tatlo, o
imposto RObt•e propriodndo urbana pertenco
no municiplo.
O Sn. COELHO RODRIOU~S- Por lei do
Estn.do'l
...

O Mr. OoelhoRodrlgu"'" acretlila que a objccçiio do honrado senador
pelo Rio Grande do Sul nilo procede.
A Constituiçiio não se refere a todos os
Impostos nominalmente; a alguns, porém,
olln ae refere especialmente; está neste caso
o do sello, do que trata em dous lagares.
Os que olla menciona, nilo quer que tenham
. - ~l
te
app 1tcaçuo ,ura dos seus rmos; os que uno
menciona, ficam i• descrição dos rcspectiYos
poderes, do estadoal, ou do municipal.
A regra ó que- podar não so presume; ou
se exp1•essa na lol, ou ni\o existe.
Nn duvida, a libordado devo agir, o poder
deve abster-se.
Ora, no coso, nós temos duas disposições
na Constltuiçiio, o ambas tontivas.
E' da compotencia exclusiva da Uniüo, (U).
A thcso ti esta: o selio compete essencial·
monte n Uniiio, salvo uma excepção.
A excepção niio admitia interpt•etaçiio oxtensiva,
Agora vamos ;, excepção, (L8).
Desde quo se tl'o\ta de uma excepção, por·
que n these ó que o selio ó da com potencia
oxchtsivo. da União c a excepção niio püde
Her interpretada oxtensivnmenl.e, não se púde
por oxten•ilo attribuir i• lntendencio. Muni·
cipal umo. competencia qno só por excepção o.
Constituição confere nos Estados. Po.reco·lhe
que isto ó cinro.
Por estas razões sustenta os suns ldtlns
omittidas nn primeira occnsiiio. Penso. que
não ser{!, de bom conselho, do afogadilho,
nssim, nos ultimas dil.s da 3• ou 4• prorogacão, tratar do um projecto que envoll•e materin. tão importnnte.
Conviria mnis tl<Zel·o voltar li commissiio
com n omonda do hon1•ado seuaclor pelo Espirite Santo, afim do ({UO clJo, mais do. OS~II.o,'
ço seja preparado, c nn. futura prtmetra
sosiiio, poasn trn.t».r-sc convoniontomonte de
uma materin que não púdo tlcar no arbítrio O SR. RAMIRO BARCELLOS- Por lei do
das camllros municipaes, como está llcn.ndo. Estado.
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Do mesmo modo, o E<IJI'Io podin. !lizor: o
imposto de sollo que mo por~nco llc• JlCI'·
t.~ucendo i• munlcipa!ldotlo. O quo não pótle
e b~tvor cumul~tlvomcnto dons sollus, o estadoo! o o municipal.
Crô que niio se poder~ privnr o um Estado
quo tire do si umo rondo e a transmitto à
municipolld:t!le.
J~ se vô que, fnUando rlgoro>omonto nos
termos da Constituic:üo, niio ho nado que
prive a municipalldodo do toro sou scllo, si o
Estudo assim o consentir,
O Sr. Gil Goulnrt ncbo que o
questão tornou-se lntcrossnnte dcpoio que foi
cncetnda o discussão.
O Senn.,lo Tiu quo o orador niio cogitou da.
duplicidade da cobrança do scllo, si não poro o
el!'cito de ovitol-o, contbrme quer este artigo
em discussiio, dlspenoando o pagamento do
sello, estodool quando .i~ tiycsm sido pago o
tbdcrnl, podendo todavia cobrar-se o sollo
municipal, om substituição do estndoal, como
~uccede no DlstJ•Icto Federal, quando ji• cativcsao pngo o sello da. Uniiio.
E' isto o que se doprcbcndc dos palavros
que proferiu justificando a sua emenda.
No sou primeiro discurso nüo tratou de
verificar a questüo constitucional, aventada
polo honrado senador pelo Plauhy, a que
respondeu. a seu ve1•, bom, o illustre senador
pelo Rio Grande do Sul.
Mas sPja. como fo1•. estejam ou não ns munlcipaliúadcs autorisadas a cobrar o sello
conjunctamentc com os Estados •••
O SR. COEWO RoomauEs-Nogo.
0 Slt. GIL, GOUL~nT:'-,.,uU núo estejam,
mas o coiJrem por substituição do Estodo, ó
bem verdade que "sua emenda ti cablvol a
o•tcartigo, porque o ostndo transfci'O este
direito Jlnrn a municipalidade o olla o oxorcerú, neste caso a. dlsposlçiio do artigo não
isentará os documentos do sollo, embOJ'Il j~
tenham o sollo tederal, slmplosmonto porque
o artigo niio cogitava dn llypotl!ese 1lo ser o
sello estadmtl cedido U. mumclpalidade.
Conseguintemente a emenda ficou plenamente justificada com a discussão entretida
pelos dous llonr•.dos sanadores, e, em Tez de
u.char umn. raziio pnrn. a.Iternl·n, ao contr&rio,
convenco·se do quo ella ficou porfoit.ameuto
1\Jndamentada o dovo meJ•ecer o apoio do Se·
nado, no coso de que niio prefira J•ojoitnr om
absoluto o projecto, uccoitando as conclueões
do porocer d& commlssiio.
Conclue por esta foJ•ma.
Nlnguem mais pedindo a palavra, encoJ•ra·
so a discussão.
A votnçiio tlca adiada po1• fnltn de numero
legal.
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O Sr. Prealdeuto 1liz qu•J estando
t•oü.uzido n. monm1 do um tor•ço o numm•o dos
Sr:;. sanadores o não podando, pot•tu.oto, o
S::mndo funcclonm•, Tao lovnntnr n. scssilo o
designa par:t ordem do dia dll sos•lo Se•
:;uinto :
Votaçilo em 2" discussão das Pl'Oposlçúos da
Cnmar" dos Dopntndos:
N, 45, do 1804, uurindo no MinlotoJ•io d~
~larlnhn o cro li to do !.4G2:000$ para sor np·
plle.ulo n diversas vorbas ;
N. 54, do 1804, nutorlsundo o govorno a
abril' diversos credites supplomontnras na
rubricn-Arsonnas-pnrn sarem npplicndos no
pngnmonto do nugmento do voncimantes dos
pntroos das ombarcnçoos do Arsenal do Morl·
nha dostn cnpltnl :
N. 118, do 1802, dollniDIIO o quo ó sello
proporcional o fi:to d11 Uuiito.
2" discussão dn pt•opoaiçilo dn Camarn dos
Doputados 11. 55, do 180·1, nnlorisan!loo governo a abrir o c1•edito oxtraordlnnJ•Io do
800:000$, pnm orcorrar ús dospo~ns com,festojos e recopçiío condigno do com~nt:siío
orlontul:
3• discussilo tln. proposlcitO dn mosmn Comam n. 50, de 1804, autorlsnndo o govcJ•no
n dospon1ler ató n quantlo do 1.000:000$ com
os tmbnlhos parou m~nnteoçiie o dos,nvol•
vimonto dos nucleos colonlnas d~ margem
direito do Arn~unry,llo Estudo rio Parit.
3" dlacus;iio do projecto do Sonudo n. 28,
de 1894, dispondo sobro compnnhlus do seguro
do vida oxtrnngolras, que funccionam uo tor·
ritorio dn Ropnbllcn.
3" r!lscussiio dos proposlcoos da Cnmnru dos
Dopntndos :
N. 22, de 180·1, relevando n mui!~ em qno
Incorreu n Companhl~ Gornl de Melhora·
montos no Maruuhilo;
N. 18, do 1804, nntorisando o Podm• llx·
ecutivo n mnndar contar, pnrn. os ofi'o\tos tlu.
jubllaçüo, 110 lo;:nr do prot'ossor do I" Extor·
unto do Gymnnsio Nar.ionnl, o tempn que
serviu nns tlloii·as llo oxorclto, no Ju tonento
rorormndo do exerelto Joaquim de Oliveh•n
lõ'ornu.ndcs ·
N. 4•1, d~ 189·1, autoris11ndo o Poder li:xocuUvo n. concodor nm nnno do llconcn. com
or•donuUo, no oscl'ipturnrio dn. EstJ•ndu 1lo
Forro do Paulo Atronso Antonio C:1ndido d:1
Silm Loii o;
2" dlscnssüo da propnslçüo d:1 Camarn dos
Depntndos n. G3,do 1804, nulorlsnndoo Po·
dai' Executivo n conceder no Dr. Epltucio du
Silva Possuo, lonte d" l'ncullinllo do Dlrolto
do Recito, um nnno de llconçn com o rcspe·
ctlvo ordenado, 11 coutar do 15 do COI'1'011 to.
Loynntn-so n scssüo 1\s 3 lwrns tln tnrd~,
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1893,. se acha dividido o Districto Federal,
olcgeró. para o Conselho Municipaluovo mom·
Prcsidencia do Sr. Manocl Victorino
bros (intendentoo), votando cada eleitor cm
seis nomes
SUM~! AltlO - Chn.mndn. - r.oiturn. da Mtn- BXPR•
Art. 3." Substituo.-so :pelo seguinte: A eloi·
llll~:iTII - ObAorvuçütUI tio Sr. Prcaldontu Lolto d
cão
•orá feita no prime1ro domingo do. mcz
OUicu::n, Hamlro Dnrco!loa e Ahnaldn. Bnrrot1: -PnrfltHnul- Vnlncilo - Onur~M 110 nr.l - Vntnçiím~- 2~ de dezembro que preceder ao dia designado
disnu81i.o dn. jlropoAiçiio n, 55 - DiscuraoK - Ito- (7 de janeiro) para a renovação do 1mesmo
'JUII.rinumtoa- VHtn.cü.n- 3& d!MCU"M/[u dt~ flrO(IofliQii.o eonselho.
n.. to - Discursai- lndlrnciin- Euumdn- ~nc11r•
O Prefeito expedirá para esse 11m as ordens
rn.mento dn. discUHBilll- Chn.1un.dn- ,\dlnmollto dn
votnoiin - Pn.recor- Or!l~m do dia 3,
necessarias.
Art. ·i." Como está no projecto.
Ao melo·dla oom)lllrecem 38 Srs. senarlores,
Art. 5,• e seus paragraphos. Como no proa saber : João Pedro, Gil Goulart, João jeeto.
r-lei~a. Vlrgilio Damaslo, Joaquim Sarmento.
Art. 6.• Como no projecto.
Francisco Machado, Costa Azevedo. Antonio Art. 7." Como no projecto.
Eaen&, Justo Chermont, Pires Ferreira, Coe.
Art. 8." Substitua-se pelo Sllguinte : Os
lho Rodrigues, Nogueira Aecioly, .João Cor- trabalhos da apuração gm•al deverão princideiro, José Bernardo, Oliveira Galv•lo, Abdon piar tis 10 horas da mauhii, tomar-se· h~ dia·
1\lilanez, Almeida Barreto, Joaquim Pernam· riamente em livro proprio uma.aota ciroum·
buoo, João Barbalbo, Leite e Oltleica, Lean· stanciada contendo os nomes do todos os cidro Maoiel, Rosa ,Junior, Coelho e Campos, dadãos vot•dos em cada districto pclll. ordem
Eugenio Amorim, Q. Boeayuva, l.aper. Sal- numeri01t da votação. No ultimo ala lavrardnnhll. Marinho, C. Ottoni, .Joaquim de Souza, se-hn. uma acta geral, resumida, quo será
Silva Canedo, Aqulllno do Amaral, Joaquim envia•la ao Tribunal Civil, onde ficará arcbi·
Murtlnbo, U. do Amaral, Gustavo Richard, vada e della se extrabir:\ uma cópia para
Esteves Junlor, Hamiro Barcellos e Pinheiro ser remett!da i• secretat•ia do Conselho Mu1\lacha.do.
nicipal.
Paragrapho unico. A apuração geral co·
Levanta-se a sessão.
meçará pelo I" districto.
E' lida, posta em discussão e, não havendo Art. 9." Como est:\ no projecto.
reclamações. Jó.-se por approvado a neta da Art.IO. Como no projecto.
sessão anterior.
Art. 11. Substitua-se pelo seguinte: Os
Deixam de comparecer com causa partici· membros do Conselho Mumcipal servirão tres
pada os Srs. Catundo:, Gomes de Castro, unnos.
Cunbll. Junlor, Alminn Alfonso, ,Jonquim Cor- Art. 12. Substitua-se pelo seguinte: O manNiu., Me>sias de Gusmão, Domingos V1cento, dato de cada conselho terminat•il sempre no
E. Wa.ndenkolk, Aristides Lobo, Gonçalves dil• 7 de janeiro postet•ior ao 3" 11nno, qualChnes,Joaquim r'ellelo, Leopoldo de Bulbões, qum• que seja o dia du. pos~e.
Generoso Ponee, Santos Andrade e ilaulino Art. 13. Substitua se polo seguinte: As
vagas que occorrerem serão prcenchid~ pelos
Born.
immediatos
em votos em cada um dos dis·
E sem causa. participada os SI'S. Manoei trictos onde se
Barat11o, Cruz, Ruy Barbosa o Campos Al't 14. Comoderem.
no projecto.
Saltes.

OSr. I• SEoaETARJo dá conta. do seguinte
EXPEDIENTE
Dezesete officlos do I" secrehrio da Camara
doa Deputados, remettendo as scguintos prop<lSições:
N. 65 de 1894:
Emenrlas da Camara dos Deputados ao pro·
jecto do Senado, que dispõe sobre as oleições
de que trata a lei n. 85, de 20 do setem!Jro
de 1892, art. 83.
,.
Art. I," Como ilO projeoto.
Art. 2.• Subatitua-se pelo seguinte: Cada
IÍlll dos tres aotuaes dlstrictos oleitoracs, em
q11e, pelo decreto · n, 153, de 3 do 11gosto do

Additivos

Art. Alóm dos mencionados no art. 4'
da lei n. 85, de 20 de setembro do 1892, são
incompativels:
tn, os delegados de hygiene e inspectores
escoJu.rcs quo (lxm•cerem esses car•gos dentro
de seis mezes anteriores á eleição,
2", os aposentados om cargos municipaes e
federaes.
Al't, Podoriío ser votados para mem·
bros do governo municipal os membros do
mesmo govol•no que· houverem set•vido no
ultimo anno.
·
Camara dos Deputados, 20 de novembro de
1804,-}'rancisco do A"is Rom c Siloa, p!'C·
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Art. 2.' Revogam-se as disposições em
contraria.
Cnmara dos Deputados, 30 de novembro de
1894.-F'rancisco de A.tsis Rosa o Silva presidento.-Thoma.: Delfina, } 0 secreta;io.Jo~o ...Coelho J, LisbUa, 2° secretario.-A' Com·
m1sso.o de Finanças.
N. 70, de 1804- O Congresso Nacional re·
solve :
Art. 1." E' o governo autorlsado o. despen·
dor até o. quantia de 50:000$ p.rn salvar o
casco da fragata Ama.;onas.
Art. 2.'' Revogam-se us rlisposiçües em Art. _2.• Revogam-se llS disposições em
contrario.
contra.r10.
Cnmaro <los Deputados, 20 de novembro <le Co.mara dos Deputados, SO de novembro de
1894.-Jrhmcisco de tt.~.~is Rosa c Silva, pre· 1804.-Franci.Yco de Assis Rosa c Silva presldente.-7'/,oma: Detfino, 1" secreta.rio.- sidente.-Thoma; Delfina, } 0 sccreta.~io.
/ono Coelho J. Lisboa, 2° secretario.-.\' Com- JotTo Coelho J, Lis!JUa, 2° secreta.rio.-As' Com·
missão de Finanças.
missões de Marinha o Guerro e de FlnançllS.
N. 71, de 189(- O Congresso Nacional deN. 67, de 1804-0 Congresso Nacional re·
creta:
solvo:
Art, i," E' o gove;·no autorizado a n.bt•ir o Art. 1.' Os ministros de Estado perceberão
de seus vencimentos, uma gratiftCD.Çiio
o credito supplementat• da quantia de além
mensal
de I :000$, paro representaçiic.
108:713.$005 com npplicnção tis obras do proArt.
2.'
Fica o Poder Executivo autor!sado
longamento dn Estra<ln de Ferro •la Porto a abrir o necessario
credito pam occorrer a
Alegre a Urugayan•, no cxercicio de 1893; esta despeza no exercício
1895.
ficando assim o.ugmentn.da a verbo. consignada Art .. 3.' Revogam-se de
as
disposições em
para tal tlm, no art. 6', n. 15 da lei n. 126 B, contrarto.
de 21 de novembro de 189'2.
Camara de Deputados, 30 de novembro
Art. 2." Revogam-se as disposições em
do 1894.-Fraucisco de Assis Rosa a Silva
contrario.
2residente·-T/wma• Delfina, I' secretaria •..:.
Camara dos Deputados, 20 do novembro de lodo Coellw J. Lisbôa, 2° secreta.rio.-A' Com•
1894.-Franci.~co de A.çsi., Ro$a ~ Silva, pre- missiio de Finanças.
sldente.-Thoma.: Dct(lno, tn secreta.rio.N. 72, de 1894- O Congressso Nacional reJorro Coelho J. Lisboa, 2° secreto.rio.-A' Com·
solve:
m!ssiio de Finança•.
Art. 1." E' o governo autorlsadoa abrir o
N. 68, de 1804-0 Congresso Nacional re- m•edito extt•aordinarlo de 2.096:135$872 para
solve:
occorrer aos pagamentos niio só das despezaa
Art. 1.• E' o Pmlcr Executivo autorlza•lo realisadas e a realtsar por conta da verb&
a conceder ao Dr. Joiio Alvares de Azevedo «Terras PubliCIIS e Colonlan.çito• e que foram
Macedo, lente de anatomia o physiologln da l~itas de accordo com os controctos celebra•
Escola Nacional do Bollas Artes, um anno de dos, como tambem as que dizem respeito é.
licença com ordenado paro. tratat• do sua fiscalisnçiio des bursos agrícolas, med!çiio e
discriminação de terras.
saude onde lho convier.
Art. 2, 0 Revogaiii•Se llS disposições em COO•
Art. 2.• Ficam revo~adas as disposições em
trorlo.
contrario.
dos Deputados, 30 de novembro
Camaf' dos Deputados, 30 de novembro ole deCamarn
180·1.-Francisco
deAssis Rosa e Silca pre·
1894.-Francisco de .-lssis Rostt e Silva, pt•e- si1ente.- Tlwma: Delfina,
i' secretario sidente,-T/wma:: Delfina, 1• sccreta.rio.- Joao Coelho J. Lisb8a, 2• secretarlo.-A'
CÓm·
Jorro Coelho J, Ll~boa, 2° socreta.rio.-A' Com· missão de Finanças.
mlssilo do Finanças.
N. 73, de 1894-Art. 1.' E' approvado o
N. 69, do 1804-0 Congresso Nacional re· credito supplementar de 150:000$ alierto pelo
solvo:
decreto n. 1858, de 27 de oututiro de 1894,
Art. 1.' E' o Podar ExecutiTo autorizado it verba-Exet•clclos findos -rubrica 31 do
a concodOI' no conl'ot•onto do. Alfundego. de art. 7" da lei n. 191 B, de 20 de setembro de
Pornambnco, Antonio Leonardo de Monozos i803, para regularizar a despeza já clfectua·
Amot·im, sois mezcs de licença com ordenado da e solver outras que nilo toram rec!amadsa
pam tratar de sua f!ILude onde lhe convier. ou satlsfe!tu opportunamente.
aidento.-Thoma: Dolfino i' sccrotat•io.Joao Coelho J. Lisboa, 2' aecrotarlo.-A' Com·
missiio de Justiça e LeglslD.ÇiiO.
N. 66, de 1804:
Art. 1.• E' autorizado o governo a abrir o
credito extraordinnrlo de JOO:OOO;:;, p.ra
comprar as torras e aguas do rio Covanmt, do
propriedade do Dr. Jo~tquim José do Siqueirn.
e sua mulher, nos termos do contracto com
os mesmos celebrado em 25 de janeil·o de
1894.

4.224:587$9<30

7:000$000

Arl. !!..• Rêvogrun-sê ns dlsp!>!!lç&s em ]SOJ.-l'i-andsco ele ..-lssi.~ Rosa c SilJJa 1 pre:;i- dente.-2noma= Del{;,w, lo secretario.- Joao
dente.-ThomaJ J)clfil-to, ]o secretario.-Joüo CoeMo J. Lisbôa, 2·• secretario.-A' Commis·
contrario.
camara do~ Deputadoo, 30 de novembro de Cocllto J. Lisbúa, 2' secretario.- A" Commis- são de Finon~as.
94:.-F,·ancisco de Assis Rosa c Silrv., presi· são de Finanças.
N. 76. de 1891- O Congresso Nacional
lte.-Thoma.; Delfina, }0 secretario.~oao
N. 75, de 1894 -O Congresso Nacional resolve :
_lho J. Lisbôa, 2" secrefurio.-A' commisresolve:
Art. 1.• Fica o governo autorisado a mandar
_o de Finanças.
Art, J.u E' ap}lrovado o credito supplemen· pagar ao major reformado do exercito EugeN.74,de 1894-0CongreEso Nacional re.soh·e: lar de 1.420:58()$833, aLerto pelo decreto nio Frederico de Lossio e Seiblitz o soldo que
Art. I.• E' autorisado o Presidente da Repu- n. 1852, de 2-2 de outubro de 1894, á verba- deixou de receber de 18ü2 a 20 de junho de
Lim. a. abrir no corrente exercicio financeiro caixa da Amortisacão-rubrica 11 do art. 7o 1861, dispensada a pre...~ripção de que trata o
m credito extraordinario de 385:435~"768 da lei n. 191 B, de 30 de setembro de 1893, decreto n. !157, de 12 de no.-cmbro de 1894.
3.ra a reconstrnctão de paiões de polvora. na :para occorrer ató ao fim do corrente e:xercicio
Art. 2.• Revogam·se as disposições em conha do Boqueirão, e outro .te 731 :580$ para as despezas já feitas e por f!IZ<lr com as trario.
e:,--pezas com obras urgentes em diversos encommendas e assigna.turas de notai.
Cama1•a. dos Deputados, 30 de novembro de
Art, 2.• Revogam-se as disposições em con· 189!.-l•i·mlcisco
estabelecimentos militares.
de .....i..çsis Rosa c Silr:a~ presiArl: 2.• Revo~ram-se as disposições em oon- trario.
dente.-Thoma:; ])eljino, 1• secrctario.-Joüo
Ca.mara tlos Deputados, 30 de novembro de Coelho J. Lisbúa, 2" secretario .. -A's CommisCa.mara. do.s Deputados, 30 de noYembro de Hs94.-l'hwcisco ele ...tssis Rosa c Sílra, presi- sões de ~larinha e Guerra e de Flnant;as.
rario.

40J:OOO$

sões., funeral e luto, e
280:906$770, resultante do augmento e diminuição que houve
de maio de 1893 a março do
corrente anuo ; tudo como na

para occorrer ás novas conces·

680:906$i70, sendo

9.038:805$000

6. Aposentados
Augmentada a verba do orçamento vigente com mais 175:697$310

tabella ••••••••••••••••••••••

18.lll :612$000

13.387:808$00 o

-,
N.í7-1894
.J. Juros da divida inscripta não
fundada, anlerioJ·es d emissilo
das o.polic.es e pagamento em
O Congresso Nacional decreta :
dinheiro das quantias inferiores
a 400tfJOO.
Art.
O Presidente 1la Republica é autorisado a despender
"'a ropartição do Ministerio da Fazenda a quantia de 99.584:418$685 Como na ta!Jella •••••••••••...•••
_uibuida pelas seguintes verbas:
5. Pensionistas
#. Juros, amorlisação e mais desAugmentada a consignação do or·
çamento vigente com mais
pc:<U da dirida externa

Como na tabella .••.••••• ~~ •••••.
• Juros, anwrtis~ção e mais despe:as dos empre8limos nacionaes
de 1868, 1879 e 18_89 . ·

Como na f.l.lbella •••••••••••••••••
• Juros, amortisaçüo e mais dcs.
pc:as du divida interna fundada

Cerno na. tabella •.•••••••••••••••

o

-

!;'.

~

>

"""'

"'o

z"'"'

c>
o

100:000$ para as aposentado-

para satisfazer as novas concessões. incluida a quantia de

rias que se possam dar no ex-

ercício, menos 50:0QO$ que a
votada para o corrente e.s.ercicio
Empregar/os elas RepCJ.rliçiJeJ e
Jogares cxtinctos

Menos 100:000$ que no orçamento vigente por terem sido aproveitados di versos empregados,
como na tabella ..•.•.•.••••••
Thc;ouro Federal.
Pes.oal- Mantida a verba do
orçamento vigente. como na.
tabella . • • • • • • • • . • • •••••••.•
Material- .Augmenfada a verba
do orçamento· vigente com
mais 30:000$.pelas razões dadas
na ta~ella .••••••••••••••••••
Tribunal de Contas

Rec~bc.!loria

da CajJital F.:deral

Pe5....~l - Mantida a
verba. do
orçamento vigente, como na
tabella •.••••.•••...••.•••..•
ateria! - Augmentada a verba
do orçamento vigente com
mais 16:20~~. pelas razões
dadas na tabella ............. .

•

~·soai - Como na tabella .•••••
__ teria!- Augmentada a verba.
do orçamento vigente com mais
15:440$, proveniente do augmento dos « salarios dos serde « acquisição de es·

"'i"eDte3 •·

661:100$000

96:000~0

320 :800$0)0

40:200$000

185:390$000

I

t~mpilhas de seno adhesivo » e
de c commissãodo 2% aos particulares pela venda de l'8tampilbas », tudo como na tabella.

3.298:69"".<>$381 ( 11. Caixa da AmoJ·tisação

Pessoal - Mantida a verba do
o~mento, como na tabe!la •••
Material - Augmenfa<la a verba
do orçamento vigente com
mai• 53:180$ para attender as
tlespezas enumeradas na ta500:000$000
l:clla ........................ .
12. Alfandega$

Da Capital Federal

Pesso:ll-Como na tabclla, havendo
o aecre..~imo de I !SOO$, com que
se eleva igualquantia,que.sempre \·enceram os dons ajudantes
757:100,\000
de guarda-mór, de gratificação
para alimentaç-ão •••••••.•••.
Material-Augm~ntada a Terba do
orçamen~to vigente com mais
12:000$, para o ser,·iço typogra·
phico, como na tabella ••••••••
Compaulda ele guardas

Na conrormi<la~o da t~bella appro·
,·ada pela Camara, dependente
361 :000$000
ainda deapprovac;ão tio Senado.
Expediente e outras despez1s,como
na tabella ................... .
Capatalias

Pessoat-Augmentada a verba do
orçamento vigente com as especific•l:(jes constantes da tabella ........................ .

86:380$000

149:000$000

121: 182._.~00

777: 000;$000

85:180$000

454: 8C0$000

1:000$000

891 :OOi$500

271:770$000

270:182$500

~
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Gtlütdastes e eleMdores hydrauliros
Capata=ia!

~~IT:-~~~~-~-~~~~~~~~~~

Capata::ias

Pesaoal - Augmentada a. verba,
com o accrescimo das diarias,
como discriminafla ! ente se observa na tabella ............. .
Material-Augmentada a oonsignaçãodo orçamento com 50:{)0()$,
para a compra de uma nova
machina deatina,la ao servi\'()
da capatazia e concerto da
existente, acqnisição de um
guindaste, dons ascensores hydraulioos, 12 carros para conducção de mercadorias, uma
barca de registro e uma lancba a vapor de marcha surda.
_
t

Pessoal-COmo na tabclla ...•..••
Material - Augnientada em mais

Da Ballia

Na conformidade da !abella approvada pela C..'lmara, dependente
ainda da approvação «lo Senado.

Força dos guardas

Pessoal - Com o augmcnto constante da tabclla, elevadas as
rações a 30$ mensaes ......... .
Material-como na tabella ...... .

Escaleres

uma lancha a vapor., .••••..••

ctuante necessario, inclusive

Pessoal-Trabalhadores com o au·
gmento constante da !abella •••
Material- Sendo 70:000$ para
aoquisição do material nu-

60:085$()JO

71:280~000

6:968$000

58:340~

155:140$000

4:000$1J00

98:600$000

Elevada a verba de maia
6..~, ficando as diarias aumentadas do seguinte modo:
Guindastes bydraulioos:
Macbinistas, 1~000 ;
Ajudante, 0$500 ;

Mandador, 5$500 ;
Foguista 5SOOO ;
Encarregado, 4$000 ;
Anxiliar, 4$IJOO ;
BJ.evadores hydraulicos:
Maebinista, B.W:JO ;
Ajudante, 6$.500 ;

na ilha do

Auxiliar, 4$1J00 ••• ,., ••••••••••

Encarregado, 4$00:1 ;

Boqueirão

Deposito de polc-ora

Como na !abella .....•.••••..••.•
"
Serciço maritimo

Como na !abella •.•.•.•.....•...•
Barcas rle rigia

Pe SSDIIII Com·· os augmentos dis·
aiminadoe na tabella .•.••••••
·-feriai-como na !abella •••••.•
_ vencimentos diarios foram cal·
culadoo na razão de 305 dias
nteis •
·Do Espirita Santo

-....,I-como na tabella .•• -••••.
__ terial-Augmentada a verba do
orçamento vigente em 1:406$.
eomo demonstra a tabella •.••••

5:670$000

70:800$000

12:=

12:300$000

297:200:j000

19:~0

116:610!000

59:~000

.....
.....

""

~
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~~ â -t:apor e barca1 d-e t~igia

cimo das diarias dos marinheiros

essoal - Mantida a verba do or~
çunento vigente com o accresde 2$ a 3$, como na tabella ••••
Escaleres
7_.,1'"- Augmentadas aa diarias

_~-&'~.~-~~-r-~~-e-i~~:~~~

Material '"- Mantida a verba do
ori;amenro vigente, como na la·

~--························

Força do• guarda.s

Pessoal - Na conformidade da tabella ji approvada pela Camara,
dependente ainda da. approvação

do Senado .••••••••••••••••••••

Maleiial- Como na tabella ••••••
DE ARACAJU'

Pessoal - ~Iantida a consignação
do orçamento vigente como na
1

tabe\la....................... .

Muterial - Com o accrescimo de
2:000$, sobre o orçamento vigente, conforme a tabella ••••.•
Capata~ias

Mantida. a verba do

Pesso1l- Augmentada a. diaria dos
serventes de 1$000 a 2$000, como
na tabeua ••.•••••.••••••..••••
Material -

orçamento vigente .••••••••••••

74: 125$000

19:458$000
8:000$000

120:600$00o
3:000$000

42:120$000
7:600$000

7:200$()00
1:000$000

EscalfJ'ts

Pessoal - Patrão, elevando-se de

orçamenro vigente ............ .

50$ a. 60$ a consignação mensal,
como na. ta\:ella .•••••••••••.••
Remadores, elevando-se de 40$ a
50$ mensaes, como na tabeUa •••
Material- Mantida a verba. do

Força dos guardas

Na conformidade da f.•bella appro.
..-ada pela Camara, dependente
ainda aa approvação do Senado.
DE l!ACEIÓ

Pessoal-Mantida a verba do orçaAugmentadas sobre o

mento vigente ••••.•.••••.•••..

Material -

orçamento vigente algumas consigoaçõesna importancia de 836$,
conforme a tabella ............ .
Capalazias

Pessoal- Augmentada. a diaria,
como na tabella ............. .
Material -Mantida a verba do
orçamenro vigente .•••••••..•.•
Lanclws a vapor e cscxrlcres

a 60$ e

augmentado o

Pessoal - Augmentada a diaria
dos marinheiros de 2$ a 2.$500,
a. mensali~lade do patrão de
51$'250

numero dos remadores de 8 a 12,
como na t·tbella ..•...•••.•.•..
Ma tcrial-Augmentada com 1:000$
a verba. do orçamento vigente,
co1no na tabella •••••••••••••••

720$000

6:000$000

1:000$()()0

15:900$000

88:700$000

5:768$000

18:315$000

200$000

13:177$500

2: 300$000

I
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F •.wça dos guardas
Na. conrormidade da tabella jã a}l·
prolada pela. C:J.mara, depen·
dente ainda d:. approva~ão do
Senado ••••••••••••••••••••••••
Materhl - Mantida a verbl. do
orçamento vigente •.•••••••.•.•
DE PE.'\."EDO

Pess01l - "anti•b a ..-erba do
orçamento vigente ........... ..
.llateríal - Augmentada a verba
do Ol\"'amento vigente com 3:6785
para occorrer ao aluguel daS
casas para a Alfandega e para o
destacamento de linha e á di1fe~
renç:1 na as::ignatura do Dta;·io
Official, como se vê na tabella ••

CapatQ,;ias

Pes;;oal - Angmentada a ..-erba
para occorrer ao augmento da
diaria •'e 1$600 a 1$800 dos traktlbadores effectilos, na conforJIIidade da tabella •.•••••••••••
Mantida à -verua do
·aroamento 'rlgente: ............. ..

Material -

.; Efcale•·es
Auginentada a verba do
orçamento vigente para satis·

I'ISsoal -

fazer o augm.ento das mensalidade; do patrão e dos remadores
em

ar...s dias ...................... .

e ele..-adas asraç'ies a 1$ diarios

CIClO•• ••. • • ~ .. • • • ... •

o• • • • • • • • •

Jlaterial- Como na tabella, mantida a TCl'ba do corrente exer~

21:~

1:000$000

42:120$0~0

6:788$000

2:Ta4$000

400$000

7:125$000

600$000

Força dos gua;-dJ,J.s

PEll:iA~m:oo

Pes1oal -Na cJnformida<1c da tabella já approm<la pela Gamara, dependente ainda da appro·
vação do Senado............... .
l\Iaterial-.AU.gmentada a Yerba do
orçamento vigente em 698.$
pelas razões da tabeiJa ....... .
DE

Pessoal-Mantida a verba do orça ..
mento vigente .................. ..
Material - Augmentada a Terba
oom mais 5:806.$ p..1.m reforçar as ruhricas de «Expe·
diente., «Acquisi~-ão e enca.dcrnac;ão de livros~>, <t::Concerto e

reforma de IDO\"eis», cPubliea.;ão tlc editaes .-, « Assignatura
do Diat·io Offlcial ,., «<Scrliço
telegraphioo~. «Agua e asseio:•,
etc., como se demonstra na t:t-

bella ••••••••••••••• o • • o • • • o • •

Capata;ias

Pessoal- .-'.ugmentada a verb..1. do
corrente exercido com 21:000$
para occorrer ao accresclmo
das diarias, conforme a tabella.
Material- Augmentando-se a ver~
ba para compra do malerial rodante urgente e indispensa.vel,
de um guindaste a Yapor e de
uma lancha tambem a -vapor ••
Barcas de tligia c cscalel·cs

Pessoal- Como na tabella •••••••
].!ateriaI - Idem •••••••••••••• o.

II: 100~000

BlB$000

297:200$000

12:li8$000

164:910$000

83:690$000

9:2ÕÕ$ÕÕÕ

60:4RIWlOO

......
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Força dos guardas

-al - Mantida a verba do or·
çamento vigente ••••.•.•••.•••

DA PARAD1'"BA.

Pessoal - Na ronformidade da ta·
· bella, já approvada. pela cama·
ra, •lependente ainda da appro·
va.çã.o do Senado•.••••••••••••
Material- Como na tabella ...•••
P
Jlaterial - Augmentada a verba
com mais 156$ para reforçar as
rubricas ele « Publicaeões de
edi~. «Despezas judiciae.• e
c.Assignatura 1lo Diario O/fi·
como na tabella •••••••••
cial~t,

Capala~ias

9

l'bisoal- Augmenta~Ta a verba do
orçamento vigente oom mais
1:196$100 resultante do aug·
mento das diarías. conforme a
tabella...................... .
Material - Mantida a verba do
orçamento Tigente ............ .

Escale,·es

....•....•..•............

Pessóa.I - Augmentada a Terba
para occorrer ao accrescimo nas
diarias, na conformidade da ta~

Material - Mantida a verba do
orçamento vigente., ••••.••••.
Força dos guardas

Pessoal - Na conformidade da taLella approvada. pela Camara.
dependente ainda da approva·

!<ii<> do Senado............... .

120:GOO~I)CO

1:500$00J

58:340$000

5:812$000

10:196$100

400$000

5:520$()00

400$000

18:3){)$000

Material - Mantida a Terba do
orçamento cm vigor ••••••••.•
DO RIO GR.\NDE DO NORTE

Pes-soal - Mantida a verba do or- ..
çamento vigente••••••.•.•••.•
Material - Com o nccrescimo de

6$ para cAssignatura do Dia1·io
O[ficial•...................... •

Capata;ias

Pessoal-Augmentadas as:diarias,
como na tabclla ..... ~ •.....••.
Material-Como no orçamento em
vigor....•••.••..•.•••.••••...
Escalcrcs

Pessoal - A ugmentada a mens:J.
lidade dos remadores de 45$ a 50$,
conforme a tabclla. .•••.•.• ~ ••••
orçamento em
vigor •••••.•••••.••.••••..•.•.
Ma~ial-Como 110

Força ([os grfarJas

Pessoal-Na. conformiUade da. t..'\bell" approvada pela Camara,
dependente ainda da approvação do Senado ............... ..
Material-Como no o:rvamento vigente ......................... .
DO CE.!RÁ

Pessoal-Como no orçamento ''lgente .............. ~ ........... .
Material-Diminnida a verba do
orçamento vigente em 4:544$,
npezar do reforço concedirlo a
algumas rubricas e á creafjio de
uma nova commis_~o de 2 " aos

200$000

42:120$()00

5:682$()00

4:500$()00

750$000

6:780$·){)0

650$()00

12:30J$()~0

100~000

119:700$000
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particulares pela Tenda de eg;.
tampilhas, visto supprimir-se a
relativa ao aluguel da casa, conforme se Yê na tabella ..••.••••
Capata;ias

l'ess<Jal-Augmentada a verba. jlOr
terem s!do elevadas as diar~as,
conforme a tabella .•.....•..•••
aterial-Elevado de 150$ a 300$,
conforme a fabella ••.•.•••..•••
Escaleres

o • o o o • o ... o o o •• o o o ••••• o ••

Pessoa.l-Augmentada a mensalidade do patrão, conforme a ta'bella.
Material-Como na fabella ..••..••
Força dos 'guardas

Pessoal Na conformidade da tabella já approvada pela cama·
ra, dependente ainda da approvação do Senado •••••••••••••••
Material-Como no orçamento vigente •..•..••••.•.••••....•••
D..!. · PAR..~AHYB..!.

Pes:!!loal-Como no orçamento em
vigor ••.•.•.••••••••••....•..
Material- AUgmentada a ..-erba
com mais 77()$, como na tabella ......................... .
Capata:ias

Peasoa.I-Augmentada a verba com
mais 100$, c..-..mo na tabella ••••
Material- Augnientada a verba
com mais 50$, como na tabella.

7:868$001}

35:940$000
300$000

6: 900$000
350$000

33:000$()00

150$000

42:120-~00

5:490$(JÓO

1:000$00()

200$000

Escaleres

Pessoal - Augmentada a ..-erba
pelo augmento das mensalidades do patrão, marinheiros e
rações,elevada3 estas a 600 reis
diarios em 365 dias ••••••••••••
Material-Como na tabella .•.••.
Força dos guardas

Pessoal-Na conformidade da ta.
bella jã npprovada pela ca.
mara, dependente ainda da
npprovação do Senado .••••• , •
DO MARArmÃo

Pe.ssoa.l-Como no orçamento em
viior •••.••.•..•••••••••.••••
Material- Augmentada. a verba
com a· quantia de 4:4()6$ para
reforçar algumas rubricas,oomo
se vê da tabella ............. .
Capata:ias

Pessoal-Augmentada a verba. por
se ter augmentndo as diarias
como se vê da tabella. ••••••.••
Material-Como na labella ••....•
Barcas e escaleJ•es
Pessoai-Augmenta•la a verba por
ter sido augmentada a mensa·
lidade dos patrões, carpinteiro
e remadores, como se vê da
tabella .•.•.•.•.•..•..•.•.•.
1\laterial-Como na tabella ••.•...
'
Força dos guardas
Pessoal-Na conformidade da !a·
bella já approvada pela Camara, dependente ainda da
approv-nção do Senado •••••.••

•

7: 188.~000
1:200$000

13:500$000

142:700$000

8:768$()()0

43:201Ji;OOO
2:400$000

26:520$000
3:300$000

33:000$000
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DO PARÁ

YigPr ••••••••••••••••••••••••

Pes;oal-Como no orçamento em
Material- Augmentada a verba
com a quantia de 7:812.J; para
refor~ algumas rubriCas e
para. occorrer ao pagamento de
uma nova oommissão de 2 ~í
aos particulares pela tenda de
estampilhas, como na tabella .•
Capala::ias

Pessoal- .o\ugmentada a verba
para occorrer ao augmenfn das
diarias, como se vê da tabeUa.
Material-Como na tabeiJa ...••.•
Cru.:aclor « Caça1or », aviso c Ser.::edello ~. lanclras a t:apar, barcas
de t:igia •

Pessoal-Como na tabella ..••.•..•
Material-Mantida a verba. do or·
çamento vigente ..••..••••••••
Força dos guardas

pe;;soal-Na conformidade da tabella já approvada pela Ca·
mara, dependente ainda da approvação do Senado .•••••••••
Material-Como no orçamento em
vigente .............. • ••.•••• •

297:600$000

2 I : I 3<3$000-

25:100~

!53: 18(),>,000

70:460$000
õ2:!J00$000

I 47 :600$000
1:~000

88:700$000

DE YANÁOS

Pessoal-Como no orçamento vigente .•••••••••.•••••••••••••

9:798$JOO

Material- Augmentada a verba

coma quantia de 206$000, como
na taOOila. •••••••••••••••••••

o o

C-apa ta: ias

o o o o o o o o o

o o o

o o o

o o. o o

••

Pessoal-Augmentada a verba com
a importancia da 3:9-20$ para
occorrcr ao nugmento dos vencimenf.Qs1 como se vê na tabello.
M&terial-Como no orçamento vi~ente ......•..•...••...•.•.••
Escaleres

Pessoal-Augmentada a Terba por
causa do augmento dos venci~
mcntos do patrão, remadores o
rações, clevatlas estas a I$500
diarios em 360 dias ..•.•.•....
Material-Como no orçamento em
vigor •••• : ...•.•••.•.•.•••.•.
Forç.'l dos guardas

DE SANTOS

Pessoal-Na oonformidade da t.'l·
bella já ;1pprovada pela Ca·
mara, de~ndento ainda da
approvação do !Senado ..••....
Material-Como no orçamento vigente ........................ .

forçar

as rubricas de-Publica-

Pessoal-Mantida a verba do orçamento vigente............... .
Material- Augmcntada a YCI'ba
com a quantia de 596$ para re-

•

ções de editaes e assignatura
do Diario Official-, como na
tabella ....................... .

Chpata.:ias

Pessoal-Augmentadas as diarias,
como se vê na tabeUa •••••••••

Material-como na tabella ••••••••

17:800$000

7:õ00$000

Jõ:540$000

2:õ00$000

39:300$000

1:000$000

282:000$ll00

17:018$000

19õ:624$000
6:000$000

....o
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Lmcha a r;apor e escalcres

Pessoal-Como no or{'amento Tigente .••.•••.•••.•••.•.•.••..••
Material-~Iais 500$ p:1ra «Expediente da. Guarda-moria>, como
na tabella .•.•••••.•••••.••••••
Força dos guaJ·das

Pes..<oal-Na conformidade da tabella jã. approvada pela Ca.mara.,

dependente ainda. da approtação
do Senado ••.•••..•.••..•••••••
Material - Menos 500.$ do que no
orçamento vigente, como na tabella. •••••• " ••••••••••• " •••••••

no orçamento em

DE PARAX.\.GU.\.

Pes~oal-Como

Yigor ........................ ..

Material-lfais 706$ para reforçar
as rubricas de «Expe:liente..c..-\cquisição de lhTo~ e c..:-\ssignatura do Diario O{ficiab, como na.
. tabell~ •.••.•••.••••.•••••••••
Capata:fas

a oonsigna...

pe;soai-Como na tabeJia •••••••••

MatJJrial-Augmentat~a

ç-J:o «Reparo do material fixo e
rodante• com a quantia. de 300$,
como na tabella ••••••••••••••••

I;a"ncha a ca110r e e:caleres

pe.;soal-:\.ugmtmtadas as diarias,
como na ta beiJa. ; • • •••••••••••
Material-AQ.gmcnf.ada a ruln°ica
«Reforma. e concerto de escaleres» com a quantia de 200$000 .•

59:700.$000
9:5~"000

159:600$000

2:o0<J$0ao

58:340$000

3:218$000

5:986.$000
600$000

14:490$000
2:700$000
~-

'

Fo1·ça dos guardas

Pessoal-Na conformidade da tabella já. approvada pela camara,
dejJendente ainda da approvagão
do Senado •••••••.••••.••••••••
Material-Como no orçamento vigente ••••••••••••••••••••••.•••
DE SAXTA. CATIIARIXA.

PesSoal-Como no orçamento vi·

gente •.•.•...•••••.••..••..•.•
Mã.terial-Augmeutada a impor·
tanci~ de I !466$ para rerorçar
a1gumas rubricas, como se Tê na
ta beiJa ••••••.••••••.••••••.••••
Capata::ias

gente •.•••••••••....••.•••••••

Pessoal-Como no orçamento vi-

13:500$000

550$000

58:340~)

6!348$000

6: ()0()$000

4:920$000

Escaleres

Pessoal-Como no o~amento vi..
gente .••.•••••••-•••.•.•..•••••

800$000

__ _

.....

7:888$000

125:000$000

15:900$000

gente. • • • • • • • • • • • . • • • • ••••••••

},fate:rial-como no orçamento viForra dos gua1·das

Pessoal-Na. oonformidade da tabeiJa já approvada pela camara,
dependente ainda da a.pprovação
do Senado • .-.................. ..
DO RIO GRANDE DO SUL

,.._

te., cLm e illuminação em dias
festivos. ecAssignatura do Diario
O(ficiab·, como na tabclla .••••••

com a quantia de I :002$ para reforçar as rubricas de cExpedien-

Pe.ssoal-Creado mais um togar de
fiel do thesoureiro.como natabella
Material - Augmentada a verba

- .-

00

....
....

>

~
:z:

"'"'
"o

o

"'
~
~

Capata.:ias
Pessoal-Au1mentadas as dia/ias,
como na tabellao o... •o o •• o........
Material-~lais 500$, como na labella ...... oo•••• oo.... oo•. ·•o ... o
Barca.t, lanchas e escalcrcs

dCJl

guardas

Pee=oai-Augmentados em 4:480$
os vencimento3 dos: patl'Ue3 e
marinheiros, como na L1.bella.
Material-COmo no orçamento vigente .•••••.•••..••.•.•.•••••
Forra

pela

Pesso:ll-Xa conformidade da. tabella já approYada pela C.a·
mara, dependente ainda ·da
approvac;ão do Senado ... •o• o
2:400yX)O

DE PORTO AUXmE
Pessoal-~l::no3

suppressão de um fiel de thesoureiro, como na tab<:Ila .......
Material-.Augmenta•la a quantia.
de 12$, resultante da differença da a.ssignatura elo Diario
0/ficial, como na tabclla.o. o .....

Copata:.ias

o . . . o . . . . . . o o . . . . . . ..

Pessoal-Au~l!lenfadas as (Harias,
como na mbella .••.••. _•.•.••
Material-Como no or~mento vigente ...........

BarlaS, lanclms c cscl1.lc;·es
Pessoal-Como no orçamento vi-

gente ..... oo ..... oo. oo oo ... oooo ••
Material-..:\ugmentado o custeio
com a quantia de I :50J~. c:..mo
na lalella •...••. , ........... .

-.49:35~00

1:000$000

..
.............

·~--~- '- -·---~-

•'--J
--

...fbí·ça dos guartlus

~-~

...

Pessoal-Na. conformid:l;]c da ta- bolla, já approvat!a pela camara. dependente ainda da

ilpproYnção do Senado •••• o • • •

ti'Itt:GUAYANA

Pessoo.l - Como no orçamento vi-

DE

28:680$Q.'l0 .

Material.- Augmcntada em 32.$ a
· verb:t para reforçar com 20.;, a
illumina~ão-e

Pessoal- Augrncutadas as dia rias

do material-, como na tal'l'lla

com I 00$ com que se rcforta. a
rubr_ica-Reparo e conscl'\"ação

o .. , • • • • • • • • • • • • •

na importancia de 1$080, como
na. tabellao ••
Material - Augmentada a Yerba.

Üij>atü;ius

_ com 12~ a assignatura do
Diario Off{cial, COffill na ta'bella .•• o•oo••,:o•o••••••oo••·

rubric..'t-LUz c

g'ente o ........ o .. oo ••••• o••• o••

7:960$000

G6 : OOO,JOO{J

169:000$000

'
19:086$000

~scaleJ'~s

Pessoal e material-Como no orçamento Yigente .. o o•• oo. o .... o o.

Barcas, lm1clws e
63:480$000

Forra dos gwtrJas

o • o ..... o .... o •• o . . . . . . .

Pessoal-Na conformit!at!o tia labella jã. approvada pela camara, dependente ainda da ap·
provação do Senado .......... ..
Material-Como no or\Umento vigeu te ••.•

12:400$000

6:960,!00]

3:000$000

36:000$000

53:340$0()J

2:202,_~

8:430~000

4: 160.}000

15:42~

73:500$000

3:1)00$000

-
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no orcameuro vi-

lll! Mnuunl.
l'~ll-Como

gente •• , ••••••••••••.••••••••

Material- Augmentada. a verba

com a quantia de 1713$ parare-

11! rubricas• Illuminat;ão•, «AS.Signatura do Diario

forcar
O(ficiab·, ..::Agua e asseio», como

na tabella .••••..•.•••...••••
Capala;ias

58:340$001)

2:018.~000

DE .JUIZ DE FÓRA

Pessoal-Como na tabella........ .

patazias e outras, conforme o

Material-Para esta despeza, Ga·
de 1894 .•••••.•••.•••••.••.••••

decreto o. L747, de 3 de julho
DELEG.-'.CIA FISCAL DO RIO GRANDB
DO SUL

FoJ"ça fiscal

Pessoal -COmo na tabella e orçamenW vigente •.•••••••••...••.
8:400$000

Pessoal- Como no orçamento vi·
Augmentado com a

169:80:l$000

171 :200YJOQ

14:400$000

189:00[)$000

gente .•••.•.••.•.•.•••••......

Material -

gente............... . • ••.•.••

~laterial- COmo na tabolla e orçamento vigente .••••

PoJ"centagem paJ"a a cobrar1ça de
rendas nor municipios onde llÕO
existem l"eparliçàds da União

Delegacias Fiscats

SPgundo a tabella •.•.•.•.•.•...•
13.

Bo PAULO

Pessoal- Como na taoolla .••..•.
Material - Como na tabella ••.•••
liiNAS GERAB!

Pessoal- como na tabella e orçamento vigente. o • • • o o . o • • • • • • • •
Material- Augmentada com mais
Dim·io 0(ficial. como na tabella ..•••.••••

6$ de assigoatura do

....

.o :B38.!000

25:200$000

46:200$000
14:806$000

135:000$000

50:000$00(}

Como na tabella e orçamento vi-

400$000

18:300$000

2"28:200$000

230:800$000

o o o. o •• o. o ••

I :500$'J00

o •••••••••• o o o o ••••••

8:0!0$00()

quantia de 9DO$.como na tabella.

a verba por

Escalcres
Pessoal-Augment.~da

ter-se angmentado o numero dos
remadot-es de 8 a 12, como
na tabella ••.••••••••••••••••••

Material- Augmentada a verba.
como q_a tabella. ••••••.••••••••
Força do$ guardas

Pessoal- Na conformidade da tabella ·já approvada pela camara, dependente ainda da aPprovação do senado .•...•••••••
DB S. PAULO

ca-

Pessoal-Como na tabella ...•••.•

Material- Para esta despeza,
1894 •.•• o

patazias e outras,eonformeodecreto n. 1.747. de 3 dejnlho de

.

9.170:061$100

......
«>

o

i:i
:>l
;;
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"'o

"':>l"'
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r
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CUTABA.'

Pessoal- Como n~ taboJla e orça-

IJnento eto vigor •••••••••••••••

5!.

orçamento vigente as verbas de

< Material - Augmentarlas sobre o

·
:$

THEREZINA

Pessoal - Como na labblla e orçamento em vigor ....•.••..•.•.
.Material - A ugment..tda.s as ver-bas de-Luz c Hluminação para
os dias de festa nacional - com
mais 50$ de -De.spezasjudiciaes
-com mais 30$, de -Concertos
e reforma de moveis-com mais
100$, de - Assignatura do Diaria 0{/lcial - com mais 6$, e
diminnida a ronsignação de
-Acquisição e encadernação de
livros-na imporfancia de 500$.
tudo como na t..1.bclla •.•...••.•

CURJTfB.I\

sição e encadernação de livrosa quantia de 800$ e da de-Publioação de editaes-100$. todo
como na. tabella •••••••••••••••

deduzindo-se das verb1s-Aoqui-

-Expediente-com mais 1:600$,
de -Luz e illuminação em dias
de festa nacional - oom mais
50$~ de - Assignatura do Dia1·io Official - com mais 6.$, e

o

-

Pessoal - Como na tabella e orça1nento em vigor •••....••••••..
Material- Como na tabella e orçamento em vigor ••••••••....•••

y

16:400$000

5:188$000

14:800$000

3:718$000

14:800$000
3:480$000

-~-~'·"""......, _ _ _oiíiiii

OOYAZ

t\

•..,

14. Mesas de rendas
Nn conformidade da. tabella, au-

do cobre

Ou11 ela Moeda e resgate

gmentada a verba do orçamento
vigente em 3t :248$075, em virtudo do augmcnto de rendas
de algumas das mesas e da con·
tinua.ção da despez.~ com a de
MoC"alti, que não põde g[>r su~
prirnida por não ter .sido ainda
aUi installada a alfandega e
não serproV"aV"el que esta possa
vir a funccionar sinão no ex·
ercicio seguinte ••...•..•••..•

Uni•Io, conforme

lmportancia que se presume nece.s.caria flll"a a tfCspe:;a C-OPJ a txJ-.
brança de re1ulas nos municipios
em que niio lw rl'pru-tições da
ta beiJa •••••

Pessoal - Como na t.'bella e orçamento em vigor •..•.. ~ .........
!\!ateria!- Como na tabella e orçamento em vigor ...•.•••.•••..•

I

15.

-e-~Iaterial

O{ficial »

Imprensa Nacional e -«Dia rio

Mantidas as Terb.1S paro o-Pessoal
- do or\'3-mento
vigente .•.....••..••••••••.•.
f(i.

Pessoal-Mantida a consignação do
orçamento vigente ......•.•.•
Material-Diminuída da consignaeão do orçamento vigente a
quantia de 2:000$, de aooordo
com a tabella •••••••.•••••••••

14:800$000

3:270$000

85:000$000

------

..............

...............

715:000$000

253:000$000

------

254:500$000

2/2:78"2$000

740:500$000

968:~"'000

o

"""'"'"',...

;;::
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"'""
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~
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"'o"'

00

-"""'
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1.7. Laboratorio .1\...aciona; de .-i na·
lyscs na Alfand~ga da Capita.l
·Federal

-Pes:mat- ~tantilla a cJnsignação do
oreamcnto vigente•••.••••••••
Material-Como na tabella ••.•.••
:18. Admbtistr{1çcTo c custeio llm:
fa;e;ulas e dcspe:.as C01>1 os P;·oprios .~.Yacfonaes

Mantida a con=ignnção do or~a
mPnto vigente e mais: a c.Je 4$
para de>pezas com a Companhia
de Esgoto~. como na tabella •••
19. Ajudas de cu!ta. Mantida a
consignação do oreamento vigente ....................... ..

20. Gralificaçiio JJOr SCI"Diços tem·
porarios c e.'Clraordiaarios. Au-

gmentada cvm mais 40:000~
para por-se em dia a tomada
de conhs do5 exactorrs. a consignação do orçamento Yigente.

e

vigente •••••••••• :. :

21. l!tTQS di~crsos. Como na t.'lbella. or...-amento vigente •••••
22. Jtrros dos bilhetes do Thcsouro.- C-omo na tabella. e or~amento

23. JúrOI dos emprestin~os ·a~·.~
UJ{re de Orphaos. - Como na
tabella e orçamento vigente ••

pe<le sobre o or~amentovigente

24. Juros dos Dep~sitos das (ài:cas
Economica:s e -'Jantes do! Soe·
corro. Como na tabella. que
mais 1.680:000$ pela. razão do
augmenú:t das quantias depoEitadas, principalmente na Ca·
pi!al Federal •..••••••.••••••.

51:200~

12:200$000

25. Commissi1cs

e

Corretagens.

comp~hendendo

-~-~--

cães da.

...

pequenos 1•eparm:, substituição
de uma das linhas do edificio
da abmdega, no ponto apodrecido~ construcção de uma. parte

alfandega. e suas dependencias,
pontes, de!~.sas ; 15:000.,, para.
conservaçao dos nppatelbos e
machinismos
hy1lraulicos ;
30: 00~ 1 para oonscrl'ac;ão e
melhoramentos dos actuaes armazensda alfandega ; lOJ;()(){)S,
pam construC\'ão <lo co."tes da Alfandega até o Arsenal de
Guerra ( consignação annual );
244:200$~ para acquish;ão a
montagem de novas machinas
1mra o serviço de descargas; Estado do Espirita-Santo, 50:500$
para pequenos reparos e con.
clusão das obras <1 a alfandega;
Estado d:. Bahia, 104:000$ pua

ca~.

Como na tab~lla e orç.amento
vigente ...................... .
2G. Differcnça de cambio. - Augmentada. a verba. do orça·
mento vigente em 9.43-J:560$,
segundo o calculo da !abella ••
()3:400~000
27. Obms-Augmentada a verba
do orçamento vigente com mais
387:000$ e assim distribuida:
capital Federal e Est.,do do
Rio: 747:020.:;; sendo: 100:(){)(){:,
para obras no edificio do The-som•o ; 20.000~. para pequeno:;
B-2: 160$000
reparos nos cdific-iers a ca.t•go do
Thcsouro; 22:80~~. para obras
da atrandega, }lCssê:.al teclmico ;
20:000$0ot
200:0:JO~. l'ara construc\'ãO de
no,·os armazens ; 15:0()(}2;, para
conservação de obros hydrauli-

60:000$000
50:000$000

480:000$000
650:000$000

3.180:000$000

.-----------·--··················---··········..~--- .-

30:000$000

20.550:400$000

!.:>

ro

1

~

[::;

!>:
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"'o

o
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do eJificio ã. rua. da. Princeza.

para que se pmsam abrir 8 portões. reparo3 do calcamento dos
armazens e substituicão de tri-

ç-do das latrinas; Estado de Ser-

lhos e dosencanamento3 e remogipe para pequenos reparos,
I :OO~;Esta,Io das Alagoas,idem,

rep:uos no edificio da. P.llàn-

500$; Estado de Pernambuco,
25:(){)()$,Eendo 20:000.~ para os
flega e 5:000$ para r..equenog
reparos; Estado da Parahyba,
para pequenos reparos 5:000$,
para accrescimo da casa. que
serl"e de ponto fiscal em Cabedello 5:000~. para a construcç-;io
de um editlcio em que funccione a alfandega, 50: 000$; Es-

tado do lHo Grande do Norte,
para. pequeno3 r.:paros 200.$.;

ta•.lo do Piauby, idem, 3:300$;

Esta·•o do Cearla, para pequenos reparos, 2:500~; EsEstado do Maranhão. idem,
6:~; Est.1do do Parã, idem,
5:000.}, para a continuac;ão da
construcção dos novos armazens da. alfandega. 100:(00.$;
Estado do Amazonas, para pe·
queno3 reparos, 3:000$, para
começo de constru~::io de um
predioearmazem em que flmccione a alfandega, ~00:000$;
Estado de S. Paulo, para pequenos reparos, 2:000~; Estodo
do Paranâ, idem, 1:000.$, para
a conslrucção de um eili:ticio que sirva. de atrandPga cm
Paranaguá,segurlllo Yerba quo
já foi votada e não dC'Spendida.
no exercício de 1894, IOJ:OOO~ ;
Eslado deSantacatharina, para

"'

.

..
pequenos reparos, 500.) ; Estado do Rio Grande do Sul,
idem~ 2:0:l0.;, ; Eshdo de Goya~
idem. 500$ ; E~tatlo de )Jatto
Gros;o, idem, 1 :~ ; Estado
de Minas, idem. 2:000$ ; para
obras imprevistas e urgentes
50:00~~- •••..••...•..•.•••
28. DesJJC;as cr:enwaes- ).fantida
a consignação do m·~mento em
vigor, inclusif'e a quantia de
14:40;)$ p>ra dons adjunt03 de
procurador •la Hepuulica no
Districto Federal a -1.:800$ cada
um e (lous solicitadores a
2:400,}000 •••••••••••••.•••.••
29. Reposições e rcstituirões A mesma '\"erba do orçamento
vigente, como na. t..1.bella ....••
30. Adiantamento da 9 a r a n ti a
provincial de 2 ~· ds estradas de
(erro da naJ,ia c PcnuunbucoComo no orçamento vigente •••
31. Excrâ~ios findes- Como na

tabella.na qual se acha incluida
a quantia de 216$ para pagamento n. Augusto Borges Leit.1o, amanuense da Hospedaria.
de lmmigrantes da Ilha da.s
Flores~ de seus vencimentos relativos ao mcz de novemb:·o e
seis dins de dezembro do anuo
pass:1do i deferida. assim a. sua.
reclamaç-;io ............. _.. .. •
Creditas especiacs - ).fen03
32..

882:119$353 do que uo orça·
mento vigente, pela razão dada.
na tabella................. ••

1.467:000$000

I 00 :00()$000

. 100:0()()$000

450:000$000

I. I OS: 070$368

549:964$369

.Art.
Continuam em vigor as disposições dos arts. so, 9" e
12 da lei n- 191 B, de 30 de setembro de 1893, c bem assim as
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ML,"'STERIO DA OUERR.\.

e

ma• las.

PeJas dietas, medicamentos e

..-ljuda·s de custo - Pelas que se abonarem
n.os officiaes que yjajam em commissão de
serviço.
FabJ·ic<ts -

utensis.

Presídios e colonias militares- Etapas e

ti~

L'"'iDUSI'RIA,
PUDLlCAS

''lAÇÃO R ODRA.S

juros ris estradas de (erro c aos

DA

diarias a colonos.
Dircrsas tlcspe::.as e crenwaes -Pelo transporte de praças e comedorias de embarque.
MlNISTERIO

GaranUa

c1•etado .

rUBLlCAS

Hospilacs -Pelos medicamentos, dietas e engcnlws centraes - Pelo quo e~ceder ao deutensis a praças de pret.
cretado.
l~raças de prct- Pelas gratificações de
engajados e premios no::; YINISTERIO DA L'\.lll.~SlRIA, VIAÇÃO E OBR.\S

mesmos.

CIMscs inactivas- Pelas etapas das praças
inmlidas e soldo do officiaes o praças refor·

05 arts. 20 §§r 6 ~o da lei n, a-cw, de 3 de setembro de 1884, 6 9• direito Augustoca.rtoa de Amorim Garcia, em exetuçã.o da. lei n,2101
de 3 de outubro de 1894.
J1 n. Ida lei n~ J26B, de2J de novembro de 18Q2.
VI. A liquidar e pagar ao governo dos Estados a importancia
Art.
E' o gol'"erno autorisado:
das despezas feitas pelo Thewuro dos mesmos Estados por conta da
I, A abrir, noexercicio de 1695, os creditas supplemental'OII para
União.
por moti\"O da revolta.
as verbas indicadas na tabella que acompanha a presente lei.
VII. A entregar ao Es!ado de Goyaz a quantia de 300:000$, resto
II. A concluir o edificio e accessorios para a installaçãodefinitiva do auxilio que ao mesmo foi conc~lhlo por lei de 10 <le setembro de
Alfandega de Macabé, installando-a porém desdejà em editicio 1893, s:al vo a hypothese do art. 21), paragrapho unico da. mesma
ugado ; abrindo os ne,.,.s,;;arios creditos.
lei, abrindo para isso o neces3ario credito.
III. A entre.g.1r aos Thesouros dos Estados de Pernambuco e PaArt.
Em igualdade de circumstancias serão preferidos para
hyba as quantias provenientes do imposto estadoal de gyro, man· os aooessos
nas repartições de fazenda, os empregados que tiverem os
adas depositar pelo Ministerio da Fazenda.
IY •..A abrir o necessario cred!topara execução da Jei n. J99,de 30 concu~os de I a e 2 .. entraucia ex.i gidos por lei.
Cama.ra dos Deput..1.dos, 30 de novembro de 1894.- F.-ancisco
de julho de 1894.
V. A abrirá Yerba-E:xercicios findos-o neccssario credito para tl'Assis Rosa t: SUM, presidente.- Thomas Delfina, ] 0 secretario.occorrer ao pagamento dos ordenados a que tiver direito o juiz àe Joc7o Coelho G. Lisb8a, 2~ secretario.

exte.-ior.
DA YARlNIIA

-voluntarios

Munições àe boc~xz- Pelo sustento o dieta
TABELLA
das guarnições dos navios: da armada.
Munições na~aes-Pelos casos fortuitos de
Verbas do orçamento para. as quaes o
&varia,
naufragios, alijamento de objectos ao
Governo poderá abrir credito aupple·
mar
e outros sinistros.
mentar no exercicio de 1895
Frctes-Commissões de saques, tratamento
de praças em portos estrangeiros e em Estados
liL"W:iTERIO D.\... JUSTit;.\. E l\"EGOCIOS Th.'TERIORES .1nde não ha. bospitaes e enfermarias, e para
despezas de enterro.
Evencuaes - Pelas passagens nutorisadas
SoccorrtJS publicas.
por lei, njudas de custo e gratificações extra·
Subsidio dos senadores e deputados e ser· \'rdinari!.s, lambem determinadas porlei.
stenographico dos debates do senado
i~o

110

DAS RELAÇÕES EXTERIOR~

da Camara, dm-anto as proroga.ções.

MIXliiTERIO

Extraordinarias
:UL"'n!~"'TERIO

. gens e ferragens.

~-

Etapas - Pelas que occorrerem além da
Gatantia de juros ás estradas de feno c aos
Ho.~pitaes - Pe10:3 medicamentos e utensis., importancia consignada.
Reformados - Pelo soldo de officiaes e
Despe;as do corpos e quarteis- Pelas forra~ engenhos centJ·acs-Pelo que exceder ao de~

praças.
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DE DEZEMBRO DJ!

1894

125

N. 80, do 1804 -o Congresso Nncionnl ro·
solve:
.Turos dtL tlividct insm·ipla, etc- Pelos reclo.·
Art. 1.° Fico. o governo n.utorisatlo n. conmudos nlórn <lo nlgnri;mo OI'çndo.
trnctnr com RichaJ•d J. Roidy ou com quem
Caixa d~ Amorti.:açao- Pol11 oncommenilo. melhores vn.ntn.f,tcns ofl'orccor, o assentamento
do um cabo sub·flu via! entro Belém o Mamios,
c n.llsignatut•a do not11.s.
mediante ILH seguintes concossücs:
J)iffiJl·ença tlc cambio- Pelo que fbr preciso afim do ronlisnr-.o n romossn do l'undos rt) privilegio por 30 nnnofl, snlvo, porem,
pn.ra. o extm•iol' o o pnga.monto dos juros o ó. Uniao o nos Estados o direito do ostntielecor,
AmortizaÇilo dos omprestimos nacionacs do na mesmn zona, ns linhas terrestres que jul1868, 1870 e 1889 o das npolices convertidos gaJ'Ilm convenientes, rtcnndo nind• nos pnrticulM·es o direito do transmittir seus despa.
do ,juro de 4 11 /n cm ouro.
chos
l'ola linha que preterirem;
Juros rli11crso.~- Pelas importo.ncias que
b) !Sençiio dos dh•eitos de alfandega o de
forem precisas nhlm dos consignadas.
qunesquer outros impostos JlOla explornçüo,
Juros dos Uilhetes rio Thcsouro -Idem idem. para todo o material, incluslVC na.vios cm·
Commi~s,ics c corretaoens- Pelo que for pregados no assentamento o ropnro das li·
nccossar•io alóm rlo. sommn, concorlidn..
nha.s;
c) ccssiio dos terrenos devolutos o direito
J~trD,ç dos emprcstimos tlo co{t'O dos orpldlos
do
dosnpropriaçiio do outros, durante o prazo
-Pelos que forem recln.mrul:>s, sl n sua im·
do privilegie, parn. o csto.belecimento da.s cs~
portancia exceder n do credito votado,
Juros dos clcpot:Uo.'í das Caixas Economicas tn.r;ücs, amarração e casas do cu.bo, observada.,
c dos Mot~tcs de Soccm·ro -Pelos que forem qunnto ó. desapropriação, n !egls!nçiio estadoai em vigor;
devidos além do cre<lito votado .
rl) subvenção nnnu~l do .c 17.125 durante
F...;ccrctcios findos - Pelas aposentadorias,
os
primeiros 20 annos do. concessão.
pensões, ortlenudos, soldos o outros venci·
Al't.
2.' Em troca do tnes favores é o con.
mentos marcados cm lei .
cessiomtl•io obrigado:
Reposiçüt!s e reslituiçües- Pelos pag-amentos
a) a estabelecer, no roferi<lo cnbo-sub-fin·
reclamados, quando n importaacia delles vial, ramificações paro. Pinheiro, Mosqueiro,
exceder a cons1gnn.(,i'io.
Soure, Cnmetú., Breves, Gurupit, Chaves, Ma~
Cnmara <los Deputados, 30 do novembro de cnpil, Alomquer, Monto Alegre, S~ntnrém e
189·1.- }hmcisco tl'Assis Rosa c Sil!Ja, presi· Obidos, no Pará e Pnrintin• e ltacoatiara, no
dente.- Tlwmc~;; DfJ!{ino, 111 secretario.- Amazonas;
Joao Coelho G. Lisboa, 2/' secrota.rio.-A' Comb) a fazer funccionar a linha· principal no
prazo maximo do um anno e as outras no de
missiio do Finnnçns.
18 mezcs;
.
N. 78, do 1804:
c) a fazor reverter iL União, findos os 30
Artigo nnico. A nntiguldndo da promoção nono; do privilegio, todo o mntàrinl, edifica·
no posto do eapitiio do DJ•.Ednardo Gonçalves ções o tet•renos empregados no servloo;
Rilleiro serll. contada do 31 de julho do 1891.
d) a dor prelerencia na expediçiio nos tele·
Cmnnra dos Doputo.dos, 30 do novembro de gmmmas otHciaes e do. imprensa, todos os
1804.-Frarlcisco de Assis Ro.'ia f1 Silua, prc- qunes teriio abatimento de 50 "/, em relnçüo
sidento.-TAoma;; Delfina, 1° secrotn.rio.- á tnrlfa adoptada ;
e) a organlsar esta. tarifa ·tomando por
Joao Coelho G. Lisboa, 2°80Cretnrio.-A' Combase a distancia kllomctrica e submottenmissão do Marinha o Guerra.
dQoa á approvm;iio do governo federal, senN, 70, do 1894- O Congresso Nacional de. do-lho
vedado nltcrnl·o. sem noquiescencl•
creta :
deste.
·
Art. 1.' O Poder Executivo é antorisado n AI' I. 3. • O concosslon~rio poder&; em ! qual·
abrh• pelo Ministerio da Justiça o Negocias quer tompo, o pelo PI'~zo do prcsente,prlvile·
Interiores, um credito supplemontnr de gio, entrar em accortlo com os governos esta37: Q.l7$ ú rubrico 3• do nt•t, 2" dnlei n. 191 B, dunas a raspei to do csto.beiccimento de novas
ramificações,
do 30 de setembro <lo 1803.
Art. 2.• Revognm·se ns disposições em con. Art, 4," Siio revogad~s ns disposições em
contmrio.
tJ•nrlo.
Cnmnra dos Deputados, 30 do novembro do Camar" dos Doputndos, 30 de novembro de
1804.-Fraucisco diJ Assis Rosn d Silva, pre. 1804,- .Fhmc.isco tltJ A.~sis J~ustt o Silua, pre•
Hitlente.-Thoma: lJolflna, 111 soct•etnrlo.- sidento.-7'/iomaz Delfina, In SOCl'Cto.t•Io.-Jo(fo
Jot1o CocJlho·G. Li.~boct, 211 secrctario.-A' Com~ Coelho G. LiHboa, 2°Sccretarfo.-A's Commissiles de ObJ•as Publicas o de Finanças.
missiio do l'in~nçns.
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N. Bl, tlo lBD·l- O Congrosso Nncionnl ro·
aolv<l:
Ari. ]. • Fica o governo autorls11do n concetlor utrt ~tnno do licença, com o respectivo
ortlr.nu.do, no cidntlao .lllcintho Dlns Cardoso,
IQ oflll:iiLI dn Socrotarln dn llnlust.rln, Vinçilo
11 Oi>rrts Publicas.
Art. 2. u Itovogo.m-se as dispos!çOos cm
contmriu.
CILmat•n tios Dopni.ados. :m !lo no1·ombt•o tio

nicnl'·VOH n. situltçii.o il'l'omcdiavol nnfi comli·
ções anormne• do Estado o sou governo.
O futuro PI'ovará qno om Pornntnbuco
fi1lhon pnr11 o. imprensa Jl(lrsoguldll o pre•
sUglo do. loi.-

Jo~J Mm·ia de AlbufJHCI'fJUIJ

Mcl/n.-Intolrndo.

o ~··· P••e•idento-Entt•o as 11111.•
torius Jhlus uo oxtlorlionl.o, llgurnm dmu~
que siio ovitlontomcnto ur·g-ontoll. UmrL Ua
pt•oposicã.o cln. CBIIHll'll, que ll:m. n doH\tmm. do
U3Ut.- Fmuci:Wfl do .A.•ai.v Uo.vu e ,\,'ilva, Jll'C· Ministorio tlu. Fn1.onda., lL outl'a On. l ovoluNitle11te, -1'/mma; /Jt!l fino, 1" Hocrotfu•lo.- çiio do 1Ligmnm1 cmcud111:1 quo Jüt•rtm vutatlttr:l
forra Cocl"o G. J.isfm,,, :! socroto.rio.-A' Com· rtqui na. lei do Jlxaçü.o tlo rort;rL mwu.l.
JOIB8iio de l'inanças.
o n.rt. U5 lia l'ogulumonto di r. o 1:1oguinto
IJo Jnu!jmo Sr. sccrota.rto o tlo i~nu.l dtüa, (lil):
.
comttttttticllndo quo nquoll" Clltnn.t'" npprovon
«As JH'Opus\çüoH ou Jll'njor.tnfJ !:ltl,loil.oH n
siÓntento a Jlrirne\ra cmondn. do ~l!nutlo :to
n.:at J·~ tia. proposlçiw dlL mosmn Cntnltl'tl. IJltO OXUIIIO i..lllt:l COIIIIIIiS!:iÕOH O !JUaOSCi'tOr antroS
liln • fot"Çil naval pnr" o oxcrcicio do 1803, mummpto:; l!op01ulontos rio .parocot• poLioL'iLo
n.ün podonUo, porOJil, do.r u sou commntimcntu sot• dtti.loij lJIU'I\ n. ot't.lom do tl1n:
íL:sdemnls outras, nos pn.ragraphos 4'' iH·/iHr!,
1,o A t•oquorlrnonto do l')lln.lrptm• sonn.rlot•,
6"~•/rt·/i,tt, 0 o lO elo n.1n. 2', o us quacsdoTol- som rliscm::isiio, sl voncot• a urgunclt~ rli~ mn.•
V"Ciltl fórma do § I• tio 11rt. 39 dn Co"'titnl· turil\ ou doixnt•om ns commlssõns tio nprmmu~ãn. -A.' Commiasiio úo Mnt•ínhn c GucrriL. tnt• os pa.t•ocorc::~ no pl'n.?.o do lti d\ns.
Ofllcio do mni•t.orlo da .Ju~t.i•;tt o llcgoeios 2. 11 Qnnndo ontro 1\ rln.tn. !ln. nprosontaçii.o
lnlorlol'os, dovolvondo tio ordem tio Sr. Pro- no Sonudo do propoHiçüos on ommHI:IH .!1\
sidortto da Ropnbllon,dopols do publicado, um outra Camn.t•n. o o oncorrn.mooto lln::~ sossõns
tio mttogmphos do rcsoiuç\10 do Congresso tio congresso, niio honvor nmlor lntot•vnllo
~nciuno.l quo prol'oga 11 nctuu.l so~sií.o ll!gis .. do ~no o tio M dht~ .•
O Intorvnllo tios tlins ó o ~no oxiRto da
lo.llvo atú lO do dozombro do corrente anuo.
-Arcbtve·so c communiquc-•o i1 outr11 Cll• •lnt~t tio !tojo 11to o ultimo dl11 do tmbnllto,
do nccordo com tt prm•ogncilo votndu.
1n11ra.
Teiegra.mtmt oxpodlrlo do Recife ctn 30 tio Vou consultnr no Soundo si pt·oscindo dos
parocoros dns commissõos, uoccssn.l'ios n.
10er. lindo, u.sslm concebido:
ossos
}ll'Oioctos cm comllçõos not•mu.os, IH\
i'rcsidonto Senado-Rio.
occnrronc'h\ do trab[\lhos, dur1mto n. sessão ou
j~ssa.Ito o dosf,l'Uíçiio d:\ Ga:1~ta cltt 7'm·diJ ó si dispensa ossos pnroaoros, om vist11 d11 dis·
C<llll<ÇO tlecxccuçii.o do J>ltmo concobitlo pelo posiçllo n. 2 do nrt. 05, quo fncu1t11 ii Mos11
ll"'Vernndot', annunciado por oscriptoros poli- pôr 1111 ordom do dlt1, indopondontos do pnLioos tinlbllut olllcial. Amcaçatlns a l't·oui>~cin rccorm~. osst~s mu.torlus.
e. a Ciciada, contam so consummn.rti. o n.tton- SI ns proposiçoos fol'ont submotlldns no
!Attlo,
oxamo das commissüos. os pf\l'OCI3t'OS nocossn·
Sei !=JUO :depois do assalto í• Ga:ela, apez:tr riu.mouto domornm·sll, o não soi si hl\VOl'iL
tln indtgnncii.o publica, o governador mantem tomt>O pnrn fazei-os votnr no porlodo d~
~ lo.IAlnto, c ate !ortLm tirados moidos dn..< fe· prorognçílo.
eltttdurns dns portn.• d~t t.ypographia o foram E' csttl n consnlt~ qno vou fnzor 1i cnsn ; si
r<tbt'le&tiU citOVCS pat•a fllcilit.~rctn O assalto. proscintlo dos pnrocoros, pnrn que os proje1\ s1lbstltuiQilo du.s technduras não impedirá a ctos sojnm incluldos nn; ordam do dln ou t~l
M~llz:;.çiio úc perverso plano.
rcclnmn n 11.ndioncit\ das commissõos, porque
A.. Empr02:n. da Provincia occupn. cinco vas- ontiio a rosponsnbilldado cnborá no Senndo o
tos predíOS com ROCÇ0CS do COt11j>OSi('Íi.O, im• niío ó. Mcstl.
pros•i.o, stcreoiypia, cncodcrnnçllo, pnutnçiío, Aióm dostos t!ous, !ta um outro pro.jccto
ae]><>sito do t)"Pos, papel, cnrtões, objectos do nrgonto, qno n~o foi niuda submottido í•
escriptorio, obrns C'litarlns, etc., reprcs(m· consideração dn cnsn, ó o que tixu. a despozn.
tnndo cantenn..• de contos do réis.
do Mlnistorio dn Guorrn.
·
?nrn garantir seus direitos, a empreza re- Fnltnm uponns 8 dlns utois o precisamos
quereu Mllliaçiío judicio! com citação dos rc- votnr os orç~montos que n.inda otio forntn dls·
pre,;cnta.ntcs dn..iu>tiçn. e fazendo.
cu tidos nus to. 8CSiiilo,os ort;nmon tos tio. guerra,
:">.. entpre<:n e•Ui sem garantins materiacs e fazondn, industria o recolta, 4 ; nlóm dns
pe•sollcs. E:m seu nome limito·me n commu· duns leis do tlxnçílo de forças.
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Consultarol, pois, o Senado, 1lopois do
ouvir, o~trotanto, qunlqum• S1•. sonado1• que
quo1ra d1zor alguma cousa ou propôr algum
nlvltro sobro o us~umpto.

plctn. do informações por parte do Poder
Executivo, yo.!"luc ollcs !oram organl;ados
poJas cornmJasuee da Camara som lnforrnaeiio
alguma das sccJ•ctarln:; do estado.
'

O S~·· I.clt.o c Oll.lclen (pclrt
diZ que ó o relator da Commle•ii.o do
Orr,amonto que terá do dn.r pnt•ccm• sobl'o o
orçamento do Ministorlo da Fnzenda o por
Mo falia om rolllçii.o a este orçamento ; pro-·
vendo mesmo n. fltlta. do tempo quo tom o
SomL<lo parn cstudul·os deUdarncnte, o orador
.ii• fez alguns estudos do suJL mataria, <lo ao.
corl1o com na omon,lus o pa.rocm·os quo foram
pnbllcndoa como I'osnlbulos da votaooúos dJL
'
·1
..
C11.mnrn. ; pU! o infornmt• no Suna.tlo quo esse
m•t,'ILtnonl.o vmn ngurrwrulu com n.u~mcnt.o dn

. O Sena<lo podcrJL ouvir n opiniüo dos mi·
nJat':_OS que ont!llram o. colliOr novas inibi'·
mn.,;uos; m;~s DILO votara oe orçamentos cm
b~c~o tempo c rncsm~ .elles snhlrii.o sempre
dclbJI,'!osos, ~~mo dclmt.uosos vieram desde
s~n. ortgom, 1m tos como forll.m pela commis·
suo da Camarn, som audloncla 'lo Podm•
ExccJ!I,ivo, quo_ niio,dovo pôr·so a margem na
qucstiw, quo nao podo subtralur ú. rCHponsabilidado qno !ho advom dJL compnrticipaçiio
nn. orgi\niSiu;uodos orçamentos.
TU!Io isto mot.ivn. o fact.o 1le rcscrvn.r·so á

mmto.
Mus, si so fot• cxa.minn.r vorlJa por verba.,
dur pn.l'ccot•, ILprcs<mtltr as consl,lcra.çúcs que
todas as vm•bftS morccom, o sorvlno não 80
],odorit lhzf!r no mesmo momento' nem de
um 1lin. p:Lra out.ro i o para. 0 ~on~do t.omm•
couhoclmento dcs~ns observ:u;iic!l dn. com·
miss;lo dn Finança~. discut.il-as, vof.al·aB, ro·
liolvor ~obro l!ffillJHins rlo modo quo 0 projecto
volto u. Camu.rn, m•ÍI qno nem com J5 dias
poderá fnzol·o, A CnmJu•a terá do tomar conlJCcimunt.o das omend1~s do Senado, discuti!·
:ta, accoitn.l-aH ou níio, tlevolvendo nn. sc"UO·
do hypothoao o projecto ao senado, "quo
podoriÍ sustonuw sua opinliio c corror-so 08
turmas dos tloua torço~ cm umn 0 outra
Carnara.
O Sonndo tom sido nos ultimos annos, cm
rolnçiio aos orçamentos, uma chanco!lai'iJL
dos pl•qjoctos quo voem da Carnarn · o resul~do }listo tem sido tor·se orçam~ntos que
lli1o sno lei, porque o Pmlor Executivo, a provoitJLndo·BD da circumstJLncla do sorom ollcs
votados .um pouco aprossadamonte, tem-so
provaleculo ào motivo do salvaçii.o public:L 0
11osto os orçamentos do lado, pal'll. decrotn 1•
dcspozas, como onten•lo.
Alóm disto, estes orç:Lmentos toem ovidontomonto sido defcltuosos, porquocontecm vorba.s, umas dcmasindns o outras cxtraordlnll·
rlamonto rcstrict:~s.
Ora, " opiniiio do Senado tem sido cornplctJLmonto posta ~ margem nosba questão, pm•·
quc, com patriotismo, ello tem se Jimita 1lo "
vottLr os orçawontos como vccm da co.mtLra,
som diJ•o!to •lo emendai-os, dcclln•ndo du si a
responsnbllida•lo do quo so fa7.,
A sltnnçii.o ó rnultisslmo anormal. o novo
governo toma conta da dlrecç[o dos nego·
cios publicas, som plnuo nntorlot• para t•ogn·
lar n~ dospOZIIS.
Os orçamentos que estiio sendo confeccionado• b[o do resentlr-se dos dolllltos de suo
•
· llllrncnto da ausencla com·

Cl'HicD.H no o~r;a.mo'!to, c~it.iClLS quo :;orviriio
npcnnH do orJCntaçtto ou mformo.~~1o, o.ftm do
quo o governo prcprtro O:) dados noccsslLrlos
pnra colln.bot•a.r coumosco, dl1. o orador no
orçtLmonto do IBOU. JIÍ. Ta.o arlcanto.,hL n.' ses·
silo; m~t:tmo::i cm pleno voriio, em uma sessüo
quo quu.si so vn.o tornnmlopormu.nonte.
O :lona.• lo não qum· que cst.o. scsl.!iio se pro·
longuo pm• mn.is tempo, o, cnt.rn os dous
1~lctos: nccoitn.r o~ orçamentos do1Cituosos e
privo.Nc •la fnculdadu constitucional do c~l
laborar nullot~, ou deixar o govemo sem
orr;amrmtos para dctnlhnUamonto estudar
todos~~~ VOI'bns, dovopreforiraqucllo que é o
mal~ potriotlco, deixar pns>ar os orçamentos
só com a critica o ató acha que som ernen:
dnl-os ó necossarlo ainda urna voz niio ao •ceei·
tJLr a roapons:Lbilidado dos orçamentos, fnzer·so
o noto tio piLtriotismo do encerrar as sessões
que niLo podem ser JlOrrnancntcs, E' ncccssarlo
nprovoitnr n occaslno,pam duclamr que a responsabilillndodcssa perrnanonciada sessiio nii.o
é do Congresso ; ó facto que niLo pMe ser des·
conhecido e niio pódo ser iltnçadn sobro ollo a
pécha por niio cumprir o sou dovcr, porque n
Camai'IL doa Deputados o o Senado estiveram
ll.b.'lolutn.rncnto privados do relações com o
Podo!' Executivo, som n proposta do orçnmento, quo ató h~je niio volo, e na tJLbellas
que JL ncornpnnbarn o dovom sor enviadas ao
Congresso NJLcional, parn que a C!Lmara dos
Deputados a estudo; ó preciso um esforço suPl'omo de tJ•abalbo o do patriotismo, como a
Camara dos Doputn.doa foz, para conlllcclonar
os orçllmcntos; si os orc;a.mcntos vieram de·
loltuosos o tardios, n culpa niLo ó do ConSI'nsso,ollo fez o que podia fazor.
Agom dove·So Ir adOJtnto : leve-se a cruz ao
Calvnrl~, votem·so estes orçamentos apenas
com crJticns o, dlrln, som omondas E' o
quo a Commlssiio do l'lnanças pretondÓ fe.zcr,
O St•, 1~nnliro Bnt•ecllooo (pala
Ol'flo.n)-OSenadosabequeho multopoúlajá
estar votado o orçamento d1• Guerra, ba muito
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tampo yoio para a Commissiio do Fln11nças,
polo qual ó oncat•rogndo do rodiglr o pllrccer;
mas dOU·SO a qUCStiiO de dXaçiiO do !brÇILH ; O
Sonndo omondou a proposta que veio dn Ca·
mura, depois voio o voto do Poder gxccutivo
sobro esta proposta assim omondada, 11 Ca·
mara npprovou o voto e tem do se nlZor novo
pro,iccto sobro llxnc;iio do Jbrc;ns, pois sorn esta
lo! niLo so podia nproaontar o orçamento da
guorru. oU por isso que u.tó hoje o pu.rccur· não
Joi do•! o. Niio lu~ mais tompo pm•u que o Jlll·
rocor poasa ser ~ado bom conscicnciosarnonto
estudado.
Nossas condiçõos podo no Sr. Presidente quo
considero o orcamonto dn guorr:L no mesmo
cnso do outro, porque n mesma razii.o tlXisto
Pllrn quo soja dado para ordorn fio dia sem
pa.rcccr.
A Commissii.o nilo p(jdo redigir som n. lol do
tixac;iio de forças.
O So•. A.lmeldn Dnro•cto (pola

I
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Brio do Orc;amonto sobre o mosmo olüecto o
pt•ojocto, quo ó do nono pa..ado.
Par., quo o~teB homens niio fiquem pt•lva·
dos do dlroito, quo a C11mam ji> lhos roconbe·
cou do augmonto de vonclmontos, direitos j~
I'econhocidos doado o unno passado, porquo o
projecto ó dosso anno, o orador roquor quo
consulte no Senndo, si consente que oato pro·
,iecto onti•e p11m a ordem do dill,lndepondonte
olns infm•mac;õoB, que a Commissão de Finançn• pediu e que diBpenBII.
J~ BD entendou com o I'elntor do parecer da
commi~siio, quo niio ao oppõe a esta resolu·
çiio.
E' approvado o requerimento.
O Sn. 2° SJ<:cnETARIO lô e tlcum sobi•o IL
lllO:oiiJ, pa.m SIWCm lliSCUtidos OIL SCtJSÚ.O SO·
guinto, depois do impressos no ]Jiariu do Co»·
gJ·cs.,o, os seguintes
1"11'11 osto

PAILECER.ES

o,.tlom) pado a palovro parn dlzor quo n Corn·
PA"EOEit N, 21 - 1804
missão do Mnrinlm o Guerra, nccoit.ILUdo n.
principal omenda da Cam~tra dos Doputndos,
Rc•lac~ão das cmemlns do Senndo á pro·
que ó 11 crcac;ão de um corpo de iuJ\mtnrifl de posiçiio
dn Cnrnura dos Doputados n. 48, do
marinltu nas mesmas condições do batalhão 1804, lixando
desrcza do Ministerlo da
novai, niio so oppõe n que soja ndoptndo o Mt~r!nhn pora oaexorctcio
Jlnanceiro de 1805:
prnjocto do fixaç•lo de. Jorc;u nu vai, tnl quol
Ao
o.rt.
1• :
voiu da Gamara dos Srs. Deputados.
Em logar do............... 17.626:354$197
$
O So•. Preoddcnte-0 Senado ouviu Digo.-se .• .......... , . • . • ••• •
. as declarnc;ilcs dos diversos mnmbros das
A' rubrica 2- Conselho Naval:
commiasilcs encarregadas do cxamo dns pro· Substitua·Be pela eeguinto :
postllS ~e orçamento o emendas vindas da 2 - Conselho Naval:
Camora •los Srs. Doputn~os. Póde pois tomar De conformidade com a pro·
urna del!borac;ilo no sentido do isentai' a Mesa
40:2110.$666
da responBIIbllidndo quo ella torin si pot• sua posta do govorno... .... •
inicintlvainclu!iSe na ordem dia dos traba· A' rubrico. 9 -Dato.lbiio naval:
Diga-se :
lhos essas propostas lndo~ndentes do parecer.
Assim vou consultar. o ~onudo si, de confor· O - Bntalhiio de in~ntarlo naval :
m!dade com o art. 95odo reg! monto, autorisa. Pcosoal e material.........
200:000$00 O
a Mesa a procodor dosta fórma.. , , .
A'
rubrica
lO
Corpo
do
Marinheiros
Consultado o Sonndo, concedo a.autorisuc;ão Navaes:
pedida pela Mosa.
Diga·se;
10- Corpo deMnrinbeirosNacionaos:
O Sr .. J.elte e Oltlclcn (pela or·
der.•) ol>let•va quo a Commissiio do Finanço.s, De conformidade com a pro·
em urnu das ultimiUl scssõos deu um parecer, postn do governo......... 1. 725:202.$000
solicitando informações do governo toelutivn·
monto 11 um projecto Y!udo da Camn.ra dos A' rubrica 23- Munições do bocca:
Dlga·se:
Srs. DopUtiL!los, que se rofol'e nos vencimenAttenden•lo-se
aos claros
tos dos opororios dos n.rso~ncs de mar•inha e
que
dovem
existir no
guel'l..J..
Corpo do Marinheii·os NaA mensngom, que •lovin podir catas intormn.ções, foi remottida e coluu nu Contadoria clonoes, escola do apron·
do ~lnrinbn e •lemornt•ti a vlndll destas !nfor· dizes marinho!ros. etc. e
a croac;üo do hata.lhiio de
ma.~.~ões.
Pódo declarar no Senado, que torn infot~ infanfllrio naval ... ;..... 3.300:000$000
mn.c;ücs officines rola ti vu.monto u este ussum- Snla das commissões, 30 de novombro do
pto, quo lho foram prestadas nu. Cumara tios 189~.- J. L. Coelho o Cam]JOI.-l. Juaguin>
St'S. Deputados, quando membro do. Co. · .• de ' '
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li<las, afim do sorom lmmodiatnmonto díscutidns.
Consultado, o Sonn<lo concedo a díspcnaa.
Redrtcçrio rltts tWllJIUla.'l do Smuulo rl rwo)m.'(iÇIÍO da Cttmrwn dmr JJcputmlo.v, n, .Ji rle
Entrnm succcssivo.mon!~o cm discussão
JS04,autori;amlo o ym:m·1w a 1'/Jtldr o ·1'':!/11• unicn. o são som daba.tc approvudas ns ro·
lmJumto ff}'JII'Ovarlo Jlfllo dccrnltl 11, JG02 A !lllCÇÕOS,
r/o 10 da ttbril tcltinw, zmm ,:;vor:ur,1o rta loÍ
u.

101, do 11 da outuúriJ da 1898, ,'íuúrll n,'í

lHl.'ttM fJUC C.'illtÚIJ/t!CtJ,

ORDEM DO DIA

Votação cm 2'' discuss11o dn. p1•oposiçiio 1la.
Ao n. I do§ I" do a1•t. !."
Cnmara
dos Tloputa<ios n. ·15, do !HD.J,
Accrosconto-so : «o os agentes do 3:' o 4·•
abrindo no ministorio do. M;u•inlm o m•ctlito
classe.>~.»
do I.·IG2:000,~ pnra SOl' npplicutlo a divot•sas
AO'§ 2 rcdija-ec assim:
verbas.
«Campo til' ao director• gornl a nomon.çii:o dos
E' npprovado o sondo adopt:.do passa pa1'"
nmanueusos, t1l'u.ticantel:l, bom corno dos fieis
3'
discussii.o,
do ILimoxarilO, porteiro c continuas da dircctot•ia.»
Votação cm 2:• discussão tia pi'oposiç[o ela
Os dumn.is funccionrwios serão nomorulos Cnumt'!L dos Deputados n. [).(, do lt!O·I, nutopol' pm•tarla !lo Ministcrio da Iudustrio., Viu.- rislmdo o governo o. o.brii• divor!os cJ•cdi tos
çüo o ObJ•:ts Publicas.
supplomontare~ na rubrica - ArsonJlCS p:u·n sot•om applicados ao p:tgnmento de
Ao n. I do§ 2", redija-se assim:
a.ugmonto do vencimentos dos patrões d;ts
" Pica oxtincto o cargo do. thcsoureil'o da emborcações do Arsenal do Mat•inlu• dosta
Dil•cctorh• Geral competindo ao actual a!mo· Capital.
xai•ilo addido o vencimento do 7:200$000.»
E' approvado, o sondo adoptado passa para
.Ao n. 3. Sub:3titun-so peJo liloguinlo:
.
c Sm•ilo PI'OVidos por concurso os logaros de a~ discussão.
Votaçilo
da
proposição
da CamnJ•a dos De·
chefe de secção, pi'ILticantes e carteiros do 2
c!asso,sondo pratico o concu1•so para uquollcs putndos n·. 1!8, do 1892, dofiniudo o quo é
sollo proporcional o fixo dn Uniilo.
o thooricos parJL estes.
Os Jogares do omclnos serão preenchidos E' rejeitado o artigo, Jlcan<lo prejudicados
do. seguinte modo: duas vagas por mereci· os c.Jcmais artigos, bom rusirn a emendo. do
monto o uma poi' antiguidade, o assim suc· Sr. Gil Goulnrt no nrt. 4'.
cessi vamon to.
proposição vo.e ser devolvido. lt Cnrnn.ra.
O merecimento sorá provado om concursos dosAlloputndos.
praticas, grndun.lmonto dimcois, só podendo
Scguo·SO em 2 discussão a proposição da
n. nomeo.çilo rcc:~hirno empregado o.pprovo.do,
o nu ordem da rcs~octiva classiflcaçiio. Os C.am:~ra dos Doputo.dos, n. 55, do 180·1, auto..
concursos am•ílo valtdos dm·a.nte 12 mczos. rlsando o governo a n.Uril• o credito oxtrnor..
A promoçiio por antiguidade dGvo rocahir dinario do 800:000$ para occorror ús despozas.
noemproga.do elo. classe immedin:to.monto in· com festejos o recepção condigna da. t:om ..
lcrior, quo contar maior• untiguidudo do mlssiio Oriental.
oxm•cicio na repar•tiçilo, doduzindo-so-Iho o
anno ou annos em que haja solfl'ido qualquot• O l!il•·· P••ealdente - Sobro esta
proposição foi apresentado um parecet•, pre·
pena do snsponsüo.»
Jerido pei11 votação do SenJLdo o quo concluo
Accrosoonto-se:
pela seguinte mano!rJL (18i:
4." O numero e vencimentos dos funcclo·
E' o que a commiYsiio propõe, si o Senado
nurios a quo ao relere o art. 445 do regula· nüo« ,iul:.,"llt'
ílo melhor aviso rejeitar o credito
monto do I" do abril de !804, não podoriio pedido por não
ser mais nccossal'lo, o aguarexceder aos ftxndos nus !abolias annoxas no dllr nova mensagem,
na qual o Sr. Prosidecroto n. 10·1, do II do outubro do 1893.
dento da Ropublicn dô conta dn despoza lei ta
Sala das Commissües, om I do dozombro de o peça ossa approvação pura quantia fixa e
1894.- J. L. Coo/ho o Campo.<.- J. Joaauim cert11, do modo n. podor seJ:" t•cgula.rmonte
do Sou;a.
escripturc.da ...
Quando foi aprosontndo este parecer, ou
O l!h•. Vil•o~:lllo Dmnnoolo (pala suhmotti 1\ votaçilo da Casa a escolha do um
ordem) ruqueJ' ao Sr. Prosidonto que con· elos alvitres ]lJ•opcstos pel11 commlssiiu - ou
sulto ao Sonudo si consonto na dispensa da O pedidO dO infortnaÇ<iO, OU IL SUjOiÇÚO illl!nO•
impresaiio das redncçilos quo acabam de ser d!ata do projecto U. dlscussiio, sendo uma das
11
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conclusões considerada como parecer da com·
missão.
o Sonndo preferiu este ultimo a.Mtro, o
po1• l'so entrou a proposiçito na ordem dos
tmbalhos.
O Sr. Leite e Olticlcn diz quo
o Sr. Presidente e o Sonndo se hiio do recordar das pnhwras que pronunciou rolatl·
vnmonto it esta. proposição o no parecer dn
commissü.o,
O orador disso ~no n commissito pedia
~ue o parecer fosso imp!•csso o entt•nsso tlopols
em ordem do dia com o projecto, para. que o
Scna<lo, o cousidet'BSse o tomasse conhncl·
rnento do fitcto o soubesse o que se in dis·
cutir o votar, c, quo so rc:::m•vo.rin }lo.rn.
ncs&'l occasião fu.zet• o requerimento que 11
commissilo propor., de modo que o Senado se
pudesse pronunciiLI' sobt•o um ou outro dos
dons alvitres que elln sugm•isso.
Para que a lliscu~ão não se encerre sem
que o Senado se pronuncio sobre aquillo que
u. commissão propoz, o orndor vnc thzor o rc·
querlmonto,
Desde que não houve discussiio o nin·
·guem se oppoz no ponto do doutrina, fur{l
urn requerimento para se solicitar rio gc'Vorno as informações sobre o.s llcspez11.s feitas
substituiudo-so assim o parccet· da comJnlssiio.
Si e•te requc!•imento for rejeitado, fica do
. pó o segundo alvitre lembrado pela commls•iio, que ó a rejeiçilo do cretlito pedido,
nguardanijo·SQ que o St•. Presidente da Republica monde a mensagem, dando conta dn
dcspeza foi ta. e pedindo sua approvação.
Vae fuzor o requerimento por escrljlto.
Vem á Mesa o seguint1

SllNADO

De conformidade com esto at•tigo, foi n
conclusiio do parecer pedindo lnformaçilcs,
submottldo it votaçiio e a. CllSa. rejeitou
desde que preferiu a outra que mandava que
o projecto entrasse em discussiio.
O Sr. sonn;lor Oitlcicn renova caso mesmo
requerimento, que esti> do accordo com o
nrt. 10·1 do regimento:
« Pedir informações ao governo ibderal ou
dos Estados sobre qual~uer assumpto ou
t·cmcssa tle documentos olllclaes.»
Si o Senado ncccltar este requerimento de
pedido de inlbt•ma~·ücs, acerca do qunl jU. so
pronunciou opporttmnmonte, quando Jbllido
o parecer, se a.cceitar este rcqum•imento l'C·
novado, podorit Jil.zel·o do uccm·do com o
nrt. 10·1.
Vou, pois, submottol-o n apoinmento.
E' apoiado, posto cm tliscl!ssilo e sem de·
bato reJeitado.
Contlnüa n discussão da proposição.

O St•. Aquilino <lo Amoral vo·
tará om favor do pro,iecto o contra o parecer
da commissão do Senado, pot• trcs motivos
que vao cxpendor.
O primeiro ó que sompro foi costume legnlis>~• as despozas publicas por meio da auto·
riz~U;ão para. a abertura do credito o nü.o vejo
na questão nctual t·~ziio nlgumn pnrn que
nos alilstemos deste velho estylo o peçamos
informaçocs ao governo sobre o qum1tmn das
despezns que ,ió. lbram feitas.
Em segundo togar, lhe parece, que se vne
cst~bo!ecer um máo procedente, qual o de,
com este exe1nplo, autorizarmos o Poder Executivo a tilzot• despezas sem estar autoriza·
do legalmente pela abe1•tura do ro~pectivo
credito e vir depois pedir ao Congresso a approvaçüo dns contas, visto já serem um tacto
consumado. Acha que ó um mno precedente
que nilo devo sahil' do Senado; acha que
Roqueiro que so peçam ao Podo!' Execu- nilo se deve absolutamente concoi•rel' para
tivo informações sobre quanto tbl gasto corn que clle possa ser Invocado de or~ cm dianto.
os lbstojos o com a recepção da commissüo
Em terceiro togar, trata-se do pedir inforUruguaya, afim do ser submottldo. ~ ap~ro· mações
ao governo a respeito de despezas foi·
''açilo do Congresso Nacionul a dospeza 1\uta..
tas
com
hospedes estrangeiros, que ainda se
Leite c Oit:c~ca.
acham entre nós •.•
O St•. P••ellldente- O Sr. senador O S!L. Q. !looAYUVA-Apoindo; multo bem,
Leito o Oitlcica l'oqucr o seguinte: (LB o rc~u•· o S!L. AQUILINO no AliiAIIAL.,. o reputa. ató
1'imo11to,)
uma. Incivilidade.,,
Requerimento identico jit foi feito em uma
das conclusiles do parecet• e na occasião OSt<. Q, BOOATUVA-Apolado.
opportunn, regimental, como tlovla ser.
O St<. AQUILINO no AMAnAL,.. discutir
O a~•t. 100 <lo rcghncnto diz o seguinte : este credito actualmente, quando ellcs se
« Quando os pareceres conclulrom JlOI' pe· ncham ainda entro nós, quando ainda os hos·
dldo do lnformaçiio, do 111llamcuto, ou quu o pcdalJlOS, fnzondo talvez com que elles Jovem
msumpto soJa submottldo n outra commissilo alguma impressão desng~•adavel de nós quan·
set•íio consluerados requerimentos o como '<lo ncccssarinmonte: deviam· levar ~ mn!s
tues discutidos e votados.•
agradavcl de todua llS impressões.
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Por todos estes motivos, entendo que o
parccor 1ln. cornmlssiio não 1lovo ser nppt•ovado pela Caaa, Pensa ntó ~uo so devo vo1.11r
cm silencio osto m•c,lito, Jli adoptado pela
Camat•a dos Deputados ..•
O Sa, Q. BocAYUVA- Apoiado.
O Slt. AQUir.IXo no All.IRAr•• , .porque, si
l10uvor Jit.ltiL, o Clwfe do Poder l~xecutivo soli:
citrmi. novo creillt.o o, si houVOl' nx:cos~o. tlcu.rá
gun.r1l:L11o no 'rhosourn pn.rn. outras daspczu.s,
nilo soro'l. tlesvindo pn;ru. cousn.s inut.cia, porqua o governo nos in:-~pim toda n. confla.uça..
.Julga portanto quo niio htt mziio para que
se nppL•ove o pni'Ccor <la comml•süo.
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ncco!'do com ns lois d11 contn.llili<lrulo publica ;
crcdtto.~ oxtraol'dinn.rio~ tilj se abrem par.:~ ns
despezas quo 8e hfio de thzor, o o governo
Jlcn. hn.hilitlvlo, por moio de um crorlito, tL JiLZCl' n. dcspCZIL rle n.ccordo C!Jffi afJ_uillo que o
Po1lcr J.rgislativo Jho concctlon, sobl'o essa
b!lso o <lcntl'O dnquclln limitada quantia. O
principio oxncto do contabllidado <i quo, qunn·
<lo o govoruo, por motivo do salvnQ<io publica
ou qualquot• outro cl ue niio ó ,iusti!1c1tdo numlia. flLzor urnn. •lespcz;J. pot• sua conta, quo se
CIHLmn Cl'Odito auot•to •ob 11 l'Osponsobilidu:lo
do Podct• Executivo, o Poder Lcp;lsla.tivo niio
tem mais que ~o iH'Onuncinr sobro :t. dcspeza;
tom quo appromt•ou rejeitar o cl'c<lito nopri·
mon•u caso n.pprov:~-o unicamente pn.rn. quo
O ~··· Ji..,eitc e Oiticif!a não vll'in possa. sm• cscripturado convonientomonte n:t.
ugorn. tliaoutlr o pru•ocm• Llrt Commisf:'ã.o si nú.O dcspczn publica do Thosouro,eestaformB!idnde
tivosstnlo dcixa.t• úo nccoítl:u•. pu.rn. nii.o Uizot' tem por IIm só monte autorisar oT!wsouro Na·
tllJIClliP, om nome da mesma commis:ifiO, o ciona.l lo.nco n. despezu. nas contus do exerci·
opithoto do incivil com que o honrado •cna- elo l'CI/ularmante, visto ,lá ter sido approvado
llOl' mimo.scou.. o,
poJo Poder Logislath'O, Si este rejeita a dos·
O811, AQU!l,JNO Do A>rARAL - NL1o mo referi pe~a feito ó cnso rle responsabilidade do Proú. commiss;io, rcfei•i-mo ao lltdz, a todos nUs si<! ente da Republica; este é que ó o principio,
portanto niio ha nbsolutnmcnto r:l.Zlio p:tra
brnzileiros.
0 S!t, LEITE E ÜIT!C!CA diz que O parecer que so diga que o Congreeso Nacional deva
d.espeza. com abertura. do eredltos.
da commis•iio ó clnro de ,,lai• pot•a podot• set• lega.llsar
Em
segundo
lagar diz s. Ex. n abertura o
sopltlsma<lo,
approvnção da dospcz" foítn. ó um mLio pro·
Em questiio <lo contn.bilidndo publica, de :tcedente,
pol'quo nutoriR:L o Podo!' Executivo
disposiç11o dos dinheiros publicas, uiio tom a., se quizer,
ma.n11ar 1iL~cr doopezns que ·nü.o
o Congresso Nnciom•l o direito <lo fa~er corto·
zins soja u. quem lbr. nos nncionaos como aos est~jam votndns pelo Potlor Legislativo. O
contrario, é quo ó pm•foitamonto exacto,
ostmngolros. (Az.oiarlo,, .)
Por que raziio ao traz pnra o Ronndo n Dcsdo quo o Poder Executivo estiver abrln·
quootiio do incivilidade )lar~ com boapedes, do crctlitos poi'o <lespozns quo se tenham do
quando niio so está tratando do hospedes nem fazer, som submcttor oxpt•cssamontc o acto á
do hospodagons, mae de um principio do con• o.prccin.çito do Congresso, cstil. habilitado,
tabilldndo publien, Jll'inciplo que ó um dos como tem estado ntó agora, a abrir creditas
oxtt•aol•U.inm•ios, c n. man~lo.r fazor despezo.s
artigos de nossa Constituição 1
como entender, porque tem cet•tezn do que
Os Sns, AQUILINO oo A~!AaAL E Cosi•o~. AzE· depois
vem um credito extraordinM'io para
v&uo diio apartes.
Icgalisar o outt•o; o que ó absurdo cm 11·
0 Sn. LEITE I! 0lT!orO,\ declara. que O hOil• nanQ"~·
·
rndo senador, queron·lo impugnat• o po.J•ec~t· o Sa. AQUILINO DO A~toi.Mt. dá um aparto,
da commissiio, querendo dar umt> liç;'o de
O Sa, LEITE E OtTJCia,\-A approvnciío niio
civilhlado úquclla, que absolutamente não CO·
gitou <ln qucstiio de hospe,lagcm nem se op· ó n. rn1smn consn.. A nbci·tura. do credito ex•
)IOZ, ató 110 conll'ario, manllcstou-se franca· traordinnrlo pam a dcspeza !~lta é um so·
mente favornvel à <lospeZLL Jbitn, apresentou, phisma groS<oiro do parlamento, ó niio que•
pormlttll·lho ,. expressão, Ulll sophisma do rc1• o Congresso Nncíorml assumir n l'Osponprincipio do contLLbilid~>de publica, q llot•endo '"billdnde qne lho compete, deixando que o
!ilzer lmpugniLçiio ilqull!o quo era cllu·amonte Poder Executivo faça dospo~as o mascamn·
exposto; S. Ex. diz que foi sempt•o costumo, do·as com aberturas do credito oxt.raordina·
desde do velho ·rogimon, ostylo velho, o por· rio, deprimente das f1tncçõcs <lo Poder Legls·
latlvo, porque abro um ci•edito oxtrnordlnario
tanto t•ançoso. , .
p:.m dospczns jà lhi~tS. cingindo·sc 1\ vorbn
U~t Sn. SENA.DOR- Não o.poinLlo ; tudo
que o Podot• Executivo lhe munrlou, o qunndo
quanto ó velho niio ó t•ançoso. (Ri.<ada.<.)
e!lo sabe que as dospozn.s jll estão loi\1\s,
O Sn. LErrG 11: OtnoloA-•.. ~uo 0\'1\ ostylo O Sn. AQUILINO no A~rAtur. dá um npnrto.
velho legalls•r despozas pelo Podot• Executivo.
por melo do um" abertura de credito ; nilo ó O Sn, LEITE E OIT!OIOA- M11B poLlil' mais,
exacto: esto principio ó ot•roneo, nilo está de com que titulo I O honrado son~aor cl!Ogou
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justamente ~ cabir no lnconvonlonto quo ~ pezas e de modo illcgai, o que niio ó conveCommissii.o de Finu.oçns apontou, quercn1lo niente.
desviar a responsabilidade do Poder Legis- S01•!a mais honroso quo o Poder Legislativo
lativo.
tívosso ncompo.nhnflo corn o sou voto n.s mo.·
S. Ex. diz que, si f•>r pouco, o Poder Exo· niiCstat;úosquo se fizessem, tivos~o dudo o mo!lo
cutivo virá nmnnhil pedir novo credito ; ma• porque so tloviu. ~usto.t•, nü.o tendo isto fica.do
como e que o CongreBSO Nocional umrma que u
vontnde do Podm· Executivo.
o governo gastará 800:000$, qu~ndo ji1 ~bo
Pn.ra restabeleeer isto ó que u. Commissíio
que as despozas já ostlío lo itas!
do
Finanças propoz a verdadeira pratica par·
Com que critorio o Congresso bn do appro·
var boje que o governo f/"·''"r•lSOO:OOO$ com Io.montar, isto ó, que, quu.rulo so tivosflo Lle
o. recepção e festrl 'o: cm 110menngem ú. com· fu.zor doRpozas o por motivo do urgencín. o
missãe uruguo.yo., qll11UUO .,11 ::::1~be, como 1h.cto Poder Executivo HO julg!tsso no. compotenciu.
material, que a commi~:~são jfL foi recebirlu., do abril• o credito sobre SUIL responsabilidade,
foram feitos os festejos o conscguintemonto o fizesse a despem o, no contro.rio, niio viesse
porlit• n nbcrturu. do um credito cxtt•aortlias dcspozns 1
Approvaril bojo 800:0000$, o amanhii: viril ntLrio, mas submctter" despezn lbitu o pedir
ou reconhecer que se gastou menos, porquo n. a.pprovo.çilo doUo., o que ó rcgulut• o cstú Llo
bo. de vir ao Podm• Legislativo a conta das nccordo com todos os principias do flnan~Wl.
des~ para ser approvada, ou o governo
Mns, desde que so pedem informações ao
vira pedir segundo crer\ i to, dizendo no Con- governo P:Lt'u. saiJm• quanto se gastou, pódo
gresso Nncional que ollo votou 800:000$, mos ser to.xatlo osto procedimento do incivil.
que devia Sllbor que ainda. níi:o era sutllcionte Siso dissesse desde logo: o ot•odito ldovo
o adi~r sua rosoluçlío, porque jiÍ sabitL quanto sol' I'Ojoitado, pOl'QUO a despeza foi illcgal, niio
se tinha gasto.
gastaNO, nossos hospedes não mm•o·
E' o que a commissiio quiz evitar, ó justa· devia
cinm
que
fizesse esta dospoza, potlm•la di·
mente que o Congresso esteja passando por zcr-se quesehouve
mus o. comobancollo.ria do Poder Executivo, conlm missão deixou bomincivilidudo;
clo.ro
o
seu
pensamento,
todos as regr!IS e principias de contabilidade nlío impugnu. a despem, mas paro. !IS boas
publica.
pratico.s quot• sabor qual IL dospeza feita para
O que a commissiio quiz, foi que o Senado e upproval·a:
é osto o lim da commissiio.
o Congresso Nnclonal não estivessem o. sub·
Entretanto,
o orador subo que neste paiz
mettor·ae u. catas condescendeucia.s, ni1o com·
ha
muito
deso,io
do npprovnr tudo quanto o
.)lativeis com os devores que a Constituição
nos Impõe; quiz restabolecor as boas praticas, Poder Executivo faz o, qunnrlo algnom pro·
aco.bar justamente com osto systoma errado cura restabelece!' um11 pratica boa, iovanfu·se
que eo nos introduziu nas nossas linanças,isto logo a questão da inciVIlidade edacondoscon·
é, quo o governo so supponha autorisado a dencia que devemos ter para com os nossos
gastar como onton•ler conveniente som snb· hospedes ; converte-se uma questão do prin·
metter·so !IS J•estrieçõos que o Podar Lcgis· cipio om uma quostlio do cortezia.
lativo lho imponha; o isto Jbzjustamonto,poi'· E como jíL cstí1 muito cansado de querer
que inich1mo• outro governo, porque come· pugnar pot• principios bons, o orador declara
ço.mos agom com um novo governo, que quer ao Sonuúo que so pódo approvar porlbltn.submottor-so ÍLS praticas constitucionaos, quo monto o credito de ~00:000$, porqno 11manhil
é nece<sario restabelecer paro. honra do par- havemos do ver pe•lir novo m•edlto para dos·
lamento.
pozas jt'L !citas o conhecidas, quando o credito
O que a Commiss[o do Finanç!lB que!', ó no· oxt1•aorrlinario é para dospezas a lo.zer.
contu~r o facto ; dou o P•Lrccor e req uerou,
como o orado!', para que Jbsse impresso pam E' o que tinho.n rllzer para salvar o. rospon·
que o Senado tomasse conhecimento do que sabl!iditde d11 commissiio e timr de sobro oUa
ia. votu.r.Justu.monte porque, estando atOago- a pecha de incivil.
ro. estab01ecido om todos os nos..:;os oxm·ciciot~, Ninguc>m mo.is pedindo a po.lo.vrn, oncor·
que o Poder Executivo gasto como quer o en· ra.-so o. discussão.
Vota·so
o
é.npprovndo.
a
proposição,
e sen·
tende que nüo so submetto absolutamente,tLin·
do
adoptada,
posso.
para
3•
dlscussiio.
da com o parlamento aborto, n podidos de
credito, que sabhL quo esta commissiio rio Uru· Segue-se em 311 discuSSI10 n }lroposiÇtio do.
guay tiuba do vir,n[o mando11 o credito a mesma Camtlra, n. 50, do 180•1, nutm•isnndo o
tempo do poder ser votado, de morlo a fazer govót•uo n ·dospendor tLtó {L quantia do
as dcspezas com os nossos hospedes, pl'OSti- 1.000:000,$ cnm os trabalhos para o. mano·
gio.do com o voto Uo Congresso o nü.o unica- tençiio o dcsonvolvimonto rios nueloos colo·
mente com a vontade do P1•csidente da Ro· nines ria margem direita do A1uguury, no
publlca.,que nilo é competente para tll.zer de•· Estado do P~rá,
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O Sr .•Toia.o N oivn. p;tra dtu• o sou monto cios nuclool coloniaos da mnl'goom di .
voto vom pcrllt• t~lgumn.s oxplicnçOos noti hon .. roitn. do Arnguary, no Est1ulo do Pa.rit.)
rndos sonndm•os, quo dorn.m parocor sohro
Di~ n. ontontlor quo as colonlns estão czooaosto pr~jocto.
dns, ..
A tontntivn. rio colonlsnr a zontJ. tln. fronO Sn. CoBLUo RonnwuEs-Quo jà oilstem.

•

I
•

1

tolra no Prtrli rlnta do muitos nnnos. Em O Srt. JoXo NI<IVA ... quo existem. A"ora
1840 fnndou-so um11. colonht ali i com o nomo o ol'ador podo liconçn no Senado parn lor o
do Porh•o ll.
art. 2' (lê):
OSR. CosTAAZl~TEno-A' margem osqttorda
• Nos nucloos quo jà ostilo o dos quo todo rlo Aragun.ry.
· nhum do ser fundndos, por·se-hito em pratica
O SJ.t, JoXo NJnvA-Sim, sonhar: e o pro- ns modirlns do docreto n, 103 de lü do janoijacto l:LilfL om mtLrgoom dlroltu. Paroco ató ro de 1890. >
quo nn. mnt•gom osquot•dfL ostú. mnls proxima
Qnantos nuclcos existem! qunntos teom do
do. torJ•ouo contestado do qno à mnrgfJm rJi .. sor• fundados 1 quo plano lm a seguir nossD.S
ro1tn.
colonias 1 Porque ó incontestavol quo as InO rio corro do ~oroest~ pn.m. lósto o, por- dustrias oxtrnctivns 1lo Pará o do Amazonas
tanto, n. mtl.l'g'Om du•olta dtstanci!L•SO mtLis ou niio pot•mittom alll a fundação do coloniflB.
monos. (Apoiados.)
Appolia pnl'n o nobre senador por AmazoSi so passn.t• n. colonin para o Indo do cá
pórlo n.tó por-so om dnvid1L n. posso sobro~ nas, ú Sr. Josó dn. Casto. Ai':ovodo, quo conherio. Silo ostns ns olljocçaos qno tinha. n rtLí:or. ce perfoitamonto toda n historia desse Estado
Accresco mais fJUO o governo proviHorio do corto tempo a osta pnrte. O Bnriio de
por um docroto do 1800, cn,jn. datn. m1o tom Munlt, no intento de coionisnr a margem osprosonto, nntorisou o Minlstorlo da Afl'ricul- qnerdu do Rio Ama>.onas, crrl quo em 1850 o
tul'l~ n formular um plnuo de colon"isnçiío tantos estabolocou om frouto ó. foz do MadeiOO.CI~IH~I DOE!Stl ZODH O om toda. u. Guy1mn. ra uma colonia do nllomãos, com fórnos para
I.Jra?.llon•n, flUO parcco qno ó Ot)'iU. colonin. quo cosot• tijolos, grandes sorrn.rlas n. vapor, com
flcn no homisphorio not•to. SuppOo quo o So- rodns no rio para lançar as grandes madeiras
nndo não tom conhecimooto t.losso plano· o quo pm• ollo desciam: essns madeiras oram
Jovnilns n. uma. grande estiva, collocada. na
orador poJo monos nt1o o tom.
'
burrltnca
do rio; ns mnchtnns as puxavam,
~nbo·~o. nponns, quo foi
lit umn exp"·
dlçao mtltlar, cujo cornm11ndnnto frLiiocen om o ium logo esgalhando o serrando.
Apezat• dos gomndos ordonndos quo o Barito
COII80f}U~ncia do fohros. O pi'D(lrio rolntorio
nprosontrulo polo Ministorlo d11 Guorra om do Mault pngoava, toda ossa coloma desappa1801, o r1uo tom presente, fnllnndo dessn colo- rocou. Appella, repete, pam o testemunho
tio honrado sonndor por Amazonas,
nin, diz o sogouinto. (LG.J
Fnndndn. om 1840, a mnrgom esquerda do
o Sn. PmES FEnnEtiU -Mas Isso não é
rio AmA'uary, como ponto do obsorva<)lio na motivo pnrn nito so fltzer novas tentativflS.
frontoim limitropho do norte, não tem esta.
O Sn. JoÃo N~<IVA- Respondo quo não oscoloni~ pi'OSporndo, como or'tL do esporar,
si ns r1quozns do sou solo lL ollo. nttrnhissom tomos om conrllçaos prospm•ns pnra fllZer tenhu!Jitnntos dndos no trnbtdho, o rcsolvlclos IL tativas desta m•dom. Nno ha P.lano, não ha
cousa nonhuma. O oradot• podo informaçOes:
ali i osta!Jolccorom-so.
O rol11torio rliL rürl n entonrlm• quo o sólo si s. Ex. nsoovomr que ha um plano, quo
não~~ ing~nto, o (levo sor pnln contlgm•ação hu. necessidndo dessas colonins, dará o sou
gooogrn.phiCrL um tm•rono oxtromnmonte po.n- voto; mus simplosmonto com os papais que
ttmoso, quo tlcn. ombalxo rio um sor'l'it; gr•u.s- viol'nm du outm Camarn, nilo póde dai-o; ó
srun ltlli muitns fehros, nocossnrinmento nn~ pl'ociso quo nlguom competente, que algum
enchente• rlo rio. E ot•ointol'io diz- Hi o "'u collogn lhe dlgt\ quo hn. necessidade disso ,o
torro no pudesse attralLir - ; logo, punhu om quo hn um plano quo a colonlsaçito tem do
duvido. a propriedade do terreno pura estnho- sor feitrt nostus e naquollas condiçaes. Assim
nüo p~o duvida nenhuma porque entendo
locor nlli n colonl:mcüo.
O Sonndo niio tom noticia nenhuma cio que quo nquolio torritol'io devo sor vigiado, o
so dou com n. oxpodlçtio tloHsa. commi~são mi- quo n coionisaçiio ali! dovo sor mais militar
litm• no tampo do govorno provl:mrio, 1lo tio qno civil ; onh•otnnto, o projecto nilo flllla
!lHnnto dospontlou, do quantn.s colonias so no rogirnon mllitn.r pnra os~ms colonins, e
1'undrmun ullt. Nfi.o :;e saho si hn. n.lnoumu co- S. Ex. ó competonto pllrn dizer si as colonius
nhi Llovom sm• ou niio militares.
lonit~ fmHlt\110., porqno o projecto ató r:~dii'::
« AJ•t. t.n g' o /-:'OVorno antor•isndo n. dosOStL. Pnuos FmnlLEillA- Tenho t.~nta com•
l>Ontior ntó t\ ~tmntia do i.OOU:OilOs com os potoncifl pam dizer isso como V. Ex. O 'lU& ·
trni.Jnlllos pnm n mnnntonci'io o closànvolvi- outondo ó quodovo sm•foita ossu colonlsaçao,
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vrwrpw n/Onl rio tudo, ó uma divitln lorm·

in~

till'IWI.'iio no!-:! indins.

O S1t ••Jo:\o Ntm'.\- Cumo lovnt•nm os

por•tuguozos., ,

O Sn. Prm·:s FtmnEmA- Fizot•nm nml:; elo

~no

nós nló hnjo.

O Srt, .loÃo NI~tVA, •• 1\COI'l'Ol\lt\.ntlo.. as o
tornnnrlo-ns c!t1ptivos. O OJ'IIdor viu mnitoii

Inrlios anptivns no Amnzonns, a jlfll'n. Jovn.t•..
lhos ussim n. colonisnçiio, niio tllt o HOII voto,

a!Js.alutnmonto niu1,

O Slt, Com.un Ronmaure:; - A catcc!Joso
quo olles 1oom tido ó u dos padros.
O Slt, Jo.\n NBn'A- Exncta.monto, no mono~ os canvoncot•nm 11oltt pala.vm i :L sot;dnn.
foz muito mnls sorvir;os do qno pt•oslnt•:lfn os

pot'tn::ruozos.

O Stl, Pmm1 li'I~ItltmltA- B' g't'n.IHlo o l10;t.
O Stt ••TaXo Nl'!IV,\. - st nossa. zona houvossiJ nJoio 1io ox:trnhh• n.lgurnn. cousl\, ulln.
Ji> o;ttu•ln po,•oadu, os coaron;cs Ji> lol'inm
ulli ontrndo.
Ainda. mn.is : o governo nomeou umn commissão, o nm dos t~ous momlnoos proeminentes
ora o Dt•. Lam•o Sotlrã, sendo outro o govornntlor tlo l!stndo do Alng-ôns, Dr. Bo~olll'o; o o ot•ador não sn.bo qtml fOi o rcsultnrlo desfia commlssiio.
Aponns, no rclutorlo de J8n! quo lon, <lousa n noticia rlossa colonin lhnoladtL om 1841,
hn. 5~1 nonos i nrtdn. m:ds lm. nosso I'ospcilo,
nom, no monas, o r•oiiLtoJ'io rlossa. commlssllo
Ue nota. vais homens do paizt chofm:i da. colo~
nisnç1io do not·to.
Si lm ttlgnm l'olator·io. niLo o conl11wa o podirin. nos nobres sena.tloros quo indicussom
onda poUariL oncontru.t• ptu•n.lm·, porqno dOSll·
jtwn. sn.lJOt' ~Uttnto so gnstou un. oxpodiçfio do
mojor Ferreira Gomos, que lU. flLllocou, o
qnantns possorts morrornm.
Tudo l~to ó proclsc que RO saibn para so
volnt•o crodito poditlo no pro,joclo.

O Sn.• PJJn:s FgJtn~>:mA !li~ nm apnt•to.
O 81~ • •TaXo N!HVA- Então como quer
S. Ex. fazor ftworcs ?
S. gx, já Jou H!:i J•lmcM .Nacionac.o;. Lain. ns
J.ln.ginn:~ oscriptns com rolnção aos intlios o
t!ign. do pois si S. Ex. dito sou ''o to para ~no
YÚ. nlgnom cntochlsnl' indios.
O Sn, Pmr.s Ftmm~m.\ t!t\ um npnrto.
O t;>r, .I moto Chot•mon t comproo sr,. ,JOÃO Nr.rVA- os pnth•es llzornm hcndo" razão poln qunl o nobre scnatlordosqjn
BOlll Uuvhl:t colouisnt• cs~a t•ogii!o o nwlhm• as expliençüo; que ucnbou do podh·. StLho JlOr·
qtro crn passivo!; ntns quanto nos portu::ruo· foitnmcnto qUO siio prccnrins llS conair;ÜOS tiO
:-:os, propriomouto aos donn.tarios tio tot'l'Onos, Tho;ouro, o S. Ex. na.turnlmcnto llcou sm•·
S. 11:<. niio pó:lo dizor• isso.
~rcltendidc comeste pedido de um ct•editonte
"qunntin
de l,OUO:OII0$000.
O Su.• Pnws F1mmmtA - N11o 1hllo dos
O
orador
poderi• dur ti Cnsn tndns ns infor·
llonatar1os, f1tllo llo::; ])Ort11g"Uozos.
mações quo S. Ex. podiu, poderia upt•csen~tt'
O Sn. Jo:io l\'P.ti'A- O orndot• cltnmn por- os motivos, aliás muito urgentes, ~uo oxigcm
tugnazes nos dmu~tarios.
sL~jn foitn. o:o~tn. despczn. lJCdidn. nn proJí!etu
q no veio da Cr>mar~ dos St's. Doputndu•. Mas
O Sn. Pums l'rmrmmA dá um npnr•to.
estes
motivos ll1o pu.rccom CJ1.1e siLo elo cn!'uctcr
O ~lt ••Jo;to NJ·~T\"A.- Nns conrliçõos lli'Ccn..
t•e..,.orvncln,
r•lns tlo Tltcsouro, ltosftil om dar •linhoirc parn.
Pot• issu\ pot'mittindn n l'l~giment.n, vnm
tontntivns do c~olnni':!aciín mn torrono, qno I'C(jllC!l'Ol'
pt•irnoh•o IOA'n.l' o adin.mento cln
nom :Ln monos Oconhecido o elo qnnl U1lO ha Uil:icu~sií.o.em
e
Nl\ scgundu \ngn.r n. l'(mniií.n do
umn cnrtn,
Scnudn mu lliscus~ú.o gorai c sessão flccruta:,
O Cnngt•osso niio pcldo votnt• som conscion- couvidnllo~ pti.I'CL ella os S1•.s. ministros
cin, sorn conhocimonto ela cnnsn, um ct•odito do cxtol'inr o da. ag-t•iculturtL, o.nm do que
do ),000:000$ [llll'll oO )IÜt' rórll n<SÍOJ, qunndo clles our,u.rn n exposiçücs tloa motivos
JUra. n eolonJsnçliO ostmngoirn jit oxisto umn. e digam qunl o plr>no de governo, si olle pódo
t!c 8 a 10.000:000$000.
concortl:tt' com isto.
Niio s~bo si o rogitnento o pct'mltto.
O pn.iz não cslh ti!o rico pnrn Msim precedor. F.ntiio tiro-so 1ln. vorlla- Colonlsaçii.oO Sn.. PnE:grnE~Tm-Em soasií.o f:Ocrot.n. não
J. 000:000,$, o ,Jil-:'rt·!:io no govornnclor tlo Pnr!t: pormitto a vin(ln. do;; ministros, mas em ses« Ahl tom isRo parn. :t colonism:iio. »
são de commissiio go1•nl ollcs 110dcm vil•.
Do contrnt'io, o:-:~ mMn.tlhensos, os pinuh~·
O Sn •.JusroCmm>~ON1' diz qno o quo pediu
onscs, os co:U'i.lllSO:-i o os pal'ahybanos,a titulo ó uma t~essiio do ctLI'n.ctcr rusor\'allo.
do eo/onísnf:!io, V;i.o dodlcar.. so oxclns!vH·
nwnto ú iud ush•ln oxl r.tetiVlL como vü-so todos O Stt ..loXo NEtÚ-A ,cs,ão de commi;stio
ucml pt\uo tomar dcpoi.< esta earnct.or, pur
OS 1li:\S.
B a oolonin. ccm•onsa no Amnzonns U nn- tlolibcru.c.~iio BUll.o
mct'OSil.
O Stt. .1 us1·o CwemroNT roq uor ~ uo se !t•nto
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tlm~t.n. qucsllio cm commi:-~sü.o geral, Rondo con- i.!LJ'mo~ colonlns mllltat•cg ou mc~mo pl'csidin~
mllit.ares, mnr; Hom cmcndrn· pmo issn o pro
vidados o9 dous ministros qno apontou.
Jccto,
OSn. PIU~SIDENTm-E' preciso requerimento AHsim, o projecto nii.o vnUn.r{L lt Cnm1n'a. c n
pot• cscripto.
11n.l:wr:~ do ~oVet•no nos se1•virh de ~uin.
O S11. Jusro Cnmn>roNT vao mandol-o.
Dou o meu voto ao lll'njcct.u ; ffillH dcsíljo
O Sn. P1n:stnEN1'E- Devo antes nvisnr no quo o Sr. ministro drL ~uerm nos csclu.·
•
nobre senadot• que as sessüos secretas só JlO· rec.~n. o
dom ser convocndns n requerimento por os- Vem á Mesa, {, iitln o posta em discussão a
cripta do oito ~:~onadores, cujos nomes dovom aeguínto
flcnr em sigillo. V. Ex. podm•it solicitar a
Emcwlu
assigno.turo. d1JS seus collegn.s, jít. o nome llo
nobro senador niio pudo ficar secreto.
Vno ler a S. Ex. os artigos referentes it Que tamhem se convido o Sr. ministro da
commissão g-ornl, que potlem ter opportuni~ guorrn..- Jn1Tn Nc:wt.
lindo ncstn. upplicnçiio do um recurso regi- Nin~:uom mnls pctlin<io n palnYrn, enccrmmnntnl.
so n discusaü.o.
O mt. !">.'ltliz o soguinto (lê) :
J\nnuncindn rL votnçii.o, veriflco. so não lmvor
« Pa.rn que se nomeio umo. commissiio os- mn.it~ no recinto numel'O Icg1Ll, pelo que se
peeinl ó necessn.rio qno algum senador o l'O- proccrlo ú clmmadn. dos Srs. scnlLdoret3 quo
queil'.l, in•llcnndo logo o oljjccto de que de· compareceram 1\ sessiio (38) ; c <loixnrn do
responder os Srs. Joaquim Sarmento, SaldaVOI'IÍ. tro.t11r o o numero do eeus membros.
Este requerimento soriL votado sem dis- nha Mat•inho, Rego Mcllo, Ros" .Junlor o C.
cussão. »
Ottoni, quo ccmmunicarnrn á ~lesa que se
retiravam por incommodndos ; o os Srs. No·
Art. !'H:
gueirn.
OliveirrL Go.Ivãn, Almeida
• O Sonndo poder:, <'Onstitu ii'-So cm com- Bat•rcto,Accioly,
Le:mi!ro
Maciel, Coelho o Campo,,
missão gornl, >Ob '' prcsidoncin do presidente Lapor o Joaquim Murtlnho
que niio fizeram
dn. Commtssilo do Finança.s,ou 0111 fu.ltn. dosto,
communicnçiío
lllgurnn.
do senador que o Sena•lo dcslgnnt· pot• eleição
ou ncclo.maçi!o. »O !!ii1•. Pretddente-Nü.o hn. numet'O·
Ora, o rocurso da. sossiio secreta. nilo pódo
pn.ra
vot.a.1• so n indicaçiíoo
ser mais regul!Lrmcnto adoptado, dcsdo quo
foi reclamn<io cm publico )leio nobro sonrulot•, A indlcaçiio impOl'ta om um rcque1•imonto
quando os nomes dos quo as requerem devem do adiamento, o, nüo havendo numet•o pn.I'<L
votnrosc. fica. projudíaadlL; entretanto o S1•. scUcnr om sigillo.
Talvez s~,ia )Jreferivol o outro t•ccurso, o n<Ldor não flclL ln hlbitlo, <iepois tlo cncet•md:L
d1L commissilo g-eral, que Hcrá. convociuJn., n. iliscussii.o, do leva.ntln• n. quest11o, rlc toeno·
V111' n. indicn.Qiio, antes lle ser votlulo o pl'f~ic~ 4
dcs•lo quo o ScmL•Io a veto.
ctn
Vom ÍL MoslL, ó lida, apoiada o posto em (18):cm 3·• diHcmsiio, do ~wcm·~lo com o n.rt.l50
discuwsü.o o. :;oguinte
« E' vodn.rlo, nn. mesma tliscussií.o, J•cpt•od u
lmlicar11D
zit• tulin.montu, nindrt que cm termos ou p;wa
nm~ di!fm•ontcs, salvn, n.utcH do votm•-sc om
ln,lico qno Re n.•lio n. dl~CUI!I:iiLo dn. Jlropn- :~u 1liscus8ÜO u pro,icctu pa1•a. SCl' esta sujeito n
skfio, aflm do HOl' o. sun. matot•la tt•n.tntln. em exame de tLigumn. cmnmi::;iio, caso cm que a
comm issfio gorn.l, que so rounh•U. no lH'oximo dlscussiio pt•osoguh•iL depois do pnrecet• ;»
dla. 4 ti. noute, sendo convitln.dos para n.ssístho E' n c;tsOi S. Bx. t•equcl' OXItmc a.tó do uma
li tllscussii.o os S1•s o ministros 1lo. industl•ln. e commissilo gemi cm quo o. discussilo proseroh11;ões mcterim•eso-Justn Clt.vl'mout.
guh·iL depois de po.recw.
E' o ILl'tigo regimontal que se n.pplicn. no
O Sr ••Joii.o Nei'\.•a-Sl'o PI•csitlcnto, casn, nii.o obsta.ute o nncerramento dtt discnsdo rLccordt• ]lorroit:Lmcnto com u honrado He4 sií.o pu1• t'ul'ÇIL do l'Cgimcnt.o, que, nii.o havendo
nndor pelo t'JLl'iL, peço-lho me pm•rnltta um!L numm•o pnl'n. votat•·se, maudn. proseguil• na
pequena. ndilit,•iio U. snn. indimu;iioo
dlscuasiio, Oca111lo prejudicado o incidente do.
Nn.s condi'.liJes cm que nos ac~mmos uma indicação. Niio obstnnto Isto, o honrado sccolonin civil de nntln sot•vh'i ; !levo set• urna nndot• plulo l'enovm• a lnilicnr;ilo u.nt(IS do vocolonin rnliitnr, pcnitoncim•in. o, cm ultimo tlulo o pl'ojccto cm 3'1 discus.,ii.o, o quo so
C!tSO, CÍVJl,
dnt•it, nn. Pl'oximn. scseüo.
Pot• Isso po<!ía lambem quo Ro conVi<in&<o o Cont.iníuL a.discussii.n 1l1t }Woposlt;üo, quo so
SI' o tninistl'O da. gnol'l'tL pa1•a ouvh• sun. upi oncct•ra. som mais llobato, n1lhmdo-t~Q u. votamiic a respeito d~ possibiiiuadc de nlli lovnn· ção JIOl' falto do num~ro tognl.
4

4

4
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f) Sr·• .-.-,.e,..iclent.e dcclnrn. qno, os nos agrupamontos politicas monos numo
ln.ndo l'cdnziflo n monos do um torço o nu- rasos, que nilo querem fl.l.Zoi' con.liçõcs o que
moro do ~onadot•cs pt•osontcs, vno lovanULI' a som cllns rlcsn.nhnn.m do conseguir qunlquor
vnntagcm JlDR pleitos elcitot•nr.s;
:msl'liio.
Considornndo qno os pn.rtillos complotn.·
O Sll. 2° SECTW1'AJUn (pr!ln 01'flt:m) docln.rn. mente
süo do or•dinurio perseguidos,
quo su n.chn solll'o IL mesa o vne IL impl'imlr dopoiR vout!idos
d1L
cloir;i'io,
Jlvidindo·l'iO oR cidnd11os
:pn.m !outrm• nu. orrlom do~ tru.lmllw:o~, u RO· om vencedores o vencidos
;
guinto
Considor•nndo qno os políticos lntJ•rmsigcn·
t.es, quando dm~:Lnirnn.m rio influir nos govm•nos, conspirnm ouso n.hst1~om do Intervir nos
J>AIUWEII.. N, 21·~ DR JRIJ·I
comlclos o!oU.orncs, o quu constituo o mn.im•
perigo no!ol governos roprnsentr~ti vos, o que
A Commlssn.o do .Tm:~tiça. o Legisllwiio, ox- 1sso totn·He observado prinoipnlmonto no Dis·
n.miwtndo ILS omen!lnH do. C;LIIlfl.J'il. rios Dopu- tf'ict.o Forlcrn.l, com os Hyst.cm!Ls oloitot•n.os
t.udos no proJocto do Sonnrlo, QIW devo rogn- flUO não gnrnntorn os rllrí!ito~ tlrts minorinH
lll.t' IL.'l olcliçüos pn.1•n. o Conscliln da lntcn- rt~prosontn.dns llOins c!ns:1r.H IL consorVJLtloras ;
doncilL rio IJist.rid.o Federal, vm•itlcou que.
Considorando que o systonm do tm•ço o do
cotuo fund~tmonto dus mosrnns omoruln.s, n. simples plurnlid:u!o do votos só tom producommiss1io da outra CalllrLl'lL npunns nllegou zido, como o proclama to:ln. a improusa, alei·
l1 eonvouioncin. do unifi,rmisat• o pl'ocesso
lrnporfoitlsr;imn.H, tornnndo-us uma cOU81l
eleitnrnl com o adoptado porn as eloi~üos t:tios
illusorilt
i
Cll~Ol'iLCS,
Con•ldornndo qno o systema donominarloMns, considoranrlo quo niio ó possível con· dous turno•. quo ;o contóm no prqjocto rio
seguir n unilbrmls:t,,~rro orn todos os Estndos Senndo, cm thoso o nos termos om que csl.U.
1ln Ropubi!Cit, tlo~; processos, dns clciçiiCS tb- llolinmulo, ~nra.nto rcprcsontnçii.o a todos
,Jcll'aes Cl'lm os dns oloiçOcs cata.dunes o muni· os grupos politicas cujo numm•o do Roctnrios
corlom.;P.ondm• n.o quociente do tndo o eleito·
dJHlül'l ~
Consillorrmdo que niío rosultn. vn.nt.1tgom, rnrlo dividido pelo numero do funccionnrios
rtntes ~rCLvo~ ineonvoniontos, dn. protcntlitllt ou ropresont.n.nt:os n ologor;
lllliro••mitludo quo impediri~ quulquor ro- Considm•nnrlo que e:-1!'10 sy~tomn nndn. tom
Jbrma ou cxportoncin. do novos pror.cssoa oloi· do com~licado, nem rlo dilllc'r! om su11 ex·
tOJ'ILOs quo melhorem os já oxistoutos, vicia· ecuç1io praticn, porque, n. unicn. innovnçfio
dos e dol3n.crcditn.dos ;
consiste em ltpurnr-se soparndttmon1.o o pl'i·
Consi<lornndo quo o systomn adoptado nas trioiro nome oscripto cm etula lista. ou ccdula
omondns, que ó o do voto limitado ou lista pnrn form~tr o primolro turno. o qu~ ó.mais
in•!ornpletn., conheci, lo vulg:U"mcnto por Hys· oimples do que o systoma rio voto htniiBrlo
tc11111 do terço, rtpenll!l porlo••á (quando lolll· quo vnrh• somp!'o q uo o numero do cnndimouto )li'ILticarlo) gamntir roprcsonta\'iio n rlnl.os n olcgor niio ó tJ•os ou multi pio do
dons pn.1'ti1los politicas, quando muito.s outros trc:; i
podem oxisth• tJüffi que nenhum dollos t•opro- Consirlornndo que, nn poior hypotheso,
l!onto 1L mniot•ia re11l doa cidndiios com Uh•oito todo o p:Lrtido ttrrogimont.n.rlo, cujo numero
do voto. isto O, rnotnclo o mais um i
rio eleitores cort•espondol' ao quociente, oloConsidoro.n,lo que oss1t gal'n.ntia nii.o é l'cal A'Ol'à nccossn.l'inmonto urn rcprcsontn.ntc ; ao
nom pro:-;umida ptLra o pnrtidn mais numo- pussn quo, no systomn. do listlt incompleta.,
ro::;o, nem p1trn. o partido quo rcprcsonto um tnndlNiO do olcgur cinco candidatos, o ptLI'·
torço ou muis tio todo o elcitornrlo, nem ttnnl· tido mats n umoroso J)Õdo olcgm• q U:L tro ro·
menta, pam a mnlorin. do:; {_\lo! tores qun.ndo presontantcs, otn quanto os Jmrtidos em mi·
con,idorarios om globo, porquo póde-so rlur, norin. só consogutrão, JUt melhor hypor.hcso,
lwotegidn. pela. lei, rt mystitlcn.cão o a frnndo, eleger um represou tnnto i
rcsult;mtes du ongonhosns distrihniQões do Considornndo quo 1~inda. desse unico reprc·
votos o do colligar,tios do minorias entro si, soutante pódom ser privn~os os partidos cm
ou t!o alguns grupos com o partido mais nu- minoria, si n. nuLiol'ilt revcso.r os votos dos
moroso ;
seus oloitores, dist••ibnindo-os por troa grupos
Consi1lcrando que csso systcmn. dc:o~morn· do nomes, rcpro~entnndo ct'Scs grupos a totn.·
lis(l. os partidos, que niio consor.:nom isolndn.- lidado dos cnndillntos n. eleger, o qno tom
lllCnto elog-or seus rcprcson.i.nntes o, só }lar dado Iogar "eloiçüos do canrli~lttos oxclusiisso, accoita.m ns fu:-;õos quo confundem os ,~os de um sõ pu.rtido, Qllnsi sernpro governa..
principias e :nnnl~tumnm·~il ns idéns que os menta.! ;
c.'l.ractcrisa.m o dcvnm extremar ;
Pons1~ n. commissito que, pDI' todos esses
Considerando ~no n impossibillrln<le rlo In- fundn1nentos, dovom ser ro.icltndiL~ ns omontervir nos ncA'OCJOs publicos gema doscrcnc;n rln• ria Camnm dos Depntll!los quo s[o rola·
4
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tivas no processo da ololciio municipal do
Distl•icto Fodm•al.
Qun.nto lts omendo.s quo cstat.uom novn.s
lncompatibillclndoo, a commisS~1o julga do
convonicnch\ quo o Sonarlo as a.pprovo, pm•·
que servirii.o pllrn protogcn~ o. indopcndcncla
do eleitor o grLl'll.lltit• o. cspontnnPidu.lio do
sou voto.
Cohorontomonto com osao modo elo opinar,
o. commissiio ontondo que niiu dovo aor .rLp•
provada n ultima omcn•la que pe•·mitto a
rccloiçiio dos rno1nbro~ 1!0 governo municipal,
quo tlvorom sorvido no ultimo nnno.
A rooloiçiio do l'unccionnrios que tccm
grnndo sornm1t do aut.ol'idu,,!o Sl~rá do IIIIJ.Íf1
t'uncslll.~ consequoncins do ~uo lllllfL pr·i·
moira olclçii.o pnriL o Conselho, do empre.gnlloa aubaltcrno~, dernissivcis ml mdum ou
tio r~ldndii.os jú. nposontn.dos cm emprego rnu·
nicip:tl.

Estes niio toom cliontolln politica ou sú n
podem ter em ru~c/LIIL muito menor do que os
membros do governo municipal, que lcg-is·
Iam o rlolihora.m HObt•o todos os n.sRumptos,
crenm o supprlmem ompJ•egos, rn;u•cam voncimentos. rog-nln.m a.poscntadorlas e podem
fazer concossüo~ do todo o :;onoro.
As successivns ro~loiçõos t.rtLWiformum os
governos ocu nligai•chins.
Em conclusiio: a. commi~sã.o, pela~ razõeli
oxpondi<las, opina pela rqjoição u<1s omondrLs,
excepto a que so contóm no primeiro artigo
additivo e sous ptLragrapho.s.
O Senado rosolvor;í, em sun. sn.bedorin. o
que lho purocor mais acm•tado.
Sala das Commissões do Scn~ulo, I de do·
zembro rio IH04.- NtJfJWJirn Accioly.- Jwro
!Jfltlml/m.

O 1!11•, P••""ldente designa
ordorn do di<L ~=

par~

Votaçii.o om 311 diHCU!'RÜO da pl'oposiçiio du.
mesma CIUOILl'" n. rlll,do 1804, antm•isnndo o go·
vorno a do<pendm· ~te\ ti quantia de i .000:000$

com os traba.lhos pat'IL u. mnnutençi'io e
ilc:mnvolvJnwnto do~ nucleos coloniu.ns do.
margem dit·eitiL 1lo Arn.guary, no Estudo do
Par1\.
2·• discussão das proposições da Camai•a cios
Dopu\atios:
N. 31, elo 180•1, fixando a do,poza do Mi·
nistcrlo da Guct•m paru. o cxorcicio do 1805 ;
N. 77, do 180·1, 1ix<Lndo n clcspeza do Mi·
nistorio da Fazenda P<U'IL o exercício do iH05,.
Discussü.u unicu das emendas do Senado IL
proposiç110 da Camnrn dos Dopuilldos, n. 40,

I
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vorno a augmonmr os voncimontos dos mostres, contru-mostt•os. opora.rios o empt•ogndos
civis dos n.~ono.os do Mat•inhu. o Guerra. da
Ropublicn.
311 discussão tlo projecto tlo Senado n. 28,
do 1894, dispondo solJro comprLnhio.s do seguro
de vitlu. ostran~oh•as, que funccionam no ter·
ritorin da Republica.
:1u discussão dafJ proposições da. Cnmn.rn. dos
Ooputa•tos:
N. 22, clo,l804, roiovando a multa om quo

incorreu n. Compunbiu. Geral do Melhorn.mon·
tos no Mar11.nhílo;
N, 18, do 180~. autorisnndo o Po·lor Ex·
ocutlvo a. mn.ndm• contai", para os efl'eitos dn
jubilttçiio, no logar elo prolessor do i" Extcrnn.to do GymnltSla Nn.ciono.l, o tempo que
Húl'viu nas fllcirns do exercito, no }11 tenente
refhrmatlo do exercito Joaquim do Oliveira
Fernando:;;
N. 44, ue 1804, nutorisnndo o Podar Ex-

ecutivo n. concedm• um anno do licença, com
or1lCntLdo, no escriptumrio da Estrn.dn. de
Ferro de Pn.ulo .\fl'onso Antonio Co.nflido dll
Silva Leito;
2:1 discussão •ln. proposição dn. Camara dos
Deputados n, 63. de 1894, autorisn.ndo o Pcdor Executivo a. concedm• ao Dr. Epitacio do.
Siiv<L Pesson, tonto da Faculdade do Direito
do Recife. um anno do liconço. com o respectivo or·<lenado.
Levanta-se a sessão ti.s 21/2 horas 1ln. tardo.

14oJ'' SESSÃO E>f 3 DE DEr.E>IDRO llE 1894
Prll.o;irhmdtt tlo Sr. Jlfrtnm:l Viclorino
RU~f!\L\ItTn- tJhnrnrula- J,nlturn. dn. n.cta- l'.XI'Il•
I!IIH~Tg- DIM!lllrHil -OnuJ,~I 1111 1111\- Vo~noãn dn.

n.
dnll
l;lrnpur>lr;ãu
nurrn. n rln Ftuamrln- lllKcU~11!o tln11
~~o- lliii~WIHiirl

ftO~!r·J"in

or~amontoll dn.
omomla• d. Jll'O•

n, o\0- IJIMaiii'Miirt dr~ propoKlr;ii" 11ubro nli
vnntÍhunntnM a upnrn'!'lm~- lliHCIIt~-~ii.o do prujocto
11. :;!H -Arlinmonto tln clillcUK~ão- Orduut 1!11 dia o\.

Ao moia ili1L comparecem 20, Srs. senadores,
a Sflbor: Jo[o Pedro, Gil Goulcll't, Joiio Neiva,
.lonquim Sarmento, Francisco Machado, Costa
Azevedo, Antonio Haen1t, ,Justo Chormont,
]\Jnnool Bara.tu., Pire:i Fert'oira, Coelho RO·
tlriA'ucs, ,Josó lilwnnruo, Olivoirll Go.Jvü.o,
Ahdon Milnnez, Almeida Bnrreto, Joaquim
Pcrnntnbuco, Leito o Oiticicn., Caolho e
Campo~. EUA'l'nio Atnorlm, Sn.ldanh!L Mn.e•
do 180·1, flXILOdo 1L fOl'QIL ntlVlL) p!ll'IL 0 OX- rinho, I~. \Vnnd<mltoll,, .Joaquim de Souza,
Silv<L Cnnedo, Aquilino do Amaral, U. do
Ol'CÍCÍO do IHD5, ó.s quues tLquolla Cumarn. niio
Auml'nl, Gustavo Riehn.rd, Esteves Junlor,
pôtlo llu.r o seu assentimento.
2·1 discussão tln. lll'oposiçiio tln. Cnmnrn. dos Pinheiro Mflciu•do o llnmir•o Bnrceilos,
Depnt!l.tlos, u. 38, do 180-i, antm•lsn.ndo o go· Al•rc-se a. sosaiio.
Sann.do Vol. VI
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E'lld:t. post.a flm discussiio, o, níio hn.vondo
0 SR. RM!llto BARCE~r.os-Passou só JlOr
racln.mnQ!ios, d(L·SO por npprovnda n. ncl.:t dn. um voto.
St1;~l.~fio nntot•iot•.
O Sn. Jlpu,\l:no WANnENIWl.l>-Sinto multo
Comptwocom dopojs do n.hcl'tn n sessito os tm• Jaltndo pot• osso motivo •••
Srr~. Cruz ..Toiio Corr!oiro, João Barb:1.Jho, Rego
O Sn. RAMIRO BAncrnr.r.os- E' pena ~no

I

H
'

Mollo e VirgilloD,mnsio.
Faltam com causa p<Lfticlpatla os SJ•s, Catumla, Gomes de Castro, Cunlm .Junior, AImino Atfonso, .Joaquim Co1•rên., Mc:\siur; do
nusmiio, Uo;.;n. JnlliOI', DornlnA"os Vicento,
AristidoH Lobo, Gonçalves Cluwcs, Joaquim
Feliclo c. Ottool, Leopoldo do llulhürs, Gonorosu' Ponco, Snntos Andrade o Pa.ulino
IJorn ; o som c~tusn. _p:J.rl.icipadiL oOJ Srs. Noguoh·~t Accioly, J.onndro llaciol, Ruy JlaJ•bu·
sn, Q. Jlocnyum, LnpcJ•, Campo; Sal!cs o
Jnn.quim Mm•tinho.
O S1t, 1' SEcnEr.-.mo di• conta do so~uinto
EXPEDIENTE

I

I

•
••

'

Onlcios :
Do J• sccro~tria da Cnmara dos Dopulndo!,
datado do 1 do corJ•onto moz, communicando
11ue foi devolvida oiquolla Camnrn, s:mcclonndo, um (los ltutugraphos da. t•esolução lln
Congresso Nn.ciona.l o.utot•isnndo o govot•no
a t•evüt• desde jú o uct,unl r(lgimcnto do custas
judiciai'ias.- Jutclrado.
no mesmo Sr, secl'etn.rlo, o do igunl data,
communicanclo quo Jbi devolvido úquolla Camarn., úevidu.mento sanccionado, 11111 dos autogrn.phos do Congrc~so Naciomtl, autori?Jtndo
o governo u. conceder no ~B omcin.\ dn. secre·
tarJa. da JudustJ•ia, Vincilo o Obr11s Publicas
Josú FernJLndcs Ribeiro da Custa, um nono
úo Hcon~u. com ordenado, llltm tratar de :lUn.
S:\lu\e.- Intoirado.
Do Ministorlu da ~!m•inhn, datlulo do 30 do
moz findo, J'{jmcttotulo, e1n :-Jllt.isliu;fí,, iL rcqni·
si\\Ü.u 1!0 Son:\1lo, 1te 1\l tio ontulll'u ultimo,
m:.ppas quo oomplct"m as inlbrmaçõcs snlicitudas sobro o o~r~tdo olfccti \·o dos qun.dt•os
dos rn)l'pns t,a, u.rma.U11., e en).;enheh•os na.va.cs,
nnlos do o do setembro do 1803, antes. <los
vagas no cort•onte nnno o dtlpols Uns Hlt.1ma.s
pt•omoCõcs, o o oxcesso pt•ovJndo nos difl'orentes postos.- A quom Jaz IL l'aquisiQiio, dovol·
vendo depois 1\ sccroturin. do ~onndo,
O Slt. 2' SEORE'i'Anto ,Jcch1ra que nilo lut
pnrocoros.

Iii•··

o
Eclnnr•lo '\,Vn•Idenl<ollo:
·-SJ•, Presldouto, ilnpertlnont·> incommorlo do
saudo privou-mo por \O <llns de tomar parto
nos trnb11lho• desta CILSO, ni<o oustt~nto umn·
doi um1L tloolamciio do voto, 1lo. qual o. mesa
tomou conhcclmonto, contra a prorog:u;iio
1lo prn.zo para lt nacionali:3nç~ito ll!L ca.botagom,

V. Ex. não pudesse estar aqui nossa occnsiu.o,
O SR. !lmJAnno W.-.NOESKOLK .. , o.sslln
tambom sobro nssmnpto de que se tratou em

uma. das sossüeH secretas.

Lamento, Sr, Prcsidonte,profun<lamontoniío
tor es~•do presento 1is sessões om quo o illustre a.lmimnte, ropresontnnto do Amazonas,
discorrendo sobro oot•çamento do marinha,
lilllou incidontemento sobro a sua reforma
comoinimigo da po.trin,decrotada pelo governo
p!•ovisorio o declarou o.qtar no firmo propo·
si to do niio plsn.l' nos nn.vios de J;ttorra, nem
nos ostabolecimontos mlli~II'OS, nem ropat·tiçõos dependentes, por considol'ILJ' multo compromottida a disciplina desde 15 da norembt•o,
1sto é, desde n proclamaçíi.o da Republic11.
Entendo, Sr. Prosidento, que S, Ex. por11 ·
bem avaliar o melhor julgM' o acto do go·
verno provisorlo, devia invCI•ter os Jlnpels,
Isto é, devia coilocar·s• em outro JlOnto de
vista., niio como victimn. o sim como juiz.
Eu, como acompanho a vida miii ta r do S.llx.
de ltn muitos 1m nos a estnp11rto, o conltll<:o
os o.ctos mnls notaveis do S. Ex .. tenho rnzi>Cs de sobra pam dizer com 11 minha rudH
fi•n.nquotll., que s. Ex., si e;tlvesse no loga.l'
do governo pt•ovisoi•Io, teria procedido pelar,
muito poior.
A mim, como ex-membro- do governo provlsot•io, cot•t•o-me o dever de vil• 11 tribuna
pnr11 dar uma explicação o serei brovo, o por
•oso que os diseuJ•oos de S. Ex. ainda mio
est.iio publicados n11 lntegr11.
PoJ•gunto ou: que querir> S. Ex. quo o
A'OVBl'UO p1•ovhsorlo fizesse n S. Ex., quo nc:Lbavado fnzor parto de um ~ove••no do l'OIIcçi\o
contr~L n. prop!li-:'O.Ildl\ l'epublíctLnn., contr<t o;.;
r>deptos da !lepuullca, om Jal'Ol' do 3' rmnado '! c Ol'ganisn.va o monta.va. IL gun.r.th\
nacional contra o oxoi•clto, eu,los claros mutto
do industri:t tlelx~v,Lm rio rn•eonchor 1
Que quoJ•ia S. Ex. que !lzosso o governo
provisorlo n S. Ex. quo, esquecendo o progi•ammu. om que pt•ometteu 11. ma.t•lnha corrct•
um vóo sobre o passado e ~<lminist~al-:>
pela norm~ di> justlr.~L e da lol, npomLs exerceu ii•ritn.ntes pel'seguiçties o vingnn~a.s
contm seus Inimigos e tlosatrectos 'I
Quo queria S. Ex. qno o governo vrovlsorio fizesse n S. Ex .. que tinha lll'opamdo a
t•asistenohL contra. o movimento l'ovolucio·
nariQ <lh•lgido · poln mt~reoillll Doodoro, no
ttJ•sr!'nn.l o no• ·novlos, e·veiu depois t•ouniNo
a. sous companboil•os, no. Rect•ctn.l'i:L Utt guorrtl
o po~·quo lhe embm•g1wam o tmsso nesse mo..
monto pm• ordem· suporlot·. S. Ex, ntirou
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com un1n. volhn. r. onrm•l'll j;t~ln. pbtola. li o 1lous O to~h· ••JtJ:o\1:n «::=h.e•••nnn1. (Jlrlln
canos cont.ra n. 10r(;n. '{ '
()J'r/f!/11) til~ C]llt'l, l'nnttallo liO tLrt. mo do RegiQuo qneria. S. gx, qnc fizesse o A'OVCt'no mento •lo Scnn.•lo, insisll~ ua intllca~iio que
provisorlo quando o.ln!lrt S. Ex. niin tinhn apresentou no. ultima. so:;sii.o.
sido cntrovistltdo, t•olcvc-so-mo n. oxpre8siio, Podo de~cuJpn. n.o Senado, si cs~a com missão
por um reportar dn. 0fl:.cttt d1J Noll'cbu, nem gcr:d que pro11Õe lhe vne tomn.r tompo; mns
atirado nos quatro ventos li sua p1•ofissiio do o nssmniJI.O ó muito ilnpot•tante o o orn.clor
rcccin. que o Scn:ulo niio suju. rtl.vomvcl no
mJ•epuhl\C-'!lll 1
Nilo pmlin. o govcl'no pl'ovisol'io consi- :pro,jecto sem ouvir seus l'undamentos.
dm•nl·o slniio um monnl'chisto. p13l'igoso il \'cm á Mesa n. seguinte
pot•tn.nto um iniml~o das instituições novas,
isto o, d11 Jlcpuhl\ca,
O govm•no provisorio entendeu rerormn.r
<lo momento li S. Ex, mais ta!'<io melhorou
a s'!la t•cfLll'mn, considcrn.ntlo-a. poJa compul·
[Ol) ÍCO C]UC SO adie !L diSC11f~iio dn. pl'OJlOSÍl;i'io,
~orm eom as 'iuotus fL quo tinha diJ•eit.o,
afim clu ~e1• n. SU!L matcrin. tra.to:vla em com·
S. Ex. ho,io ó J'epublicano o tJ•aballm com missiin geral, quu so reunirá. nu proximo clia
todas as suas tbl'c;as vi v;ts pelo pl'Ogres~o o ·1. U. nouto, :;onda cunvii.lrLdO:{ parn. assistir íL
dcsonvotvimonto do. Pn.t.t•lnt·epnblicnna, eu di8cusslí.o os Sl'ii. ministros 1!0. imlustrin. o
não tonho sluiío que felicitar a Ropublica.
relnr.~ücs exteriores.-.fa.-;to Clwl'mo11t.
Creio quo S. Ex. lnllou lambem em trai·
E' lida, n.poiadn o :posto em discussão.
ção o tr:udores.
Não tonho,como jã. 1lisso, n. integra. dos (liscm•so• de S. Ex. Esto ó um ponto muito do· O Sr. U. do Amurnl diz quo o
licndo c molinl!t•oso, uiio entro nn. dlscuSSt1o SJ•. senador Justo Chermont pede no sou J'c<lol!e, mi vo si lbr provocado por S. Ex. qum•imcnto que se adie a. discnssii.o, nflm de
no!so discurso cm quo nos promett.eu dizer ser n. ma.torin. trata.d1L cm commissiio geral,
qu~ ~e 1'eunirú. no pl'oximo dia -1, de noute,
tio ando vem, onde estú. o pnm onde VtLC,
Dolxo que a historia lil<;n justka com a sondo convida.rlos pn.rn ns:-;istir ü. discussão
os Srs. ministros diL industria e das rolo.ç1je.5
RUa imparcit~lidade,
Qu~nto iL disciplina grandemente, compro· exteriores.
metr;Jda, ou entendo que o' escrupnlos 1lo Segundo ouviu Ior, nu. sessão passn.dn, a.
S. gx. tocam no exa.ggoro, ou n.o excesso, o este requerimento fura !oito um ndditivo, quo
qno ó nulo; ou ontü.o n \rcrdadeirn causa do niio eahe si voltou á Mesa, pa1•a. que se con·
sou proposito ó muito outra. Por acaso serão vldaase tamlJom o 81•, ministro da guerra.
menos ciosot. cm m~ttcrin. de disciplina do que O Sn. ,loXo NElVA-0 meu ndditivo ficou
S, Ex, os iilnslros almirantes Elisiario Bar- prc•judicai!O.
hosn., Abreu o outros generncs? Entretanto o O Sn, PllESIDE~TE-E niio foi renovado.
primeiro ncceltou n past.o. do~ nf.\gocios da
mn.rinha e o segundo 1bi inRpector do Arse- O Sn. U. no Allo\Ho\lo <liz que não ost1\ de
nal do Marinha do onde eahiu, dcixandn as n.ccordo com n.,q idóas do St•. scnadot• pelo Eii·
tndn do Pnr:'L, o votn.r;i. contt•a. n. l'lUIL indiIIHLÍS A"rtLti\S l'CCOI'flaçÜCS,
Enten1io> tm· dito bastAnlo o niio quero cnçii.o, qno por tudni-1 o::; motivos lho parece
oc~np:tr t\ triliunn. pqr mnis tempo; ma:-~ per- inconvcniontc.
mltllr·mO·ha S. Ex. quo lho dign, rleso,io que E' certo que lm pelo regi monto o. t•cul<lnde
S. Ex. soja. menos sovm·o com a mrLrin ha. ou do discutir em commissüo gora.l ; mos ó t.ruu·
poJo mcmos tü.o mzon.vcl qua.ndo foi 11.0 I'occbm• .bem vordmlo qno na prllticll tem·se veJ•ificado
d:ts mii.os tlo mo.rqchnl Florirmo Peixoto o. no· niio dar ossn discussiío resui~~do nenhum
moaçf.i.o pn.rn. sua missiio íL Chin:t, reJ~rcmla.· u.precinvel.
As unicns ditrorençns outra oila e uma
ela. ou n.ssignnda.pelo sou mttiDl' inimigo.
outra., das consagradas normalmento pelo roTenho dito.
glmonto~ sii.o: que o scn presidente, om VP-7.
de ser o tlo Somulo, ó o dn. Commissão do
onmm no DIA
Flnnnc:o.s, o, cm sua fultn., um seuadm• entiio
indicn.do; quo r.ndu. senn.!IOt' tom o tliroito 1lo
Votno!'io om ~P dlscuSiiTo dn. propoi!\Qiío tln. fa\hw qu1mtns vczc:-: quizer, o mn.is nn.dn.
Cn.mtt1'tt dos Doputados,n. GO, do lHD·t,nnlo· Tom·so lJDUllcrndo ntú flUO as dhmussúes em
l'ÍSfLilllo o governo a dcspondop utó ÍL quantia commissfio ·gel't'i.l nii.o 1.10dem pt•mluzit'l'esul·
d1:1 J.OOO:OUO$ com os trn ba.lho~ ptlm o. m:um- tntlo pratico, si ViOI'em u. tm•minn.r por umn
tenr,ii.o o dosonvolvimonto dos nuclt~o:o; colo- vot.a~ií.o. E, si nü.o o podem, si reo.lmonto n.
nia.c~:~ tla rnn.rA"om tliroitn. do Al'ogun.t•y no commissiiu gm•n.l niio difforo do qulLlqum•
outra siniio polo numcl'O do membros que a
Esto.Uo do Pn.rit.
'
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C{)mpüem, ó do ver quo oll~ n[o tom~ reso·
luçõos o apenas podorit tmzor corta •llrecçiío
para as que se otforccer om outms sessões
um parecer, um modo rlo encarar qualquer
assumpto; e ontiio tom-ao apenas perdido
tempo, sem resultado algum.
A commlssiío geral póde HOr uma institui·
çüo boa, mas o que ó certo ó que ainda bojo
não foi adoptada como eila deve ser adoptnda;
por emquanto, niio tern produzido, nem ó do
esporar que prorluza resultado nenhum apre·
clave!.
Mas este é o lado menos Importante do as·
sumpto, nlnda que estejamos, diz o ora•lor,
om prorogaçiio, quando o Senado niío rlove
perder tempo, comtudo niio levaria a m~l que
mais algumas horas fossem consumirias na
aproclaçiio desta mataria, que se diz da mais
grave importancin.
Mas o quo o Senado niío devo fazer é des·
pertar o. attoncão do publico, como paro. um
assumpto de extrema griLVidade, faliando·so
até da necessidade do constituir·•• o Senado
om sessão secreta; e, o quo é mais, com tanta
solomnidnde convidar dous ministros (dizia-se
tres), para assistirem a uma discussão om
commissiío gerai, sendo um delles o das rolaçües exteriores.
Nilo só o publico vae suppor que so tem
algum grav1ssimo problema a resolver, como
outras relações que devem ser acatadas po·
dem ser interessadas neste mysterio, o é pos·
sivel que da delibernciío do Senado a respeito
·desta IDilicaçiio, nasçam suspeitas e desconttanço.s, que todos os brazllelros, que todas as
corporações devem respeitar, e espeaialmente
o Senado, que tem por obrigação, mais do
que todos, proceder com muita retlexiío e
com muita calma, separado de todas as pai·
xües e de todos os pretextos mesmo, que possom trazer dlfficuldlldes ao paiz.
Todos comprebendem, que, cham~r ao Se·
nado o ministro das rola~ões exteriores, a
proposito de uma coionia, que vae ser situa•la
proximo de uma do nossas fronteiras diz o
orador, é dar a este assumpto uma t'mpor·
tancia que talvez ollo não tenbn, sobretudo
tllllando na necessidado de 11iscuasões reservadas, que não podem iiiudlr a pessoa ai·
guma, qullesquer que sejam llS cautelas quo
o SenlldO empregue no exa.mo do assumpto.
•
•
Mns ainda lla uma considerncao que nuo_e
sóm.enos para aquollos, como o orado!', que su.o
r~dtcaiJ!lento sectarlos do presidencialismo.
E q~os1 bOJO cl!amar-so,póde-so dizer, á barra
do ~onado mimstros para discutirem assumpias entregues ao.debato, quot• soJ.a em pu·
bllco, quer em se~sues reser~adns; s.1 ~e n.lirlr
esse precedente hQ)o, amanha so toriL tmplan·
todo o pnrlnmontarismo...
O SR. COELilO Roonmu~~:s-Nuo apoiado.

O S~t. u. no AMAllAL .•• e em uma •lo suas
formas mais nociVIiS; toremos nmnnhi\ a
chamada dos ministros a esta o a outra
Camaro. para so fnzorom torneios parlnmen·
ttros.
E ni\o ba nocossidado nenhuma tlisto, nom
isto está no oapirito do regimento; qu~ndo •o
disso o modo por que o Senado podia socorrosponr.ler com o governo, ost~bolocou-so entro
outros a communicaçiio das commissücs cem
os ministros por cseripto e em conferencias
vorbaes; mas ó manifesto quo o rogimonto
entendia os commissõos porm~nentes do
sono.do, nilo tinha entendido chamar os mi·
nistros ó. discussão om pleno Senado.
O Sa. CoELHO RoDRIGUES- Em commissiio
niio estão cm pleno Senado.
O Sn. U. oo A.'I!A.RA.L tliz quo niío sabe bom
qual " necossidn.de o quaos as vantagens do
credito podido para uma colonio. nas margens
do Araguary ; mas está disposto a dar seu
voto sob a palavra dos quo subscreveram o
projecto. Iria mesmo mais longo, fazendo
qualquer concessão, sómonte para evitar a
marcha que so pretende dar a este negocio.
Faz o mais elevado conceito do governo do
paiz: não tom receio algum de lho confiar a
missão de fazer uma colonia (apoiados); vota
com plonn C{)nscloncia a autorisaçiio para um
serviço e o credito nocessario. quando so
trah do um governo honesto ; sabe que elle
procederá do melhor modo o baoearlo em
~ndos que Jhltnm ao Senado; mas o orador
mesmo que costuma a ser ctoso, quanto so
póde ser, do Tbosouro Naclonol e das rendas
publicas, não duvidaria tordo fazer alguma
condescondencia neste momento, só para
evitar que so levante uma tempestade cm
um copo d'agua, que so nublem horizontes
talvez sem motivo algum, que so gerem
suspeitas quo não poderiam siniio trazer
resultn•los desastrosos.
,
.
Por estas razões, yol'!- mUtto consc!onc.iosa.
mente contra a mdlcnçií.o. Accettarta a
o.udie.ncia de um, dous _ou. todo• os ministros
no seto do uma commtsstto pet'Jl)anento do
Senado, quo commumcnsse suas Impressões,
como tom lhito mals do UJ)Ia v~z ; mas acha
quo o Senado do~e r_etle~ttr duas vezes antes
ao approvar esta mdtcaçao; deve pons~r no
tll.cto actual o nas consequoncias posSiveis,
consoquencias rlo ordem mterna c tal voz
outt•as. ·
'
p01Jo ao honrado senador que niío veja nas
suas palavras nenhuma opposiÇI1o ao seu projacto que entendo com lntorossoa do sou
tstado· d~r-lhe·bn seu voto da melhor vonta.do, s~m discutil', sem pedir inform1Lções,
som averiguar mesmo· pontos quo pnroc~m
duvidosos:. mas, quanto ó. sua indicnçao,
ontonde que devo tiOr rcjoitndn.. (Muito úc111.)

SESSÃO EM 3 DE DEZEMDRO DE
O S1•••Ju•tc:. Chermc:.nt diz que
o Sonndo deve comprehender o sou grande
embnra<,:o 110 tc1• do responder ao nobro sena..
dm• pelo Parn.nlL, n. quem consirlera um dos
espi1•itos mais lucldo8 ; mas o seu dever ó dar
resposta a s. Ex., e nn. medida de suas
fl'ILCli.S fOr(; as •

11

Pensa que a sua indicação não ó contra o
regimento, nem contra. o tLctunlregimcn presidencial, Dovo declarar a S. Ex. que tove
occasiiio de tLSSit3th• a pra.ticas deste I'egimen
nos Estados Unidos d!L Amcrica, dm•anto dous
o.nnos que ostovo lá, fazendo parto da legação
<lo Brazil, e que estas conte!•encias constantes
entre os corpos legislativos, c soht•otud?_ o
Senntio o ns secretarias de Estado da Unmo
Americn.nu. silo constantes o nD.llu. deslustmm
o regimon.
U>t sa. SENAnon.-Niio em sessão.
O Sn.. Jusro CmmMo~T - Em commissü.o
gorai, quasi diariamente. Deve mais doclorur
11 S. Ex. que os secretaries de Estado !Lili
Icem ató saias espcciaes no Capitolio, onde
voem quosi <liariamento e assistem ató ás
sessões do Congresso, porque no Capitolio
funcciona tanto a Camai'll. como o Senado.
Assim, não crô que por este simples convite
jiL se disvirtue o systema presidencial, do qual
o orador ó adepto,
Não póde bavor suspeita com modesto con·
vitc a dous ministros par" virem do.r os i'un·
damen tos de um projecto em beneficio das
fi•onteiras do Brazii, porque um dos nobl'eS
senadores pediu llll razões pelas quaes este
projecto foi apresentado.
Teve receio de . que o Senado re,cusas~e o
Cl'Odito que se pod1a, pm•que sabe, e Já o <hsse
no nobre senador, que ns condições flnancei·
l'llS do paiz são precnrias ; quiz entiio dOI' os
motivos deste pl'qjecto.; !D"S entendeu .que
deviiL se ouvir dous mmJstros: o dn ogrJCul·
tura, que tem de oxecuta.r ns colonio.s, conforme o <lecrete do governo provisorio, e o
do exterior, simplesmente po~·que estas colo·
nias estiio situndas nas fl•ontclras, e constantemente ba divergencius entre cidadãos t'ran·
cozes e brllZiioiros ; mas niío pO!'ll. provocar
questões intornaeionaes, nem suspeitas.
Ainda bn outro motivo 'IUO lbe foz insistir
poJa indicaçiío : ha necessidade de d01• outra
J•cdncçiio ao projecto que se voe vota1• ; um
substitutivo nosta occasiüo niio é mais possi·
vel, porque a 3" discussão Já ostli oucermda.
Ao passo que, si houver commissão gemi,
depois della, o Senado tom de discutir quarb•
voz o projecto, e nesta occasiiío aprosento.rá
a emenda.
Si, poróm, tivesse corto:.a de que o Senado
npprovava o projecto que se V116 vetar, se1•ia
capaz de retiro.r a Indicação, tal ó a vontade
que tem de que se relllizemaa medldo.s.
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O lilr. Oc:.elbo Rod••lgneoo-Sr.
Presidente, vou fazer, na fórma do costumo,
uma simples declaração de voto,
Não mo sinto disposto a opprovar o credito
podido; não sei o osbulo do Thesouro; presu·
mo que ó muito m1\o e nilo desejo contribuir
com o meu voto para augmontar despezas,
tanto mais quu.nto a verbiL de colonisaçilo do
orçamento conpetente lcm margem sutlicien·
te poru distrnhir·so quantia igual ao mesmo
credito,
Entretanto, voto pela indicaçiio do honro.do
SOOILdor pelo Pará, porque devo presumir que
eile tem razões mnis que •ufficientes paro. apre·
sentai·• o ,iulgo conciliavel este podido com a
urg-enclo. uo tãmpo, fnzenllo-so o. commissilo
geral fóra das horas da scssiio ordinaria.
O SR. Jusro CIJERMnNT-E' justamente o
que pedi.
O Sa. CoELIIO RonruaUEs-Quonte aoetreito
mor11l que essa discussiio em commissão ge·
rol possa ter, creio que será menor do que
o discurso do honrado senador que iniciou o
debato, tanto mo.isquantoniio é de obrigaçilo
que a commissão geral seja em sessão secreta,
Tambom não mo parece que elle tenha razão em enxergar parlamentarismo no con·
vito aos ministros, niio só porque o regimento
já permitte que eilos assistam ás sessõeo das
nossas commlSsiles, a commissão gero.! é uma
•lollos, e onde o regimento nii.o distingue nós
nfio estamos autorisados a distinguir, como
porque nilo tenho esse horror que o nobre
sonndor sente pelo parlamentarismo, mesmo
porque, Sr. Presidente, nunca o vi no Brazil,
e tenho mais do 1/4 de seculo de pratico. do
nosso parlamento; quero dizer que entrei
nelle a primeira vez em 1869. Duro.nteo longo
tempo que tenho assistido á vida parlamentar
deste paiz, nunca vi esse pbantasma que excita tanto zelo e tanta in•itaçiio dos homens
do espírito superior, mesmo como o do bonro.do
enador pelo Pat•aná,
8
Um dos oft'oitos principaes do parlamento.·
riamo é que os ministros são tirl!dos de entre
os chefes da opposição: quando cabe o governo, os chefes da opposiçiio siio os seus suecessares naturues. A mesma exporiencia me
provou que niio era a regro. no Bro.zil,
no monos no meu tempo; pelo contrario, os
dons parlamentares mais distinctos da Ca·
mam dos Deputarlos durante o tempo om
que fiz parte rlella, om que o.companhel
os seus trabalhos, sem faze1• parte della,
foram incontestu.volmento os Srs. ;\ndrade FI·
guoira e Fm•relm Vianno.. O Sr. Andrade
~'iguoim nunca chegou a ser ministro .. ,
O Sa. U. DO AMAliAL- Nunca toi chefe
do partido,

I
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O Srt. CoEr.no RoP!liOUii:S. . . e o Sr. Fel'·
rch•a Vianna chngou n ministro, porque con·
veJ•tou com os 'cus SOI'IIIÕOS (1•iso) no pt•csi·
donto do consollJO, cjuo o chamou, o St•. Jeito
Alft•cdo Corrêa do O lvoira.
Conscqucncia: nilo tonlmmos essa prevcnciio
contm o pa1•iamontnrismo, r1uo cnl.ro nós
JltlllCI~ }lOuvo. Si temos malc.s na. hi:~tot•ia.
dcsto pn.iz, nii.o os devemos nu prtl'lnmonta.·
rlsmo, talvez llO contrnt•lo. pelo. lidtn do plll'·
h~ntout·trlsmo tenlw.mos::oioll't•üJ.o nlguus males,

Or•a, desde qno umn lei r•econte, n~on"' ilo
Ires dias, elow os voncl!nentos dos Juizos da
Côt•to do Appol!nçiio da Cnpitnl Federal, cl
justo quo tambam s(\jnm olevudos nn. mosmn.
proporção os dos ,juizes togados do Supremo
Trihunnl Mllltn:r, quo pela lei teom os mesmos
vencimentos que nquollos.
Orn, si l'ol".tm cquipnrnilos então, o si ngorn.
são augnlfmtndoa ot~ vencimentns 1los ltllull.idos t'uncclonarios, ncho do torlJL a justir;ll,

({UO tcrinJuos m·itado eow cllo.

gue1•ra, que su jnciU!L o accl'cscirno rui1tLivo

qnttndo osLo.mo:1 cliscutilt((u o

ot•ç:~mout'.l>

tia

() sn. ALMElllA. RAnnETo-Pol' til.lí.n. !lo par... I.L estes juir.cd, ;~cm·~sclrn? iusígnifiC,lL~./,o, p~is

l~montarlsmo

tomlm.Tido muitos abusos.
O Sr:. CoEJ.JJO RoonJauKs-E na hypol.ltr.sr.,
llCill mosmo so pódo dizor· quo n prescJJçn. 1lo.~
Jlllnlstros entre nós ri nmJL novidade, porque
<1 rt•gimcnto pcl·mltte quo üllcs at-~sist;Lrn ús
con lcr·encias das commil"l.sOcs; e isto não ó nn·
-v!tlnde, sl oito nesta. cnso., no menos na out1•a.
cusado Congrcs~m, ando o factojU. so deu.
Por consequenciJL, Yoto pola indicnçiio do
hmlmdo senador pelo Par1i, resorvaudo-mo o
<l!MtC> do Totar contra o credito.
O Sn. Jusro CIIEII"ONl' requer n t•otirada
rln sua indioaçiLo.
Não havendo aintla. numm•o lcgnl, tlcn
n dla.dn a votação.
Seguc.so cm 2" diecussiio a proposlcüo dn
Cnrnnra dos Deputados n. :n, •lo l8il·l, lixando
~ despezn <lo Mmistet•io dn Guerra para o ex·
orclclo de 18U5.

IIIIPI!rta cm w.•oo.~ pur.t todos os JUIZCS,

III·

ClUSIVC O ltUtlltúr,

E' neste sentido quo vou n.prc:::cntnl' ntnlt
emeru.ht pn.ra n qual pc1;o o apoio dos llum•a.·
1los cuJicga~.
O Si~. Puu:s l•'Ettit&m.A-E' umo.justi•.~a, ó
de lei,
OSa ••loXo NJllVA-Exnctnmonte, Ófuntlatla

em·lei; do contt•ario, nü.o virin. pet.lirc:;tcP.u~
gmento.
· Pnl'll que, depoi' rio votarmos o orr;amonto,
vir discuth• um& lei especin.l, concetlonrlo um
credito tmro. so pagar aos juizos 1los tribu·
nacs militares cm virtude d!lloi do ~O do no·
vemhro, que elevou indirec~•mente estes
Tcncimento~?
.
O m·~nmonto està cm discussão, niio ó fõra
do rogimonto augmontnr uma das rubricaa.
Desde que se modlllcou n loi, rlevemos modi·
ficnt• a J'Uurica par" t•cspeitnr a lei promul·
gadn lia trcs dias.
Eis a. omenda.quo tonbo a honra. do npl'D•
O l!h• • .Jouo Neivn- Sr. Prosl· sentar i• Mesa. (Lr:.)
de11tc, tu.J•do nos chegou pnrn. discu~siio o orçtLmento do Miniaterio da Guerra, devlrlo a Vem á Mesa "soguinto
cfl.usas que todos nós conhecemos. Srl hoje
V. Ex. r1cu para ordem de dia osso orçàEnwula
mento, lsto mesmo cm vitu,Jc de uma disposlcio reglment11l.
A' vorba. consignada na. rubz•Ica.-Supi"Cil/0
llopois 1le votado esta orçamento na Ca- Tl'l'bunal
Mililm• e AlttlilOi'tJ,~-"ccrescontc-so:
mo.ro. dos Deputados, foi promulgada a lei do 13:200$ augmonto
de vencimentos n q110 toem
30 d~ novembro proxlmo pass:~do, reformando direito os juizes togados
e o au<litot• do guornj ustiç11. fcdor11!. Alli no ~rt. 5" elovam•se os J'a dn Capital Federal, de
conformidade com
voJJcimentos dos membros da Côrte •lo Ap· o decreto n. 225, de 30 do novembro
ultimo,
)dlncão dn. Capltnl Fcdm•nl e dos jul7.es dos n.rt. 5", cambinn.do com o art. 17 1lo decreto
llitos da. !'ll?.enda MunlciJml a mai,, 30 "f,, u. 14\1 do IS do julho de 1803 o art. 7" § I'
llovo a t•espeito dizer n V. Ex. o seguinte: n.
2 da iel de 3U do de7.embro de ISO I.
<Jst<~questão se prende a UIUIL outra: o at•t. 0"
ela JCI de 30 do dezembro do 1891 rleclai'a quo
cauditor do marinha fica equiparado, quanto O l!iia•, Coelho RodrlgueOI-Sr .
...as seus voneimeutos, nos juizes do direito da presidente, com muito pozn.r deixo do acomflazenda Municipal.
'Panh~tr a emendo. do ltonrado sonndot• JICla
A. ioi que roorganisou o Supl'omo Tribunal PamhybiL, pelas mziles que acabei do dar,
l\iilit1r o que foi no Senado amplamente rlis· Eu nilo 'o i o ostndo do 'fbosouro, presumo
eutirln declara, com roinçiio nos juizes togados quo à muito máo o ncstn8 condl•;iíes níio que·
ilcsse tJ'ibuual, quo seus venolmontos soriio ro tot• n. rosponsnbllil\ailo do •m:;mento do
l:.ruaes aos dos membro• da Côrto do Appella· dcspezn, por ma!R oqultatlvo que mo )lllre~IL
.,;in da Capital Federal.
o fundamento da rospectiva proposta.
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o dos o.uditorcs do SllCrra o do marinha da
Capital Fodot•al,
0 Sn, AL~IEIDA BAllllETO-Aqui SÓ SO trata
!lo augmento do vencimentos.
,
O Sr.. PmEs FERR"II<A-Fo.lln-sc muito cm
n.ugmcuto 1\e vencimentos o com razão,
pm•qtw, dos'1c que se augmcntn os dc~to
ou daquello funccionario, desta ou dnquella
COl'pDl'HÇiiO, Ü,insto que SO UUg'ffiOnto OS do
outra, qno pot• lei cstú. cquiptl.l'a.du,,
Desde que OM Juizos tog1tdo~ do Tribunal
MUitlu• toem vencimentos iguaes aos tlo~
juizo~ dn, Côrte do Appollnçfio o o~ dos tos
'rol'am oJovado!:-1, nnd1~ mais rnzoa.vol do que
clovn,t• os dnquolles ; e c:;tou cc!'to do quo o
hunr:ulo semuJol'ni'i.o votn,l'ÍL contra. a omcnlln,
pm·quo não seria. um voto justo o que dés~o
neste sentido.
Apenas quiz fn1.or o historico do que havia
cm t•cln<;ão aos juizes togados do Tribunal
~Ii!Hn,r, pam most1•nr os fundumcntos da.
O Sr. PireM Fet•reirn-St•. Pre- emenda do hon1•ado sonadot• pela Parahybn,
si<lento, quando se tt•atou de discuti!• o pro- que, espero, scr:t npprovnda.
jecto do lei que oro. regula o pt•occlto constitucional, crondor do Tribunal Militar. esse
Pt•e,..idenle -.~emendo. do
projecto determinava que os juizes togados Sr.O~···
senndol' Noivo. contém uma pa.l'to acccivencessem o me~mo que os membro~ clú Su- tavcl pel" Mesa e outra que nüo póde ser
premo Tribunal Federal, isto ó, 18:000$. por- ncceitu.
que entendiam que o Trlbunnll\lilitnr cst"va
A parte acceltavol <i " que manda con·
no. mesma csphcra.
signa,r no Ol'QrJmento a verba. nocessn.ria para
O Sn. JoÃo NEIV.\.-Exactnmente.
o pagamento do trcs juizes togndos do suO Sn. PmEs FERREmA-Ficou, porém, esta· premo Tribunal Mililnr.
belecido quo IL lnstancia não era a mesma o Em virtude do urna lei especial,· elles
q uo a do Tribunal Militar corrospomlia ti Côrte tinham
iguo.es aos dos membros
de Appcllaçiio o que assim o quantum dos da Côrtevencimentos
de
A~pcllaçüo.
vonctmontos dos juizes togados dnqucllo tri- A lei que deu orgnni~açü.o a e11se tribunal
bunal devia ser o quo compoti11 aos membros ó o decreto n. 140 do li!. do julho do 1803,
dessa C<irto, respoltnndo·so um pt•ecedento do que
no at•t. 17 di1. o seguinte (l<i!:
tompo do rcgimcn dccnhldo, segundo o qual
os juizos to~:Lilos do Tribun:tl Militar oram «Os jul1.os togados porcoberiio vencimentos
dosombar~ndoros, o como taes venciam. Foi iguaos aos dos membros •la CôJ•to do Appellaçiio dtL Capital Fcdet•al,»
esta o. razilo . • ,
Os mombt•os da Côrlo do Appollaçiio da
O Sn. JoXo NEIVA-A unica.
Capitu.l Federal tiveram seus vencim"ntos
O Sn. i'mEs FERREm,\ •.• o ato levei augmcntndos cm virtude do decreto n. 225
minha opinião mais ndeanto: qum•la que o> do 30 do novembro de l8U4, publicado
juizes tcgndos do Tribunal Militat• lbssom no JJia1·io Of!ici«t de hontem.
tlmdos sómontc do. Côrte do Appclln<;ilo.
Esses voncimentoll 1bro.m n.ugmentndos a
Quando se votou n. lei que IDILnlin. augmen .. 15:000$000.
.
tor os vencimentos dos juizos da Côrte do Ap·
Osjuizes togados do Supremo Tribunal
llOllll<;iiO, mo parcela quo os j nizcs do Tri bumtl Wlitar venciam atú agora 12:000.$ e a equi·
Militar, que toem vencimentos lguo.es nos dn. paruçüo lhos di\ direito a mais 3:UOO~OOO.
Côrte de Appollnçilo, pehL lei rogultulot•o. do Pot•tanto, a parto da omcnda rofcrento a
tribunal, tmham do ser igualmente augmon- este accroscimo ó pm•1bita.monte l'C!-:imcntnl.
tndos cm seus vcnclmelltos, pot•quo ficat'" Mos o. parto roforonto uo audi!ot• do guerra
estabelecido essa igm<ldude.
nüo osti\ no mllBmo caso. A disposlçiio legal
Portanto, acho muito equitativo. o <lo jus· a este respeito niio consta da lei especial, 6
liça a emenda apresentada pelo honrado uma lei de pt•escrlpçiio orçamentaria, que,
senudor pela Paruhyba, regulando os venci· como o Senado sabe, t~m sómente B vigencla
mantos dos Jutzes togados do Trl bucn.l Mili tu r do exorctcio.

O Sn. JoXo NmtV.\-V,Ex, niio votou o. lei 1
0 Sn. CONLIIO RODIUOUES-SI ,iti Ó devido
~01' lei, niio e prcciau. 11. emenda j si ó precisa.
o porque não ó lei, Em todo cuso, ó um
n.ugmcnto de despcza., quo, si niio for votluln.
n. omentlo., nfio toriL logrLr e ou n•1o JI08So contribuir, com muito pezo.r o digo, para esso
o.ugmonto de despozas.
·
O estado do Thesouro ó miw; niio sol muito
bem o que va.e por lá: mns tenho col'tczn. do
que alio niio JIOI'rniito novos gasl.os; o pot•
isto voto contra tudo qmmto ó augmcnto do
dospo1.a.
O Sn ••JoÃo NF.IVA-Mill! ost1\ no. lei.
o Sn. Corn.uo Ronruum~s-Si csti~ nn. lei,
ni.io ó nocessarja a cmcmla.
O Sn. JoÃo NEIVA-E' ncccssa.ria, porque tL
lei autorisou a 1lcspezo. o ngoru. ó que devemo.;
consignar os fundos que clla oxigo,
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Em vJrtudo do núo so achar esta 11arto da EntJ•etanto, a reclamação foi folta om vlr·
omonda nos mo•mas condições que a ontra, tudo da disposiçiio quo mandava quo os pro·
Mo póde tt Mesa accoital·a, applicando a fessores cathedJ•aticos tlvos,om honras o ven·
cimentos dos dcsem~al'g'll<iores das ltoiaçües.
disposição J•ogimental.
Entendeu-ao nos to tempo o durante longos
O Sr. Coelho Rodrlgum• aclln BllllOS que IL lei ntllava no fnturo para O tom•
que o. mesmo. r~~Z~ío que te~o o Sr. Presidente po cm que clla OI'• Pl'i!iecto.
!)ara l'ecusar n. omond[l. na parto reintiv11 no A autorisnçúo era da data om quo como·
uuditor, procede para os j ulzos togados do casso a vigorai' a lei, mas não Impedia o legislador do angmontar os vencimentos de
Supremo Tribunal Milltat•.
A lei em que S, Ex. se fundou é n impos· uns o <la outros.
sibilirlado de augmontos de <lespozas nu3" diS· As•im, esta corrospondoncia que V. Ex. o
o autor da emenda entendem que existo núo
cussúo oleorçamontos.
pódo aclmr fundamento no rogul~tmonto do
O Sn. Pll.ESIDENT~l -NiLo ó a. terceira, é a Supremo Trlhunal Militar.
segunda discussao ; a impossibilidade ó au- Pot• o:; tas razüOihVOta contra. tL omentin. corn
gmento de dospoza quo nii.o sej!L fixada em lei muito pezat•, como disso; m11s nfi.o so julga
especial.
intbilitado pnm isso om virtude da disposição
O Sa. CoELIIO Roomoues- Ainda mesmo da lei, nem julga ser occasião opportuna do
nos te caso. A lei especial a que V, IO:X • so ro· nugmontur vencimentos.
feriu mandou igualar os vencimentos na·
quelle tempo, porque dispoz para o fnturo,
O S••. Pre•ldente-0 honrado soquando a lei ainda era projecto.
nrLdor niio tem razao, a Mesa não póde distin·
Temos disposições semelhantes na nossa guir na lei uma disposiçúo que mio oslll exhistoria leglslati~a relativamente a t'unccio· pressamente nella; llOio regimento da Casa a
narios publicas.
Mesa niio pódo acceitar augmento de venci·
O Sa. PnEsxnl!WE-V. Ex. dl1·mo licença 1 mantos que não esteja consignado em lei ospe·
cial.
Vou ler o ~rtigo, (LB .)
E' uma disposiçiio do lei : não posso estabo· A disposiçíio citada dá, como acabei <lo ler,
nos membros da Côrte do Appellaçiio venci·
lecer diatinc~ão.
mentes iguaos aos dos do Supremo Tribunal
O Sa,CoELIIo RoDRIGUEs-Ainda as•lm; dis· Militar.
poz para o fnturo referindo·se ao que estava O Senado poderá votar contra a emenda;
âisposto no tempo cm que a lei era projecto, a Mesa não pódo deixar de uccoital·a, fnnmos isto não importa que todos os augmen· dando·se na lLUsoncia do lei expresso. o tlipe·
tos que tiverem os outros funccionarios cor- cial sobre o assumpto,
respondam _õpso jure a 11ugmont~ do ve~c!·
mantos doSJUill!lS do Supx•omo Tr1bunal Mlli· o sr.•Joiio l'Welvn. (pela ordem)
ta~omo ia dizendo, quanrlo se organisnram as pede a retirada de sua cmonda,quo substitue
Faculdades de Direito e Medicina, tivemos pelo. seguinte:
<iísposiçiío mais ou monos semelllante em um Accrcsconte-se 10:800$ para os juizes toga·
dos artigos, que diz ,
~:i v~~ Supx•emo Tribunãl Militar. - Joao
4 Os lentes terão as honras o voncimont.os
Ninguem mllis pedindo a palavra, encerraque tiverem os desembargadores das Rola· so a discussiio, adiando·so a votação por Jàlta
opcs. »
do numero legal.
Entretanto, os desembargadores das Rola· Segue-se em 2• discussúo o art. I" <la pro·
ções tiveram augmento de vencimentos cm posição da Camara dos Deputados n. i/, de
i870 ou 1871,o, apczar destas disposições de 180·1, fixando as despozo.s do Miuistm•Jo da
lei quo doram regulamento as Faculdades de Fazenda para o exorcicio do 1805.
Direito e Medicina, do que neste tempo cr_!t· Silo lidos, o.poiadll.S e postas conjuuctamonto
mos professores do um!'s ou de. outros, n11~ cm discussão ll.S seguintes
tivemos o augmento sin•o om vJPtude de lei
especial, e, no. oCCDSiiiode fazel-o, niio so guo.r·
dou a proporção dtt lei a quo me tenho rer...·
·rido, porque se entendeu que o substituto Ao n. 10:
devia ter o augmento om proporção infeOnde se lô-715:000.~-dlga-so: 725:000.~000,
:rior.
Ainda mais : ua roselucoío nnnl do Cou· Em log•x· do-253:000$-dlgv.-so: 241:000$.
sresso, ficamos tendo vencimentos menores Fica approvnda a tabella apresentada pelo
do que os desembargadores, porque ficamos Executivo em relação ao possoai.-Pim FdT•
rtlra.
CIOID 4:500$ e elles com 6:000$0()0.
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Ao n.
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~7:

Procodc-so ú. vottwã.o c são succcssivtLmonto
a.pprovtLclos
os art.igo:i du. proposic;t1o.
Prtra. construcçfi.o do um cdiJlcio nn cidatlc
1.!.:'
cstu.
tulopLndn.
o p!LS~lL pu.m ~Iii dl:-:;cussü.u.
d;L PCLmhylm. pn.rrt nolle fuuccionl~l' n. ;Liflm·
doga, 100:000$, uo exorcicio do 189:J.- Pites
O Sr•, Jofao Xcivu. (pola otdow) pede

lii:r!'t.dra,

diSpOOSiL de intCl'StÍCÍO pu.rU. U. 3a dÍSCUSBÜO d11

•João n:u•bn lho vno n.prcsontn.l' uma emendn. no prc:-;onto m·cn.monto,
nn. pn.t•t,(' q uc HO reli~ro ús oLrn.s dn Allil.mlo~a.
de Pet·niLmbuco, quo prccis~ do um guind!Lsto.
O a.nno paaso.rlo o inspector da atnLndcgn.
pediu tLO governo flUO ma.ndu.ssc com urg-encia collocar o g-uindaste e o ministro rla
JitZend• respondeu que, ~or Iili tlL <lo vm•h:c no
orçamento, niio pod1n u.ttontlm• rt esse podillo.
Pn.rn. qne m1o continuo IL se fuzcr sentir
ostn. fiL!tiL, com !lCtl'imcnto do sm•víc:o do. o.l·
fu.mlcga., propüo o :-;cguinto. (L1! rt eomcnd~t.)
Vem á
é lidiL, npoilul~ o postiL con·
junctnmento cm discussão o. seguinte
o

~r .

M'""·

Emenda

Ao n. 27, !lo m•t. I. n Accrcssento .. so :
20:000,, pn.1•n, ncquisic;~ío o collocnçii.odo um
~uimlu.sto pam a. Allh.ntle~a do Recife.- ]IJiio
Barballw,-Joaquim Permtmbuco.

O !!Ir•, Leite e Oiticicn entendo
que o estudo dos nossos finon~os não pet•mitte
n.ugomento de tlospozns Llc qunlquer e~pccio,
O inomento ind1ca. o. ambos os poderes, o
Lcgislu.tivo o o Exccul.ivo •. um rcgimon do
cconomitt seria o cncrgico.
Além desses motivos que oppüo ás ementhLs o1ferccidns no orçamento, !ombro. o. cit·cumstiLQCin. dn urgenci11. na Votação dns lois
nnnuas.
Dentro do poucos dias o Congresso lmcor·
rarú. as suo,s sessões o i'ôru. melhor que os
m·c.~u.mcntos p!LS:msscm sem discussüo e som
omend!Ls, nu li\ dos pudl'inhos que trouxeram
do. Co.mo.ra, do que liCILr o :.taverna sem as
lois orçnmcntarius já por si dilllcols de execução.
Nini!Uem mais pedindo a pai!Lvra, encerra·
so a disoussüo.
Entram successivamente om discussão, quo
se encerra som debate, os arts. 211 , 311 e ·1".
Veritlca.nd~so o. presença do numel'o logiLl,
ô annunoludiL a votação da proposição.
OSt•, Pi••efÕ/1 Fot•relt•n (}Jcla ordop')

l'equm• n. rotiradn do suna emondn.s.
consulttLllO, o Senado consente na rotir[UJn..
O ~!ia.• ••Joãto Dtu·bulho(JJtJlH orderu)

requm• o. retli•udiL du omondu que oll'orocou.
Consultado, o Sen~o consente n~ retlrado..

s...oo

Vol. Vl

proposição.
1-'rocodo·so ú. votuçiio r1as matcriu.s n.ntorior·
monte onccrrnthtt~.
E' n.nnunciatla;L votaçiio,

~m

2~ discu~sã.o,

da oropo~ic;iio dtL Camurn. dos Doputado1:1,
n. 31, do IBU4, l!Xlt!ldo o. <lu,pczo. do :>Iiuis·
tct•lo dt~ Guerm, paru. o oxct·cicio do 1805.
O~··· .Torto Nt~lvn (pula rmüm) t•oquor Cl o Senado consente niL rctiradu. tl<L HmL
cmeudn.
Vota-se o ó a.pprorn.dn. n. prt •posif;üo,c, son•lo
:uloptadn., pttSS<L pal'lL :~ 31' discussão.

O Mt•. Gil Goul;u•t (pela twdr.m) rc·
qum• dispensa do intcrst.icio prtra a :J" dis·

cussU:o da proposiçüo.

Consultado, o Setl!ldo concedo n <lisponsn.
Votn-se o ó o.pprovado o requerimento verbal do Sr •.Justo Chermont, pedindo IL retir;ula da sun. indicação paro. fluo se adie o. vo·
to.çü.o. em 3·1 Jiscussiio tll~ pl'Oposiçã.o 1ln. mos·
ma Carriara, n. 50, do 180·1. autori:-:;nntlo o go·
vorno a despender ILtóa quiLntio de I.OOO:OIJO$
com os trabalho~;~ pn.ra. n. mo.nutenc:~i.o c llc~·
envolvimento dos nncleos colouiaos dn. margem direita do Araguary. no Esto.do Uo Pn.t'ti..
B' o.nnunciudu. a votação da proposição.
O Sa· .•Ju~to Chct•tnont (pela or·
rlem), parecondo·lho htLver en~o.no na re<lac<;ão do projecto que vclu Uc Ca.mara dos

Srs. Deputados, requer, si o rogiuumto o per·
mitte, eomo pensa que o faz, no :Lrt. 150, quo
olle sej;L t•emottido iL Commlssüo de Commorcio, Industrin. c Artes, para omittir o sou pn.·
rccer.
Vem t'L Mnsn., ó lido, apoiado, posto em discussão c sem dolmte appr·ovarlo o :mguinte

Requeiro que o. proposição n, 50, deste
o.nno, soja romcttido. à Com missü.o de Commct•cio, 'Industria o Artcs.-J11sto Chci'WOlll.
Fica odiado "volltçiio. sondo a proposição
cnviatltL t't. refcritla commissão.
Entrn.m cm discussão unicn., o siio som Uchn.tc rojcitndas, lLS omenúns rlo Sona.do nos ·
§~:::!",r~~ o lO do :trt. 2~ lln. pl'oposit;ão dn. Ca·
mam do~ Deputados, n•.JU, do 18U·l, fixiLndo
n. lbrçtL nn.vn.l pnrn. o oxerciclo do 180:i, n. que
IL mesma. C[LIDBl'U. não pUde tln.l' o seu usser1·
tlmonto,
ii
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A pror.osiçito ~ao ser en~indai sanc~ito vre·
sidencin, indo antes i\ Comrnissilo do Redac·
çüo, para l'cdigil-a. tio ncordo com o von·
ci<io.
Se~ue-se om 2" discussito o nrt. I" da proposição dn Cnmara do• Doputados, n. :IH, do
JSU·t, n.utorlsnn,lo o govorno n fLUgmcn ta.r os
vencimentos dos mcstl'oe, contrn-mc8tl'<M, opo·
J'lll'ios o empregados civis dos arsonnes do
Jnnrinha e guerra da Ropuhlica.

O l!lr. Ph•e" Fe•·•·oh•n dlr. que 11
Industria pllrtlculnJ', ho,je principnhnento, na
Cl1pital Fode!'ll[. tem collocarlo os estlLbeleci/IJCJJtos <lo govct•no cm eóri11s <lilficnldndos,
)IOrque esta ln~1ustrlu. ollBI'eco uos opemrios
mai8 \'ant.ngons, o a admlnist.ml)iiO mi.n pútlo

cont.n. dos impnl'tuntrr.;
tl·a!Jaihus 1']118 o.utiga.mcnto oram feitos por
opOI'll.l'ÍOs, que são at•roba.tudos pela imlustrln.
p1uticuhw. (AJio:'mlos,)
Uu Srt. DEPUTADO- Isto dil·SO om toda 11
pn1•tc,
O Stt. PIRES l'mnnEmA - P.ldo gn~•an !Ir
~uunto ú Capital l'crloml, o accelbt o npoiado
do noiJre senadO!' pelo Para, onde tambom ha

·O JIHl.ii'l d!LS vez~:~:-~ tliLl'

arsonnes fie marinho. e do

~uorrn

que estilo

luctando com ndilficuldudodeobtor r,ons ope·
riLrios.
Vê-so po\~ taboll•, quo acaba do ser lida,
~uc um machinista do I• classe tom nl!enM
l:i.~. quando qualquer servente do pedreiro
tnm dons ou tro• mil róis.
A tnbclln npresontndn não ó excessiva, não
só em t'Clnçiio li pr.Jcurn ele operarias, como
cm relncão ós dimcnldnrlo> com que Iuctam
agora pclu cnro,tia dos gcnoros alimentlclos.
Perliu n pnlnvJ•a unic:unento p:trn chnmnr
a nttonção do governo soht•o isto.
O Sa.COELIIO RoDRJGUI<s-0 que rnzomos ti
11ugmentnr o papel plnta•lo; Isto nito bn,tn;
pJ•oclsamos do ter paz o melhorar o cambio,
o quo impol'to nugrnonto do conto por conto.
08•·· Rnmh•o Daa•ecllm•-Nest.l\
f"JUOstiio, ofnstn-se do proposito om quo ostá.
rle votar contm quuosquer nugmontos do
dcipezn, Ful-o, poróm, r\ vista dasclrcumsbm·
oi!Ls osocr.lao• apontadas pelo nobre sanador,
D SL'. p'jres Forroir:t.
Conclue discutindo um ap•rto do Sr. Coelho
Ro:lrlguos relativo aos moles Indicados para
melhorar o cambio o as condições do vida do
O]OI"Ol'io.
Ninguom JDI\is JlOdindo ~palavra, oncort•a..so ~L discussão.
Seguem-se cm 1liscuslllão, que se encerrn
sem debate, os arts. 2' e 3•.
Votam-se e siLo suecosslvamente approvn<los
os artigos da proposição e estn, sonrlo ndoptn·
da, passa para 3• discussiio,

O S1•. Pire• Fera•clrn ú>•ln ••·-

..

dem) requer dispensa do lntorsticlo para a

~·

rllscussrio do. proposiçiio.
Seguc-so em a~ dlscussüo, com na emondns
npprOTadas om 2 o projocto do Senado,
n. 2~. do 18!l4, disponrlo sobro companhia.•
do seguro do vitliL, estrn.n::eira.s, quo t'unccionam no tcrritorlo da RcpubliM.
11

,

O Rt•. Ooclho Rodt•l~.tnc•, por
mais urgente que sr,ia o tempo, nito pu<lo
deixar pa>iltr som Jirotesto o projecto do hor1·
rndo sonndot•. Niio o considorat•O. nos :mas
riiObronteo paJ•tcs, vao "imonto tomar om
considornçfio as disposições quo mandam cmprcga.t• om bens nn.cionnos, tnes como bom~
tmmovoiH no Lcrritorio dn. Ropnblicn., hypothocas HOIJJ'o pt•oprlotl:ulcs inunovois, acçüus
úc c;tminhos de ferro, bancos, mnpJ'OZIUI in·
dustJ•ioc. ou outros ostnbolecimontos uo Bra·
zil, om apoUco~ etc., ILS reservas do todns n.s
npollces vigentes no Brnzll.
Snbe que as cornparrhhts do seguro~ cm
ll'•ral o as nncionuos mais <lo quo na cstJ'nn·
geiras, toem nbusndo multo desto nnlmul
manso p>r cxcellonoia, que so ohama o con·
trluuinto, ma.s niio ..alm si o l"emo<lio <lo bon·
rado senador melhorilri• ns condições deste
a.nimal.
O Jmpestoqueollo propoz o quo cm boa
hora supp1•imiu, om vez do ser um mal pura
estas comprmhias. o ora para seus eontrl·
bulntos, porque olhts nrrnP,inrinm ns contns
de modo que :mhissa tla nlgilioira do seus t'l•o ..
guezes to•.lo o oxcc~so de dospeza quo tivesse
de fazer.
O orador ó contribuinte de uma e amrma
a. S. Ex. que ella. tom o habito do f•zor o
cambio pe1or do" que o do dia o nõo só nqui
como na Europa.
Da primeh11 vez supportou ; da segunda
&chou que er~ do mais, reclamou do ropro·
sunto.nte da Nt!!t8-YorJr. Li(d ln1uranco Com•
pany remettenrle·lhes o roelbo e a cotnçito
das folha• otnclaes de dia cm que tinha feito o
pagamento.
li:ll& immedintamente proTidenciou perante
1eu banqueiro do modo que em um bom dia
recebeu, quando monos esperava, oltent" e
tanlos francos que a tanto montava a dllfeJ"onça.
listo anno aconteceu-lho o mesmo o o sou
seguro ó pcsn<lo, sio mil quinhentos e tnnto1
<iallar·t, que pelo cambio que lhe tlzer~m pa·
rar, monta a mais de 8:400$ por anno. com
esto excesso de cn.mbiorque tli.oram pagar nr·
blt:•ario.mente,nrro e multo grande, mas ó sem·
pro um excesso.
·
O orador tam toda 1\ raziio de queixa contra esta companhia'; níio cuida do liquidar,
porque os que teem'tentodo u.ntes de tempo, e
antes,de expirar o··preso do contracto, todos
' '
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toem perdido, nlóm do juro completo docapltul, umn parto doliH mesmo.
E slrvn i•to do n!lvortoncla n todos os seus
compatriotas engodados por um prospecto
muito brillmnto, qua ellas sabem propa!'l11',
mas muito cmbt•ullmdo, o quo os fazem cahir
como patinhos pcrnnto Hf.lllli ngcntes.
Mns, npczar dirito, o facto ó quo nós tomos
procurado estas companhlns extrangeiras,
porque não confiamos no dinheiro do pniz e
este fim principal, que ó o que to1los n•'•s
temos em vista, flcnaunullado ~ela disposição
do projecto que maml~t convortor om titules
o bons nacionn.es us reservas dessas campa.:
nhias de seguros.
Poln pa1•te que lho toca, ngrndoce o sm•viço
o declara. que, si ostn. mcUidiL passar, c~tá
f'rustrndu o fim quo tuvo cm vista,sogurn.mloso om um!L comptmhi:t cxtraJlA'Oil·u..
O quo ô nccm;:-:al•iu e urgonto ó estn.bclo·
ccr-so umu. 1lscaliztu;iio sót•ia. sobro clln.s,
pol'quo, como disse, tcom ulmsado muito e
continwun a abusar ; mas o que o proJecto
propõe nesta p~rte excedo ó. medida. 1lo nucas·
sn.r10.
Accresce que nilo vô convonicncia. no Po·
dor Legislati vo n.l'vornr-se assim cm tutor
do homens j;\ velho•, p~es do fnmilin, como o
orador IJ no procuram umu. companhia. cxtra.n ..
goirn com c nm do torom sou seguro do vida
ijffi moeda sória.
O Sn, U. no liMAnAL-Entiio para que pro·
púo a tlscnlisnçiio 1
O Sn. COE!,DO RonmauE~- A fiscnlizaçiio
prcsuppüo o n.buso; ó umn. compauhiu. cm que
são intcressn.tlos indivíduos de todn.~ as clnsees, orphãos, viuvas, incapazes, interdicto~ o
outros e o governo devo intervir, como fiscal,
não corno directo!', mnnrlnnrlo npplicnr nisto
ou no.quillo, isto ó, motlu.>~ iu reúu:~. (..ipa,.tc.~.
Desde que restringe n npplicnção, o dire·
ctor destes bons. O direito do propriotlado
envolve o ele usar, gos&r c dispor; e portnnto
a nppllcação deste• bons da companhia, que
siio ilolla, só a eila pe1•tencom; embor~ su·
,i citas a uma divida elln devo npplicar estes
bons como lhe pnrocor mais conveniente.
O Sn. VmGJLIO DA~rAslo- V, Ex. sabe quo
para ns socicdndcsanonymnsso exh::om 2;:1 do
cnpitJ.I para J'unecionarmn; 6 illegal, por·
tanto.
O Sn. COELHO Roomau!I:S-Niio fol autor
desta mcd1d~ ; já tom bastantes culpas suns,
p;l!'o. que lia do compra!'· culpas dos antros I
Só pódo d~t· a mzão do seu voto.
O ponto prlncip:~l om que estó. dlvorgonto
elo honmdo senador ti cste-~pplica~ito do
1\mdos cm bons nacionaes.
Fol par~ evltnr isto quo fez seguro em
companbla extl·~ngolrn ; este tlm fico.llludldo

no ~ia. cm que o Podct• Log-ishttivo, com a. su&
mntm•Jo. do O:ipn.dns, lho disse1•: não, sonhar,
1losta vez ou quero a convcrsii.o cm bens nn.cionncs, quer qucira, quer não queira, quer
lho conrcnlm, quer niio convenha.
Cesso tudo quanto 11 a~l.iga musu. canta
Que outro valor mo.is alto se nlovant:~
E' coto o ponto principttl que com h,to.
Com outros pontos não cst.arln. longo do
con~m·r!ar com o honrado scmulot• ; :t.elm.,
porum, que o pt'ojocto devo ser mo.is simpl~s,
limHn.r·se lt cstabclccor umu. flscaliztu·iio
' '
'
sorm.

.. ··

O S". Vmr.ttJo DAM,\810 ~~ um npartc.
0 Sn. COI~LTIO RODRIGUES-Agora nrio ha.
tom]JO,cstú.-sono IIm da. •1• JH'Oro·~n.ção, Lcm·so
l.n.nt.o que fu.zm·, cst.ú·sc vot:tnd~ Ol'P.amonto
na J'ó tlo,.; padrinhos, como so vao u.~orn. rcfornu~r o pL•ojocto 't
O ot•ador ern do parecer' que tbsse adla<lo
pu.rn. ao fazer isto maia do vngar o do modo
m;tis completo na sessiio vindoura, o nosto
sentido vao apresontnt· um requerimento iL

casa..

Receia que fique prejudicado, porque iL
hora cm que e•tá li.tlando 6 muito prova•el
nilo ba.vor numero pa.ra. votar.
O Sn. Plt~SIDE~Tg-Niio havendo numol'O
nn Casa paro. vot!n', niio póde ser adiad:t a
discussão.
0 Sa. COEJ,JJO RODRIGUES-Em !Oi\0 O cnso
proponho o adiamento o peço o. V, Ex. que
mande buscar o rcq uorimon to.
Vem i1 Mesa, ó lido, apoiado o posto cm
tliseu~sfio o seguinte
Rt:f]lterillltmto

Requoiro o adiamento do. discussiio do pro·
jocto por 15 dins.
So.ln das ses~lies, 3 de dezembro do 189·1.A. Caolho Rorll'i!ftW;;,

O !!Ir. Vh•t.;lllo Dnnuaalo o.prc·
senta os motiYos que o levam a impugnar o
requerimento do Sr. senador Coolbo llo·
driguei,
Ninguem mais pedindo n palavra, ence1•ra·
se a discussão.
Annunclada a voto.çiio e vorificando·so niio
havm• mais numero lcg~l, proccde·se il chn·
mada dos Srs. senadores que comparocm•'m
ó. sessão (34) o •loixnm de responder os Srs.
Saldanha Marinho, Pires Ferreira, Coulho o
Campos, Antonlo Dacna, Josó Bernardo, Eu·
genlo Amorim, Ramiro Dnrcollos, Plnholro
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Maclmrlo, Joaquim Pornnmbuco e Leite e Dili· N. 42, do 189·1, autorisondo o ~overno a
c!ca ( !0).
rnnndnr p1Lgar ao Dt•. Josó Borges ltiboit•o tia
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Niio ho.vendo numero, tlc11. prc,iudicndo o Costa. a ao phu.T'III!lceulico Augusto Co:•ULr

requerimento e continúa o. diseussiio do pt·o· Diogo, propamdores do lnboL·o.t.orios da Fa.cul·
jecto.
dado de MmllciutL do Rio do Janoiro, exono·

l'lldos desse:-~ cargos e nollos rointegl•ndos, em

O liilJ•. Vlr:;:-lllo DnmnMio discute virturlo da lei n. ·12 de 2 do .i unho de JSD~, o

a. doutrina. do projecto respondendo n nlgun::~ m•tlonndo quo dflixu.rnm do perceber no intor·

tepicos do discurso com que o noiJro scmLt!or vo.llo dri. oxonorn.çiiu ti. rrinteg-roçiio.
pelo Piauhy justificou o seu requerimento.
3• discus~·fio do pt'Cljccto do Sonndo n. 41,
do 1802, o.utorisa.nrlo' o governo a mandar
Fica " discussão adiada pel~ hora.
pagar pela tabclln do 1852 a Maria Angelinr•
O Sr. P••e,..ldenl:e desigun para o. Pinto ltnngol, viuvado alferes rotbrmndo do
ordem do dia da sessão seguinte:
exercito Manool Seru.flm Rnlagol, o meio :-;oldo
Discussii.o unico das emendas da Gamara a quo tom direito a contar de 2 de novembro
dos Deputados no projecto .d~ Sen~d~, n. 17: de2!~~~u&,iio dns proposições dn cnmarn dos
do 1894, regutaud~ as cl~lQt•~s P•;r.L Con Deputados, n. 3~ dt~ 1H0-1, n.utorisnndo o Poder
sell!o ~~ Int~n,lencm. do ~~~}I'Jcto I•cdcr~L. . ExecntiTo n. conceder 110 proJOssor· do 1~ cn-

°

3 dt:;cussuo das ptopostçvl:ls da Catmua do:s dcirn. d;t 2'' série 1lo curso annexo ó.to.culda,lo

Deputados:
. .
N. 31, de 1894, tl~~tndo a dçspeza <lo ~mts·
terlo da Guerra pata o cxermcto do 180o, . .
. N. ~7, de 18114, fixando ns despezos ~~~ Mt·
msie~to da Fo.zendn para 0 exorctcto de
1895,
.
N. 38.' o.utorts&ndo o governo 11 n.ugm~n;n.r
os venctmentes dos mestres. e contra:mest;os,
opo'!'rios e emprego.dos civts dos.Arscno.cs do
.
Marmha e G_uerra nn Repu~llca •
Contmuo.2ao da 3• dlscussuo do proJecto d~
Sena~o n. 28, de 1894, dispondo sobra com
panhuLs do seguro rle v1da extraugeu•as, que
tuncclonnm no torritorio da RcpuiJiica;
3• discussão da proposição da CnmiLra dos
Deputados, n. 22, de 1894, relevando a multa
em que incorreu a Companhia Geral do Me·
lhoramentos no Mo.ranhíio ;
2• dlscussiio da proposição da mesma CaCom,.rn, n, 63, de 180·1, !IUiorlsando o Poder
Executivo a concerler ao Dt•. Epitncio da
Silva Pessoa, lente da l'tLculdtLde do Direito
do Recife, um anno de licença com o respectivo ordenado.
3• discussão das proposições <la Camarn <los
Depu tarlos:
N. 81, de 1894, nutorisnndo o Poder Ex·
ecutiTo n mandar contar. para os atreitos da
jubilaçiio, no lognr do professor do primeiro
Extermtte do Gymnas10 Nacional, o tampo
que serviu nas 1lleirn.s do exercito, ao I• te·
nonte reformado Joaquim de Oliveira For·

de direito rio Recite Dt•. Mnnoel Fernnndcs St1
Antunes, um anno do licen<,•n com ordenado.
N. 84, de 1893, nutoriSIIndo 0 Podor Executlvo a aposontnr o Dt•. Antonio Martins
Pinheiro no lognr do ajudante do iospector
gorai da ~aude dos Portos.
a~ discussão do 'Pt'qjecto 1lo Senado, n. 38
de 1804. concerlenrlo a D. Cyrilln Rodrigues
da Silva, vi uva do Dt·. Frnncisco Rotlrigucs
da Silva, lento da Faculdrulo de Medicina rla

11

nn.ndes;

mn.slo, Joaquim Sn.rmonto, Fl'lmclscu f!lachn-

Bn.hia e cirurgifio·ma.r do brigo.dn. honorario,

a ponsiio annu·tl do ·>·QO(I~OOO
l

-·

Levanta-se IL sessii.o
nutos da tarde.

as

••

•

4 horas • 10 ml·

••

Presidencia do Sr. ltlanoul Victorino
SU~[lfAlUO- Chn.mn•ln- J.. o!turn. du. nctn.- Ext•ll•
lllil:'i'1'H - Pnrocm'tl~ - Onnll.\1 no PIA.- DlscU!(KitD

nnlca tlns umontln-. no projuctn n, t7,
lllscnr1w11- l•:ncorrn.montu dt~ cliacUiutão
- :1-4 tiliiCUIISii.o tln rrowu>~içiw !lo 31I~numrln.- Votnr,ito -:tu. ti!HcuHKiio rh~

tl6 1!1\l·\ - V utncii.o

DlHCIIriWj•rotJOII!çii:o
n.
77- DiKCilr!lo - l~ncorramonto dn. ti scutl:-«1o Adiam ou to 1ln. votnQiin - Ordl.'m do din ú.

••
~

Ao mola.din Com.Pnrecem i/5 Srs. srmndoros,
saiJot•: .Joiio Po<lrn, Gil Gouhwt, Vlrgilio Dn·

N. 44, de 1894, autorisondo o Poder Exe- do, Co"t" Azoverlo, Antonio Baenn, Justo
cativo n conceder um anno do licença, com Chermont, Mnnool ll~trntn, Pires Ferreira,
ordenado, no escripturnrio dn. Estrnda de Cl·nz, Caolho ·Rodrignos, Jol1o Cordeiro, AIFerro de Paulo Alfonso, Antonio Cnndido da mino Alfonso, Josó Bernnrrlo, Ollvolrll Gal-

Silva Leiio i
víio, .Ahr1on Mlln.noz, Almoir1n. Barreto, Joa..
N. 23, de 1804, regulando os v.oncimentos qulrn Pm•tmmbu•:o, João Bm·bn\llo, Reg-o
do funcc\rmnrio aposentado, sogundo o do- Mollo, l~oite u Oitlcieo., Len.ml1•o Mnciol, Coo-

creta legislativo, n. 50 do 13 do junho de 'ilto o Curnpn<, Eu~enio Amot•im, L11por, Sul·
danbo. Marinho, E. Wandenk.olk Joaquim do
1892;

,.
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Souza, Silva Cnnorlo, U. 1lo Amn.ral. Gustn vo
R!chnt•il, Estovos Junlor, 1-'inhoii'O Machado o
ltnmlro Bnl'Coilos.
Ahro-so o. !3e~sü.o.
E' lida, p01,tn om 1liscussiio, o nií.o hrLvondo
rocl~tmnc;liuti, d3.-so Jl!ll' approvmla a nct:L li;~
~:~ossuo autorlor.
Dolxam de comp:~rocor com cn,usn. pt\rtíc\pa.Un. os St•s, João Noivn., Cntnwln, Gomo:;
do C:!stro, Cunhn._ Junior, Jonr!uim Corrcin,
1\;ossms !.lo Gmnn;LO, !tosa Junwr•, Domingo:;
V!Conto, At•istldos Loho, Oonc;n.l vos Cluw1~S
Joaquim l•'olicio, C. Ottoni, Loupoldo do Bu~
llHJos,, Gonoroso Ponco, Silntos AtHlrndo ·a
Rnnlmo Horn; o .som cn.nsn. p·1rticipn.rln os
Srs. Noguoh•:t AccJOly, H.ny Bn.t•bosa, Q, Bo·
cnyuv:1, Campos Snllos, Aquilino do Amara.!
o .Joaquim MuJ•tinlw.
O Sr·. In secretario dU. conta do sogninto
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g-onorn.l flcnm orgnnisndos com o seguinte
pus::;oat:

Jltesiclcntc da Republica

1 cholo do ostauo-maior, gonornl ou omcinl!:illpOl'iO!' do exercito ou dt\ n.rmo.cln..
I orricín.l suporíor adjunto, sondo do oxorci~o 011

t!rv

!ll'Ollldtt.

4 njudautos do ordons, oillclacs do oxorclto ou da armada.

!lfinistro da uucrra

I socrotnr!o, officinl do oxorcito.
cnpltr.os ou subnltor4 njuúnntes do orúons1
1nos do qulllquor c~rpo
tau n.rmo. do exormta.
Ajudante general

Cnpitiies ou subllltor·
3 Lliudnntos do ordens nos do qualquer corpo
ou armo. do exercita •

I

1 Jtssistonto, ofllcial supor!or do corpo osOillcios:
pocilll.
Troo do i' "oct•etnrio dn CnmnJ•n do; Dopu·
Quartt~l-mestr6 ycneraJ
tudos, datados 1lo I o 3 tlo cor•rento moz ro ..
mottentlo as Hognintos pt•oposiçüos:
'
Cnpltãos ou subalter2
njndllntos
do
ordens
nos do qunlquor corpo
N. 82-!80·1
ou nrmn do exerclto,

l

O Congrosso Naclonnl rosolvo:
Artigo uni1~0. E' o govoi•uo n.utm·i~nflo n.
nbrít• o crodíto.oxtrn.nrdinario do 25.500:000$
11n.ra occorret• u::; tlespuzus tio Minlsturio tlu.
GUCII'ra utóo. lil]nilluçlío
do t!xorclcío vi ,..(Pente '
.
.
rovogndn~ ns l Ilf.lpo:ih;Cios fJJn contrario.
Cnmrwn dos D.,pntn.dos, I 1lo dozombro de
1~94. -Francisco rla Jl.~sis Rosa a Sil·l'a, proSidonto, - 'l'homa:; Delfina, i" Kocrotnrio. .Toao Coalho G. Lisbiir1, 211 secretario. - Para
n Ol't1mn tln dhL dtJ 1uuu.n1u1.
Emenda sub.çtitutiva da Ca:mara dos Deputados t.tD prajecto tio Smmdo, que rco,·qanísn
os tJ.~tado.~-maiorc.'c rlo Pl'e.~irlente ela 'RcpufJlicn, do lllini:w·o rla !JIICJ'l'a, do a.jmlautc
gc;JC'Y'r!l do c;cc,·cito c tlo quartcl-mostrc·gcnorctl,

N. 83-1804

O Congt··~ssn Nacionnl tlocrotn.:
Al't. I. u os ot;t.tl!lo:Hun.iot•os do Prosldonto
tlu ltcjllllllietl, do mlnlstt•o dn. ;;norm, do nju!llLnlo gwuur;1l do uxor•clto o do fllU\l'l(!l""mosti•o

1 assistente, cnpltiio ou offtclnl superior
rio oxorclto, do corpo ospocinl ou oxtrnnumo•
rarlo.
§ !." Alóm do ostndo·mnlor, o Prosldonte
d~ Ropuhlic" torá um sect•otario o dous otnciaos do gonhinoto, o o ministro dn guorro
terilmn o;llcinl •lo gnhinoto, quo soriio civis
ou militaros.
§ 2.' O olficial do gnblnoto do mlníatro dn
guurrn, oi ror clvll, s"rn som pro tirado do
outro os ompregwJos tio mesma miniatorio,
purcoboz·á totlos os sons vencimentos como em
utreetivo oxorcicio do sou cnrgo e torO. mais
nmn grntltlcnçiio ospocinl de 350$ monsaos,
~uo currorá pola verba- 1• Secretaria de
Esln.llo.
Art. 2.' Os offioinos do gnblnoto do Prosl·
douto dn ltepublicn, sl rorom runccionnrlos
publioos, porcohorilo todos os sous venci·
montas como om otroctivo o:tercicio de seus
cn.1·gos, o mt\iS a gru.tltlcncão de 500$ mensn.es
pat'll o socrotnrlo o do •IDO$ pnra os outros ;
no ca•o contrario lhos será nrhltrndn uma
~rntlllcllçiio ntó o mnxlmo do 1:000$, pnm o
prlmolro o do UOO para os dous outros.
Ptu•ngmpho unico. Estas grnt!UcaçOossorl(o
pn:;ns poh• vorbn-EYoutmlos-do Minlstorlo
do Intorim•, qmmdo não ostlvorom contomphulns om ruhríca. ospocfo.t do orcnmonto.

!"'.
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Art. 3," Os vonclmontos 1lo possonl militnr
3", n rovor ns njutla~ do custo n.
!Ivo•
1nnto rio I)Stnrlo-mnior 1lo Prcsldonto lln ito• rom dlrolto os officino.s do oxcwcito, tla nf•nm-

pn biicn, como dos ostndos-mnloros •lns nulo·
l'lilndos motwionndns no nrt. }o• constnriio do
soldo o otnp11 corrospondontos /J.q suas patentes, grntillcncií.o do estndo-mnior do l"
clnsso, criado o mois •lns t;l'nt!Jicncoos ospoci·
tlcndns nn tabolln infrn.
Al't. 4."0 Prosidonto da R.opublic!l, sompro
que tive1• do so nprosontar om frente às
tropn", so fn1•il ncompnnl1nr por otllciaos
goncrnos o superiores, que pnr:L Of!!'o J1m
ospociul forom com antocodondn convidados.
Art. 5.• R.ovogam-sons dl~poslçOos om contriU'io.
Gamara dos Deputados, 3 do do,ombro do
1894.- F1•a;~cisca de As~ls Ro::a c Situa, llrosidonte.-T/wnla.; Dal{ino, I n socrotnrio.-Jono
Coel/1o. G. L1'sLoa\ S0 dccrotnrio.

'I

1
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TAnRLLA A QUE SR I<EI•'RRE

'ltt·o estaclo ..mm'or tlo

P1•t.~ida11tc

(}n. o clnssos nnuoxns, quando cm vlngom IJ,l
urn Estndo pura outro, rognlando .. ns do modo
qno, om lgunNndo do dl~tl\ncla, n lJUOtl\ por
viagdm tot•rostro corosponrln, 110 mmimo, ao
tlnplo da qno fôr dwlda pela mnrltlmn;
4°, n doorotnr os nocossnrios crorlitos no
oxorciclo vigente o no do 1805 para oxocucTio
tl11 presento lol,
Mt. 4."0 olllclul do marinha cmbnrcntlo o
11om n.ssi m o dtls classes nn Doin.s, reco ho om
dinheiro "dill'orccça entro ll ot~>po dlario o n
importancin dn rnci10 do paiol.
Art. s.o Ficam rornidns ns divídns ú Fnzontln.
Nncionnl rlc!xadas peles fuucclonarios civis o
mllitnro3 qno snccumillrnm no sorvlco da
dofosn da ltepnlJ!lca,
Art. 6.° Ficam revogadas as disposições
om contrario.
O Al\T, 3"
Camnrll do! Dcputa•los, 3 do dozombro do
lS'a4.Francisco de A~Ma Ros1t e Sifua. protln Republica
sidento, - Tlwma.; Del(lno\ Jn soaroturio.Gt•t\tlOcn.çiio

Genern.l •• ... , , .•..• , , •••• , , •• , ..
omcinl snporior . ........... , .... .

Capitão ou sulJnltorno .... , .... ..
,.\"os

!

cslaUos-mairw~s

AugJuto 1'a:vcwes do Lvra,

550$000 Tabolla!' a que se refere o projecto de lof,
4õ()::;000 raaulando o soldo o etapa dos omciaes
300$000 etractivos 8 praçn.s do oxerclto e ar..

do mi11istro clrt guerra,

ajuclmHe !JCIJCI'fll c qllm'tel-mcstta general
úrnlltlenr;üo

!

omcinl superior .............•...
Capitão ou Sltbaltorno,., • , •• , , , , •

l

Cnmarn dos Deputados, 3 do dowmbro de
1804.-Frtmc:isco de ,\s.ds Uosa c Silvtc, presidonto.-Tiwma=: Del(ma, 111 sccroturio,-Ja(io
Cnetlw G. Lisboa, 2" saerotl.u•io.
Partl a ortlem do dia da -1• sessão,

j

I

400$000
250$000

N. 84-180·1
O Congresso Nnclonnl decreta:
Art. l .• O soldo o otnpa dos otllcinos o1l'octl"

ma.da.

N,

1-TAOELT.~A

l'ERCElll~lf.

OS

no SOLDO

1~

OFJ~ICJAI~S

ETAPA QUE D:EVEJ\f
DO J~XfilltCJ'J'O, Alt ..

l\fAO.\. E cr,ASSES AN:NF.XAS

Soldo

mensal Elapa. diD>'ia
Etnvn da
Jlt•oç,\llo prol
Mnrochal on .. • ..... lt ·000$ 1•1
~ >
Almh•auto .......... í · '
Gonora!tlotlivlsüoou, 1 SOO$ 12
\'icc·nlmirnnto ...... (
oonornl1lo Lrlgndnou 1 GOO$ 10
coutra-nlmh•nnto .•• í
Coronel on ..... , .... }
Capi!ilo do mm• o 400.$ 8
gunrrn •••••••••.••
Tononte-eoroncl mt l 320$ 7
~
Capili\o de frag1\tn ... I
J\.lojorou ..••.••..... 1 280$ a »
Capltiio-tenente ..... I
Capitão ou.,, ...... •l
1• tcnon to da nr-s 200$ 5
•
mnda., ..
I' tononto ou ....... , 1
2• tonou to d11 Dl'•l · J.!O$

vos o praças do oxorclto o armada ""''ÜO
regulados rolas tnbollas q11o ncomp!\nhnm n
prosonto loi.
Art. 2.' Os voncimoutos dos modicas ad·
juntos ficam nugmontados do 30 Yo e o dos
pharmacoutlcos de 20 j\,
,\rt. 3, n Ji'Jca. o govorno nutorisndo:
I', n discriminar om regulamento ospocinl
todas ns dlsposíçoos relativas no soldo, etapa
o r;rntlficnçOos •llvorsas quo competem nos
omclaos do oxorclto o nrmadn, clnssos nnnoxas o prnçns do pmt;
2', n revor ns tnbollns dns grntlficnçcros
dos offlcinos da nrmntln o clnssoa nnnoxns do ffif.Lih\ ••• ••• f . o o • • •
n1odo que tlquom oqulpnrndas ns dos olllcinos Alfúi'OS ou .... ",", } 120$
<lo OXOI'CftO;
Gua!'da-mtll'lnha •..•

• •
•
•

o ••••••• o •

•

4

11

;,

L

f
r
'

'

,.

•
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SESSÃO EM

4

DE DEZEliDRO DE

Obsm•t.mçücs

A otnpfi rio oiUcilll rio mnrinhn sor·i• tlrndn
do sna n~.:tmtl g"l'ntillca'Qfio, dovondo ostn. ser
oqulpnradn ri. dns oJnciaoS do OXOI'Cito q110
oxarcot•om funcçllos oqulvo.lontos,
Conthrunm om vigor· ns tn.bollns approvn·
das pelo dom•eto n. U40 do I do novembro do
1~90 quo niio forem nltor·ndiLs pela presento
lo1.
N, 2 - TAilF:J.Tu\ DO SOJ,DO

QUI~ Dl~VF::\f PJm•
ctmEn. AS l'ltAÇAS DI~ rrm•r DO 1~XERCI1'0' E
. PA An!o!APA

Snrgon lo·njnt.lnn to . .........•...... ,
Sn.rgento quartol-mestt•u, .. .... , , .. .
Jo sn.rgonto ...... , , ..
211 SILl'g'OlltO , •,, , , . , , . , , , , , , , , , •,, , ,
FoJ•ril!l .... ........ · .......••.•••.•.
Cabo, corneta. clnl'im o tambor .•.•. ,
Ans/Joçada o marinheiro do I' classe.
Sol< ado o mnl'luhelro do 2• classe •..
Gt•nnletos .• ..•.•.....•..... , .•. , , . ,
Mostro do mnslcn. . ... , ....•.•
Musico do 1• classe ..... , . ...• , .. , ..
Musico do 2· clas~o ... , ......... ·, ..
Musico rio 3' classe ............... ..
Tolo;:rt'<lphisttt ..•. , ..... ,, .• ,, ... ,,.
~laudlldoros ..• ,, ,, ..••.•.• ,, . , . , , •.
I

••• ,, •••• ,

I

1

•••

••• ••

2.~000

2$000
1$250
1$000

$750

1894

151

do 1805, não parlando, pm•Um, dnr o sou
consanttm011to ús tlm\s omondns snpprosslvn:;
iL verba 29 relativa ao Gymnaslo d11 Cnm·
panlm o no nrtlgo qno uutarisa. u. trnn::; ..
larh• pnm ns ndrnlnlstraçüo.< dos Estndos
onrle funcclonnm os cursos nnnexos Úii
Faculdades do Oiroitn do S. Pnulo o do lto·
clfo, ns quaos devolve, na fórmn do§ I' do
nrt. 39 daConstitniçiio, Para a ordem do di11
dn sessito sogninto.
'J'olegmmmn oxporlido do Ouro Prato, datudo do 3 do corrente mez, assim concebido :
• Secretario Senado - Rio, ~
Jntorrupçiio trafego Estmdn Contrai tom
Impedido mou comparoclmonlo Sonado.Gollcnlvcs Clwves .>-Inteirado,
O Sn.. 2° Sr.CJmT.\ItiO ló o vno a. lmprlmil',
pnrn onh•nJ' 11!\ ordem dos trnlmlhos, osso·
guintos

i

$500

$400

rARECElU~S

s:lOO

$300
2.$000

N. 215 -1804

1$000
A Commissiio do Mruinha o Guerl'n, torulo
$750 om cou:;i!.lcrn~ão :L oxposição rljltu, cm sm~
$500 Monsogorn ~o Congresso pelo Sr•. \ico-Pr·o·
2$000 sldcuto ria ltopublicn, o em faco ria pr•opo-

~':)000 sl~ilo

Obscrvaçüt:i

Os voluntnrios porcobOI'ilo, omqunnto
os tiverem nesta qua!lrlnao do praça, mna gra·
llllcoçiio dinrh1 de 125 róis.
As pr;~çns qno, findo o sorr tompo do sor•viço, coutinnarom nas llloiroa com ou som
ongnjamonto, pot•coller,to uma. J,Jrati!lmwão
dilu•iu. do 250 rôis.
os ur·tlllcos do r~~~o, clnrlns, cornotn.s o
tnmlJOI'OS•tnÓI'OS porcohorüo soldo df.l 2° S!\1'"
gonto.
os ospingon.rdoi•·os, coronhelt•os, sot•rolhoi·
t•os, cnrplntoh·os do suga, cochoit•os c l'orl'a ..
rlor•os tor·•to o soldo do cabo.
As pm.çns presas, uiio l't~zonJo serviço, P.Ol'·
dorilo n~ g1'n tillcnçuos, o ns son tonciu.da.s só
rocoboriio rnotado rio •oldo.
CMIIIII'il do> Deputados, :1 do dezembro

de lSIJ·l, - Francisco da A.<;sis Ro.~a e Silpa,
presidonte.- 7'homf.1; Dt!lfblo, 1° seol'otn.rio,
-AUf/USto l'11uw·es dtJ L!Jra.

Pnrn. Ol'flam da !.lia. da sessão soguinto :
Do mosm<l Sr. socr•otnrio, datudo ~o 3 do
corronto moz, comumulcando quo a.qu&lln
cnm11rn npprovou 11S omondns do Sonnilo !'O•
lt\tivas a.o nt•t. to o n..s vo!'lms 511 , Hl!\, 2011 1 24•,
28a, 3·1~~~, 3!:Ja o ·10•, dn JH'Opo:;içl1o d~ mosrnn.
cu.nuwn.quo fim a doHpozn, do Mlntsterioda.
Justlçll o Negooios Interiores J•nra o oxerclclo

n. 00, :lesto nono rln Cnm:lra dos tir'S.
!Jopntodos, ó do opiniiio que so.in concedido o
croditOjiOdido do 27.000:000$ aos mlnistorios
d:t Murmhn. o do. Ouel'ra, Jmrn. u. roconsu ..
tulçiio do motorlnl do oxorclto o da armodn ;
polo que rl de porecor que soja dada a
mo~r.m proposição em ordem do dia, atlm de
sor tomuda na considornçiio que merece do
Sonarlo.
Sn.ln das commissün:.:;, 28 do novomhro t)o
1894.- Alme1'da Rarl'f!to.- Joaquim Stu··
menta.- Cruz,- Rosa J11 raiol·.- Pire~ Fe 1·•

1,dra.

'A' Commi~sito do Fhutncns fui pro5onto a.
propo~lçí\o n. 00, deste nono, dtL Cu.mara. do::J

Doputndo:;, qno concedo nos ministorio:J dn
o 1hL 1\fu.t•iulm, pat'n u. roconstituiçii.o
do nmtorlul do oxor•cito o d11 orm11da, um
credllo do 27.000:000$ ao cambio do 27 d.
ostol'linos.
A commlssiio ouvia n. rospoito os ohofds
daquollos dons ministorlos, assim corno no
Sr. mint~tt•a dtt fn.zondn, o nttendoudo t'Ls
Runs allegonQGes, concorda com o pnrecot· dn
Commissilo do Mrlrirlhn o Guerra do Sou11do o
rl do pnrocor quo ttquoll~> proposiQilo soja
ndopladn JlOio Son~rlo.
St\lo.llns commlss~os, 4 Uodezombro do 180·1.
-;B(,I.1'1To do La.darao.- Justo Ch~rnl?nt.
.&tldanlw .llar~~lto.- Jo.sd fl?'.n.mdo.J, Jor•~uim rla .soum.- LCito o Oillcoca.
Guot•t·.~

!.
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ANNAER DO RENADO

.i. :•.·

~

'

~lll

-

pJ•iotn.rio n. t•rs~ii.o mio indnmnisntln tln l.rwT'nno o.t.ú IL OXÜHlHIÍ.n tfn Hill moti'IJ, l!tlll.IIIIO IL
muuicipnlidnrln cn l,!!lllitll' fltzm• reeuu.r· o pt•odio PILT'It mnhollozrtmoul.o !ln. rua.
O art.igo, tanto I'lll}nnhnt!O 11Uo o cnAO t'l do
hulomniwlçrlP, ~no n dú. rpllt!llln o r•omio uxl!l!do {HfUOlirL lllütlidn.; 111/IR O dil'nil.o Ó fJIIO
lllÍO tolf1J'IL O~H/1· d iRt,JucçJi,o ltl'hJI,T'ILI'ill.; Ri O
1.m•r'OII o ,:, I! o dt JIIO, 'ln \'O Hill' lmgo 1 rwJn. dn mnls
ou dn mono.-1 oxf,OIISI1o; o tm'I'U!Io pm• ~nr· IJO·
(jllono niío doix1t rln snr Jll'opl'it~rladn, n 1t Coll·
Htitui~·iin niin tlix rpw llquom Rnm ln1lomnl·

l.âll!

du JllUIIOS riu 11111 mol.r•o rio lnJ'gm•n.•

N.

.

•' '

-

JRO·I

'

'

.\ conuuiRslio do Jl'lnnnçns, tondo oxnmiJIIMIO n Jli'Opn~içiio n. i!), do.-;tn nn11o, uuto-

'

mnnlm• rio :l7:0·fí.$ à T'nhr/ca :fn dn loi
n. Hll H, do ::o dr) :-;ntomhm do n.nno pn..~~nrln,

,I

J'is:t!Hio n
I

• .:.·!

,.
'

~nvm·nn

anhl!• 11111 Cl't!diln Hllp/o ..

tl n.'! dnr:tllrtf1111.m; fJIIO IIPnmpunhnm, t\ do pnqno soJn. n tlitn. pr•oposlr,•iío ft(l(IJ'OVndu

l'll~ll!'

'

1Hllo Sonw/o,

I

I
'

':l

Raln rins

enmmis~tifiH,

·I rln

dN~··mltr•o

1/rJ IH!l·l.

.l11sto ('llln'monl..- .frJ,\'Ii flrwnm•do.- .1.
JrHI 'ln i 1)/. 1/r! '"'111:.n.- Sn/dmthrt .H H ti )lho,t!

OítitJú:r~.

:I~

.,
!

N. 217- 180·1

J-

't

..

'' '

I
J
I

Fni

vrr~ontn (t

Conuni.'l.c;iio do .Tus/.iQ!L n

LCI~

gol~lw:;io a. l'l'snlut::io do ronsnlhr~ muuicípH.l
dfl !~!I do' out.u!Jro u!Urno, {tI'] HILl oppur. RllH
'l'rh> o lll'o!hitn municipal.
A monciom1rla r•usolur,1i.n dif~piin ~ohro OIHilcnt;i'ics Mrn do9 lltnit1•~ desta ~~IL{lit~l.l o do!'n~n
n.1~11111ns dot,ct•mlrrrtçiicR quanto 1'1. rrliOnnçlio

llt!Jll,ro drt cidndo omqunnto uno vlgorm• nm
plano gcrnl dnvinc:rlo que frít• :LpJlrovn.Uo polo
cnmo~olhn mnnieitlld.
O )1t'elbitn rmmicipnl ttllog1t ns mrRmiLS rn.zõos de 1:rto fJUO oppoz 1'1. ontr•n ro .mlw:iio (do
12 1lo r~lu•il1ln ~~Ol't'ont.o n.nno).
A commiA.~ão, 1.ourln rRtllllrt~lo osso nutt•o
'lmto, dou paJ•ccm• contmrin n nllo, pm• niTo
~orem proccdon toa 11.11 rn7.1ioR dadnR, ilfl.o ú,
nü.o so vnrítlcn.r n Inft•acçtín elo disposiç1io r.onHtitucionnl ou JcgnJ orgn11i1~11., JCdurnl 011 muTlicipnl. g csto llUJf.lmo motivo pl'O\'n.lcco f!Oil·
t1•a n twto Uo quo hqjn so trn.lfL.

~ltQfi.n

ns do:;;nvropt•iat;•ínA

do fii.lxrw rio l.m•r•a

AfiHi!ll quP, sfio intoil'n.mont.o imnh:dRtonto~
ILH J'llZi'ics 1!0 J!f!if/, Hf'IIIIO dn JIOI.nt• r] III'! noiJns
níio Nn dct~lnt•n qrwl ó n. ln i lnl'riu~idrL pn!ll
J'UHnlu~·íin l'f!ladn. 1~. pol'tnnl,o, ú llo pn l'l'!!nl'
a t!OIIJif)l...;,..;fi.O ljllf~ ll~.n Hfl,ill. appl'OVIII}O 11 1!f'lfJ
npJmHI.n pnlu /ll'(11'oito JllllllieijJill (L J'C'Rnlllt,~ii.n

do Commlho 11t lut,ondondn, ,Jo2!Jclo uuf,ulwo
!lll 180<1,
Snln. dn.K commiRSiin~. ·f rln rlrZt1mLrn tln
JAO•l. - .lor7o /lrll'llflfho, - ,!, L. (.'ofJ/ho e
ÜfliiJliM,

N. 218- !804

A Cmmnlss1io rio fi'lnnnçn.s. tnndn rio dtM' n
811!1. opiniíio Hnlwo n Jll'opnsir:iio dn. f"7n.mrrrn. doEI
DoJHillHio:-; 11. HI, do JH\I,f, rpw cnuc01lo nm
nmw do lir!onça r.orn o f'uH.pocl.l\'0 mdonn1lo
uo nldluilí.o ,lncln U1o DinH CJl rdmw, I" olllclu I
da Snni'Otru•lu. dn. lrulnsll'in, Vlncfio o Ohr•ns
Pnhl!nnr;, ü do pru•or.m•, (t vlsln do al.tm~lllflo
morllco 1.f1Un o snpplicnnto ,iii 11tH nn sou p~1li•ln,
E' ~~orto filiO o Souatlo om sun. Rllhorlot•ifL quo o R1mndo, rw11codnudo IL llcnnça unpo..
trruin., 11.ppro\•1, n /'Oforill/1 Jli'OJIIJ!iiCi1o.
l1ouvo pol' molhO!' UJIJli'OV'I~r nquollo ~~~~to,
l\Jna 1t commis!lão niio NO julga ohrignfln,
S11ln l!aH cornrnisslíoH, :; elo 1lo~omhr•o d() 1R01.
ngot•n. /UJI!Ol}/1. tlccisiin, como podln!lo vtmiu., - .fmtquim i\'nlrlmilw 11/tll'inlw. - Jmd Rer·
]m~slt ajl1Btif\t!n.r :
uatdo, - .Twlo Ouwwrmt, - J. Jnaquim rlt!
1.4' A admd I'C."'nfncfin nn plll'tn fJUO r'J ro- ,~.,~,lll~a,- JJcllt~ a Oilidcrt.- llfm7o tl11 Latlm•1'o.
fot'fllllc n. úrllflcnr;iio.<.~ fi'li'IL tlo pcll'lrnotJ•o dn cl·
dnlln, uiio púrln HPJ' confumlidu eom n rt~solu
N. 2)()- 18fJol
çfio nn tr-rior, Hl'llllOII to rohüi VIL n )lJ'od ios dcn·
ti'O elo pBI'illlotJ•o. As rm:üos siio divm•s1ts, ns
condlçtios vm•inm.
A Commlss!i:o do l..~cgíslnçi1o o .Tu~tlçtl., n.
Nc.,to pnl'ticulr~r ns d111tS rosolu~·iios obcdo· (j!IOlll lhj Jli'IJHOIIlO it OltiUII!fa HUlJ:;tituti\'ll. riiL
com n. motivo~ dívm'H0/'1. E a Rrg'undn. provJ .. CntWli'IL dos normtallos no pi'O.iocla do S:onado
doncia. Jlltt•n fl1cllitnr IL l!dillcrH,·ii.o Huhurbn.na, n • .J:l, llo IRD3, dotonniuawlo flUO continmu•rio
lltl.onllcnUo a 1111111. grntuln o hu:lt.tlnl.o nccossi- cm llisponihilidwlo1 III~ mrma da Const.ituiçi1o,
tl:ulo )HJbliC<t, (!lltl.l IL 1l0 facilitar fi popuJa~.ii.O os ,inizfJs elo dh'olto o os dosuwtmrgadoro.'i não
hnbitnçtios JnlliH numm•os:Ls o mn.is hnrat11.~.
con tom plu dos nu or~nn isaçüo dtL nmgi~tr•atum
~.· 1\ novn. t•osoiiiQiio, om vrr. Uo set' ntn- dos gstados ou dn. Uniiio, zttô sorom aprovoicaJa. como infring-onto t1rt Constitui~,!àO o dn.~ tzulos ultot•ior·meuto 011 npo:;outwlos cnm O!'•
leis (ca.. ;;;o nnico tln 1·1Jlo), no contrJLrlo Vílm em donado proporcionnl no tom pu tlu oxerdcio,
n.poio dn. rlisposií,-fiu eonstitucionnl gn.ranti- si o J'OfliiOI'~rom ou cahimm om im•nlidm:.
tlorn. do direito 1lo prnpJ•iotlmlo, pois seu
Consldm•ando quo n rofor•idn omondu. nmln
ll.rt. 2" ~ 3 11 llm·o~n (j nt·t. un § 2n IIIL re.soluci'io mnls Ihz qno dosonvolvor• a idóa contidtt no
!k~ 15 !lo setembro tio 1XH2, ~uo impilO no tn•o.. pr•ojocto ,do Soundo, "' confi11'JUtt-so orn tnlio
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lntuil.os da. dlspnsiç1io r•mr:-~l.il.uci•~tllll dttV• • ~m· 11111 i lo pn rr~o nm rn~ tJ'ill g-lt• n. t)fl]lllfll'll.

tltt t'ltJIIS r.ommltlnJIIPH,
Prwtnnlo, n irii~OIIIIIILI.illilldntlo oloiloi'Jti ~ô
polo Sonndo.
Hn ,!nHtlllen, qunnrlo tmn pot• IIm gn1'1111tlr a
Sn.ln. dnH r!onuni.'!Si'ínli, •I do dozt•urhro do llluJ1'd11dn do lwopl'lo olnitm• oonh•n a pmssrio
lHH•I.- ,lotlo /)rll'lnrllw,- .1. Jú ('odho o rio~ ngout. ..s • IL tllltfll·l•lllrln puhlien. n princlprt.lnwntr, do l'ndm• l~.'íotmllvn, qno l~ o pndor
CllHI}IHS,
ll'iliiHii.OI'ÍII fJllO HO l'tJI'Ot'1l Ü IIIHli!f'ill;
g• do JIHI'fl~!OI' qno liOjiL lt omondn ntiJli'U\'arlil

IIJllfS IICtfVo,

,Wcoitn.nrlo, pcwtnnln, cnmn l'ogrrt IL illog-i!.itrlirlurlo da iucnmpu.l.lltJJ\dndo oJoilDJ'ILI 1 mllirl!.ln, •~•Hilrr IIYJIOtho~o, qtlfloi/Jt. Hn,l1~ log1t.ium.
l~lltl'/1.111 flfll tliHCII~Hiin IIJJiCil. IIH 1Hill111daH tln lodnu li H \'nWH rput f.pJII pOI' llm, m1o J'llHlr·lnCnrna.r•11 dnH llopulHdo!i uo JH'qjm.:tr~ d11 ~rJ/IItr!d g-iJ•Jt. IN!nlhn. 1!11 nloiiN', 11111H gn.J'Illll\1'·1\m R.
n. 17, t!n IH\M, r•og-ulunrl•t 11!-1 nlnl•:õo~ pnt'lt liftor•dado do ner;1in.
fn] H~'lll tluvirln. lllg'HIIill, runrlfuln. llO!itllR
n cousolllo d1~ Jul.ondouulrL do JJIHI.r•h.:l.n J1'o ..
l'a7.iio.4 rpro n CnllllU'll nt!eolt.nn o nrt. lh rlo
dm•nl.
Ko!l Hrldlllvo, Hlnr·wuulo n f!ir•culn dos incom ..
O Sr. C•u~Jlto l(.otlt•i-:r,•e~-~~·. paU\·ol~ JIHI'/1. 11 oltJ/çli,o o Incluiu OH do/ogn/'J'oHidonto, Vou Jimitar•-IJw 11. ligoll'IW oll.-1•n•~ d,·s do IJrgiorm, inflponl.or'n.i nfl!:nlstros, nHRirn
OJW~o!

I

llO DIA

enuu' o.-i nponoutnt/o.i um cru•gos fodomos o
Acr~ollo om gm•nl liH omonrJnr-; ela CtUIHI.J'n l!l tt nici panH,
1\fó 1d1i ,,Hfou tio IIC!!OI'do com olln..
rlofi lmputndos 110 pr·qjouto quo l'ul fiJil.o dt•HltL
No
nrtlg-o Hn:;ninl.o diz (líi) :
Cmm.
VIIÇÚOH.

O Sit. J... rel'rrr. Ir. 0J1'1CWA-Niio nct~olt.o

nhurrm.

·-·--

I

no ..

•< l'n!lul'ii.o Hnl' votn.llo.-1 pu.r1t mornhros do
gUVIlf'UO lillllliCÍjlltl Orl 1/lOIJ]IJ/'OS do 11JOSrnO

grn·or·11u IJI!I! /wnvoro/11 f.lor•vftlo no ultimo
O Sit, Cor.wo Jtonrunm~.{-Em g-oml, dls!-õo nrmo.»
ou.
JncompntihiJIRon os snhnltornos o doson·
N1ln tonho n.ntipntlllrt no procm;so quo f(JI CII!IIJI<II.IhlliHoll ns Hll!fOI'i~trns,
ndoptJulo fLfJili o fJIIO J'oi ro.Jolltulo J{t; ln/tA t'O·
N1io cnmpr·olwnllooHtu. rtl1.1Ío do llochlir; o,
~~onlloçn qrm ri uovn, o rrmi!-1 complicado rln r.orno n mlnhn mo·lltltt ú IHIUL só. nrto compro·
rpw luJnollo quo n CnrrHtT'IL tt~fnptnll n nn rJ.';- lwndo Jn:;tir,:rt do f'unil cmu o Inflo lnrgo part~
tndo om flUo no~ uclmmos, nttrmln it llr"on- nmnJHLt'l.r' o o oiJtr·olto pnr•r•. ontrn •••
citt !lo vnt~tr•rrws o'!lfL lo i, mo ptu·ocll quo r">nii.o
O Sr~ . .fo}io Connrr.mo- E;;t(~ mnito om
ô occntdfi.o mniH u;mdn. do r·oJ'm•mnr o pr•wx•!i!tO
nu'l1la.
nctunl~ pnrn ndmlttir• nrn 'J"O ó novo o r.ujn

prnticn mio mo en11sfn. ~uo oxifdn. lrn,in nm
O Slt. r.!oEr,rro Jtnrmrum~R- Voto polo
11n.rto algnnm. l'or is"\n l'lom r1ntipt1.lh\!l.!~r nrl. I" o, rn!'lnulo, conlrn o Ho~nndo rluA nrhfj..
r:om n lrJrjn, rlJO pn.r·oco pr~J'oJ•ivnl n dn Gn,-; tlvo~. noru11ut par·oco IJUO tonlm,iuHtlfiCiu;iio.
mnrtt o nogtn Hn11tldo "Vot1Lroj.
SI o ~nnmlo JH'Of!('llfJr 1lo nrltr•n rrutnoirll tlnrh
. AH ontríl.ii oru rn:,!rn. ~tmd Bli.o r.nn-'ll'Jll"n- lngnl' ú '.~opplir.111;iio tia ~atyrn tio .lnvonrl.\:
CIO. '!olittt thffrwnnr;n do prrmos;,;n qnon. Grnnnm /JI/1 wmnu corui."=, M:t:ltl cemwra CfJ/nmfms.
prolorlu.
O ~r. Gil Gonlnrt- Vem tomn.r
Qunnto noH ílllrlitívo~ n:-ltnn do pol'l'nltn trr!COI'do com n.c:omtniw.:.:ia; n.eC'JJ!In om t.n tn.~ m1 om comidm·nçii.o M pnln.vr•nA do honrn.rlo soHIWH partos o art. I'' o l'e.Joíto i11 limiun o nurlor• pelo Piu.uhy. s. gx,, para. cornhntnr o
nrt., ~~~.
prc~j(lcto tio Srmtulo o n.r.cnit.IU na OffilHHln!i da.
. Y• Ex. ~ fi. r:nsn. snbom '}IW ftii inr.mnpn tJ .. Cu.mn.rn. do~ Dnput.n.1lnfl, conformou-Ro com n.
htlulndDs ano do duns tJS[utf.lill~ : tiH nlnitnr•;ul~, unicn. rnziio dn.dn p(llfL commif!Rii.O dn. Cn.mn.rn,
Isto ó~ n'luollas rpro impiJI/mn n. (1/nit;fin do fJ uo foi couslilr•rnr mnn. uovitlndo o systomn.
cnnr/Jilo.to, o 11!-l pnr·llllfltrn furos, rpw imptl- do projN.:to rio Snnnrlo, clnVI!ndo tleRtn. nhvldnrh, resuJI.nJ' diiJieuJdndu Tlft Rua npplicn.çii.o
dom O olmto 11f1 IH!COitn.~· Cltlll'(l (!ll!'7f'•
Qunnto ltli pnr·h~rnor,tltrn~, mu r·n::r:t r!ov~>rn r•rn.t.irll.,
O pn.recur• tln. CommiRsiio rlo Senrulo oxplnSOI' HdJllittiflíl!i ltiJS()IIItWIHJTitu, f!fO Vir'tudn d;L
rJiviH!io rios porloJ·o~ ; quanto fts olr!ltrw~:~H ft nou 11~t(l funtlrtmflnt.o pnr fOrmn. flllfl, n.o orn.rogra dovo Bllr o Mnt,·nrio, pONJno o 1•loitrw 1/m•, prLJ'Hcn )o!IJII/cinnt.o.
Com ''!foi to, o fly.... tomtL tlo donfl tnrnoR ~m
ropro:;outa o poder· confltituintn nn. Hoclw/adn,
a SIHL mi~sli.O
ó
üsco/hr)t'
snus
t!t,Jo••;•rlo~. :'-'flln pnr unica innovnr:~~l apurar ti sopn.rnr o pri·
'
n
ou t ra rustr1~r;(10 n.lém cln l",U:~ t:ontltt:lf;;t n f'(Hil JnfJiro numo do cnfla um rln~ ciflntllioR votrulos
lodu tL llburdwln na o·wnllm ontr·o rl:-; c~·tndlrln flffi t:n.rln. lista; nii.o lln. s.../lso/11 tnrru.mt.t1 outm
IO:i '1'"' so llw oO'orfleow. N(J!!tas c:nndil;ciOfl n innnvnt;ii.o;o olnHrJJ' nfw t1xtrn.nluu•á coUstL n.lPodor· Loghilntivo, qrH' ó um podor c:onHtitnldo, gurnu.
Sol'ltl.do VoJ,

VI

1ij.j

~parto.
discussões liavit!ns toom tlomon,t.rado tMf.o
O S~t. Grr. Gour.Ain·-o eleitor só tom do qual! ta copiosamente a provou o Sr. A~•is
ob~ot'VILr que o pt•imciro JH.>mo collomttlo cm Draztl no :mn livro J)m)/OCI'acia Rt!prc!soJita·
sua li'ta fica npurntla cm sopnmda dos outt•os tiva, não admitto uma ol•Jocçiio procedente
quo so nchn.m no. mesmn. cedula.
contra fL vol'ilnda tlo seu p1~tno, tendo n. ~ownnPortiLnto, a unica difi'tll'cnça quo oxisto so- do va.ntn:.:em do gal'lmtlt• n. roprescntnçii.o
bro o systemo. gm•a.lmonto conhecido comdsto dos partidos ma.ls fra.cos, das mlnorln.s, que
nisso, que ó simples, claro o intuitivo; no tenham om sou selo um numot•o do eleitores
ent~etanto. o systomn denominado •lo torço. u cort•csponuonto na quocien,to oleltornl dos vomn~~ complicado, porquo ó complicado nn vo- tos IIJIUmdos divididos pelos cnndldatos !L
tn~·u.o o na arurnc:iio; no. votn1:ii.o. porque o eloget•,
preclso_expllcat• o convencer o cidadão eleitor, Que o sysf.cma do torço§ mito, ~ompat•ndo
da. rnzuo porquo, devendo eto:::cr-so, por com qun.lque1•outro, que nua ha.olJJOCÇiíocon·
exemplo, nove cidadilus, ollo su vota cm seis tra o syst01U1t do 1lous turnos que o po;so. pro·
o n~o cm novo.
judicat•, ó ntcil provnl-o. Aquolle nilo sú pro·
.lo. e fL primeira. incognita 011 ll.ifficuldn.de. togo fL l't•aui.lc, a que dit. loga.r n. d0.3pcito df\
Essa duvida ~vultiL si o :~umoro dos candi· hoa ventado, da sincol'itlado o lealdnde com
datas n. eleger variar, porque, si o numero d:t que os pt•oprios eleitores queiram exercer o
um torço cet:to, o, eleitor, por monos in telli- dit•ci'to âo voto. ú somb1'~ llL·ssa lei, como ainda
gon~o que SOJa, pudo comprohondor n expli· produr. outros t.nconvemontcs.
cnt;ao do modo ~or que Ttto votor na lista Supponlm-so, no malhot• hypotheso, que os
chamada incompleta; mns, quando ncontoce ·partitl?s.so convencendo que nilo devem plel·
to1• do olcger-so, niio tres ou o seu multlplo, ten.t•.smao-. os lo,\.\'nrcs n. que toem direito,
porum quntt•o ou cinco cidndi\os, •h i fiLo mais mesmo porque não se julgam o• m•is fortes
difficll convoncot• o cidiltl;'io da raz~o porque e conrm·tnltm..so otri f;_LZBl' a cloiçfio som urro·
vota, pot• exemplo, cm quatro nomes ou du.r• n. minorliL rla. represençilo, isto ó, scrn
tres~ para. elogcr 1lou sou tres rnprcsontn.ntes, quo o_ pn.rtiilo mal., tr1tco. pat•cfl. o sou ilireito
emqmLnto que o outro p:trtido sú t"m dii•olto de ropt•esonto.çiio, mo.ntouha o sou direito
do olegm• um co.n,lidato.
· limitnmlo·se tL elcgor ,apenas o torço, so1n
Orn, nhi cstiL como o syst.omn do.loi, o dos procut•ar nenhuma combina~ão, nenhum nr·
deus tet•ços, se mostt•a muito mnis complicado tiflcio, pot• meio do qunl vanlm n melhorai' a
do que o do.< dous tnrnoR.
sua posiçi\o cm pt•ejuizo ~o mais frnco.
T<Lmb~m u mais, com~licndo na npurnç[o, . I'~ is be'm. nesto. hypotheso. de ~xe,rcer-so o
porCJUO u necossJLriO vcr!tlcar CJUnes ~ilo os ci- dn•arto do yoto sem o menor at•ttficto, sem o
dadiio• ~ua compl~tnm o numet•o dos eleitos, mc~~r calculo de proJu:iico.r ~· núvor•.at•los
n dospetto de exJStn• maiot• numero do nomes poltt<Cos, o systema do terço dn. logtLr aos se·
cm cada codula.
· ~uintos crt'O! e lnconvonientos que pnss<L ~
Dir-so-hn que osto systemn jt'L ó conhecido demonstrar.
no pni~; mn.< não bns~t que tim systemn soja
Supponh.a-so q~o tem úo s> olo~or seis
conhoctdo para que pm• es;e mot.ivo, por osto. funcclonar1os pulJllcos c que votiLm O.uoo ele I·
unic<L raz•io olle deva ~or sempre m:mt.illo, toros, sondo 5.000 de um pat•tido, o mais
princlp:Limont.o si ao prov11r que ollo i• 1m·,o forte, o !.DilO ~o outro, o mai< ft·nco.
como e~í.it dcmonstritllo cm rehu:iio n.o que s~
Por este sy;;tema., tcm-so que o~ 5.000 ele·
chamn S)'stoma eleitoral •lo tet•ço como estJi goriio quntro ropro.;ont~ntos, que illvldillos
n.incla provuiiO pelo~ oxomplm quo :;o tem \wr 5,000 corro8pondot•ü.o, p!Ll'B cu.d11. um
dado, já no nra~il, ji't om out.t•os p;tizoS~.
.2il0 oloito1•cs, ao pns!l'o fJUe o pa.rticlo do.
Ç~m elfeit~. niio póde haver systema mais minoria, que só tom I.OUJ eleitores elegeudo
dolmtuoso. Todo> os •ystcm11s oloitoracs 1111 dous d11râ. um ropresont~nto par11 CJL<ht 500
pmtiru1. se apt•csontnm mais ou menos dlffi· votos.
cultoso< o mancos, Jilllu~ndo 110 seu objectivo,
Vti-so, port11nto, que o syatomJL d!l uma im·
por cuusn. dn. ton,loncil1 natm•a.l 1los cab~tlis- monsn. vn.ntngom, por os to exemplo, n.o pa.r·
tas oleitot•ncs, que ontt•nm no pleit·) para por· f.itlo om minoria, porquanto, omqUitnto o par•
turbarem sua mt~rclm rcguta.l'.
tido lb1•te tom um ralu'esonttmto pn.rn. catln.
Mns o quo cumpro ao Ioglsln.dor f;tzer U os- I. 250 elo~tot•cs, o pn.l'tillo cn~ opposiç~iio, com
tnbDiocet• um" loi !<LI, qne ua .iua o'tructuro., 1.000 olottores apenas, lera um ropreson·
em suas dispo.,iQtíos, nilo so posso t\tcllmonte tttnte por~> caúa 500 votos.
npitdrlnlmt• 11 J't-:mtlc.
Supponha·so, p•)t'óm, que ossos 0.000 alei·
os c
n
toros
ostii:o dlviilidos pot• """ furmtL: 3.100
.n.n O:'l'J',\. AI':Ev~no-""uo llltO ,ton1UL se- !lo um JiLtlo e 2. 000 do outt•o, do modo quo os
mellt.Lu," com o ronulttmonto Alvtm.
•lous P•l·tlilos fJU!LSI que so oquilibi'JLID o
O St~. Guj Gour.,\m•-St•. Pt•oshlonto, o sy;;- nesSI).."' condio,jo,:.; nmbo~ toom o dh•olto de intoma mtllcndu pelo Senado ttmto fJUtUtto tts torvil• no govot•no tln aocicdndo o multo 11rin·
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clpnlmcnl.o no governo municir,nl. O pnrtldo ropresont.11nlos, doixanrlo o pnt•tirlo que tom
que tom :l.IOO eleitores dovo c ogcw 4 cunrH- mnior elcito!'ado compictu.mente privado de
t.1utos, · um roprmlt~nlanto parn. cu(llt 7i5 olci· r•opt•csent:Lntcs. Este dJl'eito Ureciproco : mas
toJ•cs; o pnt•lldo quo tem 2. 000 ele itore• devo como c:;ta. ncccssidn.do tio ptw cm prnticn tncs
clog-et• donH cnnditllltos, isto ó um prtr[L co.dn. meios o.rtiflciues o J'l'n.Udulontos, que nliil~
I .450 votos. A dilfcrenr.n entre o nu moro do cabem dentro da lei, não conduzem einiio no
eleitores de amuos os partidos ó pequena· descrodito do systomo eleitoral adoptado, o
mns a minoria ó prejudicada, porque tem que resulto dahi! E' que os pnl•tidos se eles·
apenas dous mnndatnrios cmquanto a maioria moralhm.m; os mais fL'acos, cnlculn.ndo quo
tom quntt•o.
não podem obtm· va.ntnge!i-9, abandonam seus
Ontrn hypothese. Supponha-so qno niio priuciplos, Htcritlcnm suas crenço.s, Ji.Lzem
nxistcm si\ dous pnrtidos, mns outros na collign.':'ies immoraos i e o. mo.iorin pot• sou
locJllidndo; quo nm tem 3.000 outro 2.000 o ln.do, po.rn RO resguardar contra ns conhinn....
outro 1.000 oteitores; o partido de :J.OOU elei- •;úcs, desenvolve todos os systcmns de cortores olcge qurttro reprllsentantes, na rnziio rup~~ão e do promessas illusorlas, para :-;odo 750 pnrn cndn mnndatOJ•io, o partido do pnrar al~nns grupos que reunidos venham
2.000 elege dous rcprosentnnteg na. l'Dziio de dnr·lhe ganho de cn.usn..
!.000; e o partido que tem l.OOIJeloitores nii.o Comprchcndo-se que este systomo ó altaconsegue eleger t•opresentnnto algum.
monte desmoralisadot•, porque coage os parOrn, todos estoB inconvenjontos prnticos tidos n •acrillcorom seus. principios, suas
podem se1• verificados nas urnas em ut.nn elei- idf!as, para 'niio tlca.rem completamente sem
ção pleiteada elo bon fe, com n mnlonineori: reprc:;entantes; mns, como c~ta fraqueza niio
dnde. Supponhn-so, porem, que os potiticos, attinge n todos os grupos nem a todos os elei·
como qunsi sompt•c Jilzcm, procuram tira!' o tores, acontece que, no :!Cio dos partido~ quo
melhor partido pos;ivel das onchanr,n,q·quo a podiam influir, que podiam so1• mornlisndos,
lei lhes dú., assegurando-se maiores: van· ta.vra a dcscronf;a, estnbelece-se o. •livisii.o :
tn~cns.
. .
.
uns :;e clcixn.m m·rastar pelas ::;eduçiJcs do
lligure-so a hypothcso de 9.000 eleitores partido mais Jbrtc ou do govet•no, out.ros "J'epara. olc~or os mesmos. sois .candidatos; que sistem ; estes ropresentnrn o grupo dos inum pnt•tldo tem G.UOU oleito!'es o o outro tem transigentes, dos homens tle bem, que abs3.000; o que esse partido do o.or OconseguQ teom·se complctomento do entrar no pleito,
dividir seus eleitores cm trcs grupos, ··cnda. porque çnlculam quo não tecm vantngem
um com 2.000 eleitores, queren!IO eleger sais nenhuma em luctnr pam serem vencidos, o
representantes, divirlc·so pelos t1•es grupos ; depois perseguidos.
o pt·~meiro grupo vota nos quatrO pt•imoii'Os A con•eqnencin ó osin: os partidos nbsteomnomes, o segundo vota. nos dous primeiros e so, O' prejudicam a ca.usR pul>lica com n. sua
cm llous nomes novos, o o terceiro vota. nos abstenção. "'o <ille so nota no Districto Ferlous novos e mnis nos dous que doixamm de derai, onde os descrentes tecm o direito do
flgurnr no pt·imeíro grupo.
espreitar o onseju cm que possam consph•ar,
Dcst• arte, apurando-se a clclçiio, encontra- o qno ó pro,iudicinl ti ordem publico. Assim
se cnd• um rios candidatos com 4.000, no niio succodcrn. corn um rcgimom quo venha
passo que o partido que tem 3.01!0 eleitores, garantir o voto o n liberdade oleitornl do
mutndo do outt•o, não conscguo eleger um todos os cidndiios.
unico rep1•esontanto, porque ]JOio systomo Pnroce 110 omdor, quo estes exemplos indi·
eugonlioso dn. distribuir,iío dos votos om trcs cados, que são "penas a photogrnphin do que
grupos, que entre nós chnmu.-se systomrt de so tom visto na pratica, quer no Bl'nzii quer
rodizio, o partido mais lbrte conijegue olcget• nos outro~ paizcs, silo sufficieutos pat'l\ quo niio
todos os representantes o o outro partido, .que so queira emprega!' na eleição do Cvnsoiho
tom motndo do eleitorado vencedor, 11110 con- Municipal d!L Capital dn Republica um systo·
segue eleger um unico .
mn ,i1L condomnndo e que tem dado pessim~~
Em virtude dcsto. l't•ourlo, que púdo ser resultados em toda n JULrle, Esse systumn lot
prnticnda pela maioria, contr·a. a. minorin, os inicin.do crn 1H3U nn. Ponnsylvu.nin, mns logo
partidos pl'!'judicndos, n sou tm·no procul'am foi nbn.udonndo ; toi igunlmonto oxperimen·
combinltÇões, por melo das quaes possam pro- tado Ull Inglaterra, om Birmingllam o Glns·
jndicnr n:-~ maiorias rencs, os partidos em gow. porém, depois da. PI'irneira. experioncia
Vt:ll'iUCill'nffi·SO OdteS inconvenientes, 8 O srR·
maioria.
Supponhn·so que lm tt•es partidos, um com toma foi tambom nbnndonodo : tbi 11doptmio
4.000 elcitot•cs, outro com 2.ouo, o outro com no Ht'!LZil, o ~abo-socomo, desde o t'eglmon tlc2. 400, isto ó, ns dons pltrtldos mn.is n·acos cn.llirlo, prm\uziu os mal:~ funestos t·~lntltndos
representam G.UIJO oleitot•es, o o mais fol'to ntU no gstndo do Rio 1lo JtLneiro, ]n·oximo
4.uoo, os dous mn.t!-1 frncos ligam-se, o, como dostn cnpitol, ondo os !liU'tid""• snbem todos,
ropl'osentnm G.ouo oleitoros elegem todos os que m•nm numorosos, rnns ei•a.rn derrotados

..
156

I' I

·,

'

·I.

..

'

..

~

ANNAES DO SENADO

st'J porque nii.o contn.vnm com o npoio dos go- chio o't. COl'pm•nçiio, rccobo pelos bons sm•viços
verno;, As opposlçües omm completamente pl'ostndos ú. CILUSn. publica os vencimentos da
nposontuloriiL; mas esto. circumstiLUCin não
sutrocndas perante as urnas.
A este respeito, o orador não desc,ja pro· tiraria do eleita suns q unlidn.tlos moru.os o
longar, o debate : o tempo que o Semulo tem intellcctuo.es, quo o ilubilitm•inm o. exercer
para cuidar do outros llSsumptos não lhe per· qualquer cn.rgo politico do importo.ncin., a
mitte apresentar mo.ís algumas considorn.çúos set• ~cnador ou Deputado federai, tambom
pratica• do que se tem visto em relação ao níio dove projm.lical·o no oxorcicio do mandescredito dllS municipalidades pelos viciosos dato de membro do Conselho Municipal, simsystomllS eleitoraes que arrastam das urnas plesmente por que jn foi empt•egado munici·
o.s clrt.SSes conservadoras, que são as menos p11l. Nost11 parto niio duvidara o orador votar
numerosas, por verem que a lei niio lhes dó. contra a emenda d1L Cn.marn.; n.ccoita., poróm,
garantia alguma contra o proletario, o ocioso o pàrnccr do Sono.do, quer quanto ao syat.oe o eleitor phtmtastico, que ropreseota sem- mn. cloitorn.l, quo1• quanto as outras incompre aumero mais avultado. Apenas pede li· patibilidades existentes e i•s quo se pretendo
cença po.rn. repetir os seguintes pensamentos eliminar.
de um dlstincto escriptot• argentino, o Sr.Are·
cllnga, a proposlto deste syst.omn. do terço (IJJ:
O Sr. Ooclho Rodri~ucR dnc E' uma insensata;.: tàmar parto na. lucto. c\nra qno qmmdo pela primeira voz occupou
eleitoral quando se tem certeza de ser ven· n attencão do Sonado sobro· o ns;umpto om
clt!o.
discn~sLLo nlllrmou quo não antlptlthisav;L com
Ao menorias que não se resignam ti abs· o systomn oloitoral profcwido polo Sonndo ;
tenção só teem o recurso das colli~a.çües para mns n.clmvn-o novo o complicado.
poderem exercer, com probabilidade de oxito, Jul~n, pois, prutlonto, attenta á Ul'goncln.
do tampo, niio munirostar o Sonndo divergono direito do sulfraglo.
Os partidos oe formam para a luct.a e nni· cin. com n. Cnmarn. nn. proferenein. quo olla
quilam-se pela abstenção.
dou no systom!L denominado do torço ou voto
Um bom systema eleitoral deverá impossi- incompleto.
bilitar ns colliga.ções, permittindo a todo o Não ostã., cm principio, em dosaccordo com
partido eleger seus represenU•ntes, votando o orador que o procol.leu, 11onsn, poróm, que
isoladamente, utllisa.ndo seus proprios re· não vnle n. ponu. t'nzer questão no momento
cursos.
actual.
Pede licença para dizer mllls algum~s pala· O tampo urge, ~uonto mnis profunda for n
vra.s.
divei·goncia, mnls ditncil se tornará. o accorJo.
O Sr. senador pelo Piauby fez algumas
al'recia.ções com referencia n um artigo ncl· O St•, .Joi\o Bnrbnlho-Sr. Pre·
1hlivo sobre incoml>•tlbilillade. H" um ponto sidente, por systemo o por conhecer que me
em que est~ em deaacordo com o honrado faltam competencia e dotes oratorios (nnn
Senador e tambem com o p1Lrecer da com· aJloiados), mo tenho ordinariamente abstillo
missão ; é naquelle em que se est~Lbelece a de tomar parto no. discussão tlns questúos vontncompatlbilldn.de para os empregados apo- til~das nosta Cosa; mas clesdo que não se acha
sentados em empregos municipnes.
presente o nobre relator da Commissilo de
Jll. teve a honra de lhzer parte da Intcn- Justiça e Legi•la.çilo, ,julgo-me na necessidatle
dencia Municipal da Capitnl l'edet•al, A sabe de dizer algumas palavras a respeito do proqtte raros silo os empregados aposentados na Jecto de quo so tratn,para sustentai' o parecer
municipalidade, e que estes nenhum" infiu· que com aquoile coliega I!Bsignei.
enaia politica têm (depois de aposentados) O projecto em discussilo, 1i•zendo alterações
nesta cidade, Portanto, levar até alies o nn lei de orgnnisação .municipal quanto no
rigor dalncompatibiiidnde, ó uma sem razilo. systomo eleitoral o apresentado no principio
Si, porventura, algum empregado municl- da sessiio pelo nossa digno collogo. o Sr. 2,. sepn.l n.poson tatlo conseguir fo.zer-se eleger cretnrio, me foi por elle gentilmente com·
intendente sel-o-ba po1• ter gmnde prestigio, munlcado, antes de ser oJrerecldo ao Senndo,
por ter sido um exellente empregado, ou e eu, muito promptamente, cotn muita satisporque possua outras qualidades que o l'e· Jllçilo lhe oppuz n minha '"slgnatura ; em prl·
commendem e nunca pela influencia que moiro lagar, porque eston persuadido de que
poss" ter pelo cargo que exerceu.
este pro,jecto vae prestar um grnade serParece, portanto, que a 1Lppt•ovnç.1o desta viço~ Municlapailidade do Districto Federal ;
parte da emenda tem o ineonveuiente de ad· depois, porque a idéa fundamental fio pt·o·
tnittir uma certa vaidn11u pm• parto do< ci· jecto póde·>e dizer que om certo sentido á
1lndii.os eleitos, quo nilO fbrcm empregu.dos umu. tdón. pcrnambucn.nn.; omtlm, porque cssn.
municipacs, om nii.o quererem hombrollr no idt\u. ó tiío g-t•o.ndiosn., de t.amnnho n.lcance, de:
conselho com cidndilo que, já tendo perten· tanta mngnitudequo estou convencido !lo que
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mn.is dirL monos rlin. olla nüo scr1'L lei só no tralio, nn districto de Adelaida, ~ue o ado·
município do Distl•icto FCflorn.l, mas só tornnriL ptou para o,q suo.q eleições e por eUe deu ca·
o processo geral pn.ro. :La elcic;õcs de todos os bidu. n qno us minorias so fizessem represou ..
municípios, do to:los os EfJtados o do to1hL u. !J>J• 110 conselho mnnlcipol.

Mais tardo, em 18·12, Francisco Arago, o
g1•ando
astrono!"o t'roncez que tantas conquis·
O SI<. Gn. GoULAILT-J\tJOiado.
tns fe~ no dommlo das scioncias physicas e
O Su.. JoXo BAIUIALuo-Eu disse, Sr. Prc- experlmontne:;, quiz mostrar flUO niio se en..
sid(mte, qno m·a O$ta. uma "tdóiL pcrnambu· treg11vn s" ao estudo dos problemas do eco
cano., e pcrmitta-me o senado sómuntc dizer- emittiu er~ uma. ,Jlhrase, que pólle·se dize;
lho alguma. pouciL CiiUSn. n osto respeito, pois, mntlwmntiCu, a 1~éo do representn~io pro·
cm 1lns de t3essilo, como nos achamos, o som poi•cirmnl, llcstes termos: « Sl ó de 500.000 o
tempo JlU.l'tL as Leis mais urg-entes, niio ó.pcr- numero de olcitoros !'t•ancozes o do 500 o dos
mittido gastar pn.lu.vru.s.
liuputndos n eleger, todo o cldndiio francez
A primnim idó• que apporcceu <leste sys· quo alcançar 1.000 votos é deputado de
tcnlil, attribuu-:-e u.o duque Richmnnd. no r;-rnnçu. »
Victor Consilier•nt, em 1846, apresentou
pm•I:Lmonto inglPz om 1780, aprcsontn.ntlo ollo
um !Jill do rotbrmu., sf'gunilo o (]Uni, sendo do mo(lifiC!l~ües uo systerno. to.l como era. entüo
558 o numero de r(!pre~enta.ntes, ao tlivi· conhecido, tmggerindo a idéo. do. olciçiio por
viria. o numero do eleitores 1lú todo o quociente com listas livre:J ou eoncot•roncia
reino cm tantn.-; cir'Cumsci•ipçües cloitoro.es do listas.
quantas correspontlossr.•m ao nu moro dos dopu- Posteriormente, em 1848, um jovcn e dis·
t!ldos, mm posta. cada circumscripçüo ele tn.ntos t.inct.o er.t.wlnnto da Faculdade de Direito do
eleitores qmmto:i prellzos~om o quociente re- Recife. Jgnncio de Bu.rros Barreto. que mais
sultante do nume!'o tutu! de elo1tor pelo dos tarrlc figurou com muita vantagem entro os
pollticos do palz, tendo sido deputado proelor,endos.
Esso projecto onti.o niio pt•ewt.leceu, quer vincial e depois deputado ~era!, publicou
por ser umn. innovaçãu, contrario. nos habi· um;~ mcmo1•in, snscitanclo n tdél\ do se fazer
tos e espirita inglc1., quer porquo cmcm·ro.va n. ropre:;cnta.çii.o dos mnndo.to.rios da naçiio,
UIU!L idoi:a. contradictoriiL, consn~I'<Lndo um por um systema que desse lognr a que toda
srstemo quo di1V:L Cm resultado ser eleito pO!' e qualquei' opiniiío tosse proporcionalmente
s1mples maioria de voto:i cm cadn. cit•cum· represontn.~a nos pat•la.mentos, 1le modo que
scripção eleitorn.l niio um roprcsonttLnte dn cst1!S não constituissorn a representaoiio das
minoria, nu1s o du. mi.Lioria loca.!, da do cn.dn maiorius, mo.s represento.ssem efectivamente
todas as opiniões politicas do p11iz, Isto e, as
districto.
A divisão eleitoral gun.rdo.va proporção en- opiniões de todos os matizes que ahi surgistre represenlnntes e circumscrip~;ües, ffi!lS sem e tivessem certo vulto.
niio a mantinha ontro os eleitos, desde que Depois de escrever esta memoria e domiem cada cireumseripção o representante era nado de sua l~éo, clle porfiou nella, oontl·
eloito pOl' mn.iorio. do votos i neste sentido, nuandn a fazer diversos trabalhos, que foram
publicados no Diario de Pernambuco, no. capio systoma niio ero.rJropotciomtl.
Mais tordo cm 1830, um publicista tbncez tal do meu E,ta<lo, e que e!le teve de reduzir
De Vilollo, que t'oi presidente do conselho de a projectos, quer na aB!emblón provincial,
ministt•os, na restn.uro.çã.o, n.pozar do seu qum· no ossembléo go:·al, e nesses projectos
espirito !'eaccionnrio, ult!'amontano e ultrn- insistiu. no principio que tlnho sustentado
consorvnrlor, !Lpresontou nmu. ideio. seme- quando simples estudante. São trabalhos que
llmnte. Cn.du. grupo do eleitores, em numero estiio nos Jlnnae.'i do p:1rln.mento. Um desses
cm•rc,pondcnte no quociente J'esultant•• d• projectos t\ precedido ilo uma expoeiçiio de mo·
tllvisiio da somm" total <los eleitores poJo do; tlvos, muito luminosa, e que fol citada pela
doputndoa n. eleger, t•ouni:t.·so livremente e Commissiio !le Constituiçuo e Lcgislaçiio da
npt•esonto.vn. sou ctuulido.to, o este loTado ao Cama!'a, quando teve de estudar a lei chacompetente regbtl•o, tlcu.va.asaim eleito depu· mada do terço.
Depois do Dr. lgnaclo de l!llrros Barreto,
Indo.
Assim ns:Wb'llt'avo.·se n ro)lresentaçílo Uns em 1850, Nabor Carneiro Cavalconti, sendo
minorio.s o v. proporcionu.lirla.do tla. represen- alntl:> lambem ostudonte da Faculdade de
tnção, dnnrlo·l:!O entradn. no parlamento a to· Direito do Rccilo, começou a discutir esta.
dns as opiniões que níi.o tivessem numero ln· qncstüo nos jomacs, em pamphletos, e trntou
de re<luzlr tod11 a !ogislaçiio eleltorol vigente
signillcu.nto do nlleptos.
Succcdeu que csto homem do Est<Ldo teve a nnquolle telllpo ao systemo que elle ido11va c
J'elicidndc do ver no nnno seguinte seu sys.. publicou em livro sob o titulo llireilo Eleitoral,
tema Bel' posto em oxocur.:ü.o, nilo om oou Elle lldoptava IIBBim p01•feitamente o seu syspalz, mM em uma munlclpo.lidade da Aus· tema a todas as eleições ruunlclpaes, proUniüo.
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vincines ·ou gcrnes. Seus trabalhos corrom s~ occupal)l destas_ cousas, a muitos tem paro·
impressos o deram grande notoriedade a seu cu! o um:L tnnOliL~~ao omb!Lrn.çof!a. }1aro. os cloinome como oxlbrçado proporcionalista.
tores, cheia do complicações o muitas diffi·
Isto quanto a ter cu dito quo esta idca cuidados trazendo no processo eleitoral cm
tinhn niA'llmo. cousa do pcrno.mbucnnn.: o com sua. execução. .
clfcito clln, na Amcric• o no Brnzil, primeiro Entr•etnnto, o que ó ronl ó quo o simples
surgiu e tovo os seus primeiros o mais vn.lcn· exn1nc do pro,icc\(i mostra quo niio hn dilll·
tcs apostolas no meu E•tndo.
praticO: em tal systoma e quando ai·
Pnsso agora. a dizer nlgnmns po.Javrns sobre cuidadohouvesse
os nossos habitas eleitornc•
o proJecto da Cnmnra dos Deputados, nilo (,'lima
pouco
teriam
do
modificur·se.
nlóm de que,
para Jazer o confronto completO o minucioso sabe·so,os cnb;Liistus tcom-1:m t•evohulo
ôos dons projectos. mas pnm justificai' llgoi· muito intoUigontes e cmterutitlos nestashomeus
cousus~
ramcnte a Pl'eforoncin quo dou ao do Scnndo. não hn embnrncos quo niio cousigl\Jn vencer.
O projecto da Camarn voltou no systoma
chamado do terco, quo o primeiro Congresso Quanto li votnçiio o quo hn n fazer• ó mui Lo
tinha abandonado quando lcz a lei que orgn- simples; o processo ó este: o eleitor no alto
du. cho.pn. ou ccdula. escravo a nome do sen
nisou o Distdcto Fedem!.
Este systema. do t'CPI'csentn.ção, dnndo dous ca.tulidut,~, o nome quo prcthro cn tt•o torlos,
tor~·os n.o partido em maiorilL o um tcrr;o U o escrevo abaixo dcllo mais tantos nornc:o;
qunntos bastem paro. completar, com o )JI'iminoria. peeca pm• muitos deleitas.
Primoimmonto por ello,o pu· lo!' publico, cs· meiro, o numero tatu! do representantes do
tnboleco uma bitola para illvarinvelmentc ro· districto,
duzir todn n maiorin a dous tor•ços, o toda n Niio ha nisso a menor• difficuldado.
Os representantes pmlom ser eleitos pelos
minoria. a um tol'ço.
Mns n roprcsontaçiio da miuoria devo com. votos da maioria, ou pelos votos da minoria,
pt•chonder as diJTercntes variedades das opi· será. preciso, poróm, que cada cnnrlida.to, pn.rn.
niüas que existem no paiz : umn. minorin pódo flcnr eleito, tenha o. votneilo correspondente
'
ser nlgum1~s vozes de um terço c nlg-umas vo- no quociente.
Isto. porém, ójiL para a mesa eleitcrnl o para
zes de menos ou de mais; o póde haver di·
versas minorias, cujos adeptos todos juntos, o neto da apuração dos votos.
Os eleitores, os grupos, os partidos prepaexcedem no partido mnis numeroso; do ma·
noira que nüo ha um criterlo pam que n lei ram suns listo.s,suas cedulas eleitoraes,dando
posso considern~• ns mniorins sempre com dons n.ellns o primeiro Jogar• no candidato prole·
ter~os o n minoria só com um terço som. r1do.
Si ó grnn<lo, si ó muito numeroso, o grupo
pt•E.ó absm·do quo, si as minorias devem ser ou partido, calculo suas forçns o fuz divo1•sns
r•epJ•esentndas. quando ellns tenham monos serles do cedulas para seus cot•roligionarios,
do um terço do oleltorndo, deixem de tm• sua collocnndo em certo numero dellns um nome,
em outl'lls outro nome e fuz n su11 distribui·
reprosentn~iio.
Finalmente, si as minorias toem diroito do çiio conveniente,
representação e, si, nü.o tonclo eleitoreli na Os no1nes quo se seguem ao primeiro de
proporçüo de um terço, niío se lhos pormitto cadu c,lrapn, serã'!. nproveitndos, ou quando o
eleger seus mnndntnrios, a conseq uencilt ó pr1metro nome nua o.ttlngtr o.o quoctonto, ou
que a eloiçiio deixa do sor n oxprcssiio, o quando niio houver•, dos votndos em Jlrimciro
transumpto, como o devo sor das opiniões Jogar. tantos nomes quantos completem o
numero de reprcsenta.ntes a eleger.
existentes.
E si por o.ccordo c conchn.vos, n. minorin, O eleitor tem llSsim a certeza do que seu
sem ter o terço do eleitorado, chega a ter ai· voto é sempre considerado, o as minorias
gum representante, póde·so crer que foi a niio ineiRnillcnntes, as do certo vulto teem
opinlüo em minol'ia quo triumphou, mas vem cortez~ do clogot• tambem seus representano. ••r• Isso uma eollign<;íio hybr·i<la dos parti· tes, som precisar conchavas nom 1\lvor do.
dos o niio exprime a verdade oloitornl, mo.íorío..
!•oproscnta um ter•ço apenas nominal. mns Ora, o trabalho do f"zer as listas, de votar,
niio d1i o resul tndo real e exacto do ostndo ó, como se vli, slmpilcissimo : é escrever um•
das opiniões, niio d1\ a represontaçiío propor. lista contendo o numero de nomes de representantes que toem do ser eleitos, o entre·
clonai o sincera dollns.
Nestas condições n excelloncin do systomq,. gnl·a ó. mesa.oloitor•al.
chamado do terço cabo por terra, doanto da O segundo trabalho ó o da mesa elelto!•al:
simples reflexão.
esta recebo ns)istns, conta-na o divide a
O projecto, poróm, quo o Sonndo tinha sonuno. doillls pelo nu moro <los candidatos 11
mandado (~ Cnmnra cousfgllltviL umiL ldóa, eleger. o quociente nsslm obtl<lo ó o numero
quo por niio sol' nlntla 1\lmlliar a todos os quo do votos com quo cildn um tlcnr~ eleito.
'
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Si este trabalho pwlesse ter mais alguma
<lifllculdade com vantagem pratiM para exprossiLo gcnulna do systema, ainda n>sim deveria ser adoptndo, porque os benelicios compensorinm bem esse accrescimo de trabalho.
Entretnnto taes dimculdade; niTo hn, o systama so!fro simplesmente uma ditrerença
quanto a. npurtlçiio; na occt.LSião r'lo npur:Lr-so
um csct•ntador lerU. o primeiro nome de cndn.
ccdula o notn.rlL os votos,- outro ou outros
cscrnto.dores lorão os numeras SCA'UintcH no
primeiro nome c:wt•ipto em carln. ccduln. o irão
apuru.ndo-lhes os votos ; os Jitlos pelo pt•imoiro cscrutador, que n.ttingirem no quociente consldoram-Ee eleitos; si não alcançar~~m o quociente tantos nomes quantos pt·eenchamo nnmoro elo rr.Jprcscnt:Lntcs u. eleger,
comitlcrnm·se eleitos os mn.i~ votados cm nu·
moro cot•ro.~!pondento nos quo f;~lt:~rcm, dos
apurndos pelo sogunrlo osct•utador.
Não é gra.nilo trabalho, o ca.Iculo ó elo·
montar muito simples, o domn.is os partidos
costumam ter entre seus momlJi'OS homens
praticos muito babeis em calculas o combina\~Üca ele i tomes.
Assim, quer no modo do vot:tr, quot• no t1e
apurnr o voto, o proce~so proporcional niio
otferece dlfllculdnde real alguma, e ainda que
oJferrcesse, considcrndns ns vnntngcns quo
elle traz, serit bom a•lopta1• nm processo que
dá lognr a serem rcpresent~das todas as opinlric.•, que faz justlr;a a todos os partidos •
colloca no pnrh>mcnto n represcntaçilo rcnl do
pniz.
Nestas poucas palavras creio te1• justiftcndo
o parecer da commissíio.Econcluofazendovotos para que o Senado nilo rleixe passn.r esta
occnsíüo do ndoptn.r uma it1óo. que, nn. phrnse
do Stmtrt Mil!, se deve considol':tr um1t das
1lm•cobei•ta.s do maior nlcn.ncc lias que so teem
feito no mundo politico: n rop!"Csenta~iio da•
minorias 11cla ~ystoma p1•oporcionnl. (J1l,tilo
bc1•.)
Ningnem mnis pedindo n pnlnvm, oncorrn80 n. t\l"Scussüo.
Votam-su 0 siío successivnmonte rojeitndns
ns emendas su\1sUtntivus t\Os art:::.. zo, 3!1, so,
11, 12 0 13 do Jn•o,ioclo.
g' approvn.do 0 seguinte nrtigo ndditl\•o,
menos 0 n. 2.
Art •. Alrlm rios menclonnclos no nrt. 4" dn
lei u. 85, do 20 elo ::)utomi.Jt•o do ISO~\ são incon.lpatlvois:
) o, os llolegn.dos elo hygicne o inspectores
oscolnros quo oxercorom usscs cnJ•gos Uontro
elo sois mozcs nntorim•es t\ olciçüo ;
2••, os nposontn.úos om caJ•gos munlclpnos o

fodot·no~.

E' rojoitado o S(lguinto ntlclitivo:
AI·t. Podo1•no set• votndos para. momi.Jros
do goi"Ol'no muuiclpnl os membros do mo~mo.
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govomo quo houvorem sot•vído no ultimo
nnno.
0 pt•ojcclo VIl e ser devolvido a Cnmnra dos
Dopntadlll:l com u. communicaçiio do occorrido.
Sogono .. so om 31' discussüo n. proposiciio 1la
C1tml1I'fl. 1los Doputndos, n. iii, do 180-J, lixando n. dospoza do Mln!.stol'lo dn. Guorrn po.ra
o oxorcif'io do 11305.

o St•. CoMlu Jl.zevcdo -Nilo tornm•ei, SJ•. Prüslclcnto, muito tempo ó. C;Lsa;
desejo como todos os nol:isos collcgas e V. Ex.
qne qu:tnto antes ostC'jum to:'Jninodos os tm.·
bailios d~t actunlprorugnr;ii.o ; mas isto niio
deve ir no ponto do rccn:-;;:u•-me n. attcn<lor,
como pousn melhor o l'jUo vier· iL discussão.
A rcsoludiJJ, cm ordem tlu rlia, o posta. cm
tlcba.te, onviuthL pela. Cama.ru. do:: Srs. Depulados, sobro o orçnrnonto de dcHpczas do Ministerio du. Gtmrr.a~ consigna no urt. l." um
p~queno tLggravo no:; encargos do Thcsouro
du. União que, no meu pensar não deve pns·
stn• sem reparo. Manda despender 12:000$
nnnunlmentc, pu.ra rcprcscntaç,To do ministc~
rio, isto é, de tO!los os ministros.
E' somma insignificante, essa. offerccido.
pela Camarn ; ó mc,mo rldiculn. (Apoiado.').
Sn •.foXo ConnEtno-Conformo 03 hn.bitos
d0 d
. .
.
e ca a um; pam mtm o mUlto grande.
O Sn. CosTA ,\zEVEoo-Si, porém, niio o
essa ridicuht som ma destinada à representação de todos os ministros, mas tü.o súmente ú.
do minlstt•o da guert·n. ou creio fnzer um set•·
viço a S. Ex. e no mesmo tempo um obscquio, propondo o. suppressiio desse oncorgo
quo !L Camnra impõe ao Thesouro dn União.
Em épocns tiTo upnr;tdas, como a que nos
opprime, e pa.ra. se~uirmos o bom caminlio
que lia dia; nos apontou o nobre sena•lot· pelo
Pl1l'anú., llovo o ConC'rcsso tanto como o Po·
dor Executivo, coi·tar ~or todas as despe·
zas. ni"io de todo imprescmoliveis, no bom e
rcgulu.r nn1ln.mcnto do sot•viço.
·As q_no niio furem urgentemente reclamnllns, nao so 1hçnm. Est11 nova. n.utm•isadn. pela.
rcsoluoão cm debate, nfio e t1cspezn. do cn.rn.ctc1' UI'gonto, pódo, dove mesmo ser nllindn.
~rn. melhores tempos.
Que volte esta rosoluçiio O. Camnra ~r este
facto, muito cmborn com isto se contnU"iom
os intuitos nobres do lllustrudo sennqor pot•
Alugôns, que o lovnm a prel~rir máos orçamontas n. tlcnr o Poder Executivo sem easo.s
leis nnnuns de quo carece pa.t·n. niio vir u di·
ctu.tlurn..
Nüo succcdorlt. isto bom sei : porque nctun~
,.,.. no animo do Senado o. necessidade de encorrur·so a actual prot•ngnt;üo, concoi•rcndo
po.rn. ovitar esso de.wstre, npenns :pOI' uma.
emend~ do tiio pouco valor.
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O Sn. CoEwo mC.un•os- Hn outras mais

O Sn. CoEr.uo RomuauEs dá um aparto.

tlispoSÍI,~Õcs

nltom.du.s.
0 Sit, COSTA AZEVEDO- Não SOU culpotlo de
O Slt. Cosr,\ AZEVEDO-A Casa. s:~bc QllO, actos (}Ue nü.o dopandiu.m do mim. E ~i ao
nesses tompm:1, (o t'icmpro n. vir l~ cllt!s) isto tempo rlo, minha miiicia no partido liberal
ó a. ópoca do regimon mom~rchico, niin ha.vin. comp soldado ra.so que dollo ,o;emJn•tJ fui, pc-

tanta Jiwllidado do d"spontler do •um• do quot esquecendo-mo quando ropt•csontn.nto do

povn, do mous diJVcrcs, não Jbi tio certo por
po"Yo om beneficio rlos altos 1'unccionarios.
Núo se mo levo n. mal, qnu.ndo 11 pi'Oposito ~mbmissfJ.O:to po~cl': nii.n e~tivo,iámni:i naco.vil• n. tn.es confL•ont~u;ões úo acto8 que S!J pl'a· mn.r:L tcmpomrm nns fileiras das mn.iorins
ttpezn.r do ~~mninln, nm todo osso tempo, do
timm o elos que se pratiCILVnm cntii.o,

I,

'

"
'
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Ta.tvez, Sr. Presidente, por isto, so mu te- mr•smo portulo o pm•qne nti.o vh• do;ti·aldada
nho., e a.tú n.qui, por• alguns scna1loros, como asna bandeira do ISQS,.
ainda mona.rchistn., muito omborn. o conheci·
O Sll. SAWANU,\ MAlliNUO- Foi meu comdo aru.sto.menro meu dos pn.ços rlo ontiLo e da punho}rn muito dlstincto.
convenienciu. com os qno tiJrnm seus iUustrcs
O S~t.Cosr,\. AztvEoo- •.• om todas :\s suns
moru.doros.
.
:Monn.rchistlt~ jHmais fora.m, o niio o siio 1lobr•as. Opposicionir:ta. constante, ncgo.ndo no
cLfJOI'lL esses que só :.;o ::~cu Liam Jblizos qu:nulo governo meu voto em tudo que nilo mo pa.·
o.lli o no meio dos repi'Csentrmtc:i da manar· rcccu cor•rccto ...
chia : ni\o do corto.
O Sll, JoÃo ConnEmo- Talvez cstivosse só.
Nem mesmo quem aqui me qualificou pe- 0 SR. COSTA AZI!!VEOO - • , , :Soguramonto
rigoso 11 Republica, foi monarchistn ; nilo nii.o mo ne~nria n. seguir nos quo, conscioutos
obstante a RUa froquencia nos diversos lo· de 111.1tas graves dos ministros, so propuzessom
gn.rcs cm que tu.cs rept•oeonta.ntcs se viam ; n rcspontmbilisal-os.
niio obstante ató outros fnctos donuncilmtos
E niio estivo st\ cm opposlçi\o: tive chefes
de sontimonto opposto !
Sim, Sr. Prollidcnto; ou que nuuc:~ dei como Sald11nhn Marinho, Alfonso Pcnna e
urna unico. domonstt•o.çiio do scmtimontos mo· outros dessa.:!l estaturns.
nurchicos: eu que, servindo com lealdado o Mo.s, nesses tempos, niio se deram factos
nosso pai~, do quo niio t, meu intuito ti.Lzor do gravidado quo clu.malBflm por tal rigor:
parada, nü.o ttbdiquei tle minhas inclinaçües si isso a.s:;im nü.o tUsso, estou seguro do que
iL democracia, nüo as occultoi jtLmn.is (o daJ•oi so 'teriam Coito processos do responsabilidade,
disto provas em tompo opportuno) cu, St•. niTo obstante " supposta intcrforonch; do
Presidonto, fui om fins do nnno de 1880, o sou poder pessoal.
ainda, elemento perigoso, :ís novae institui- Nesse longo poriodo, e ó o ponto do debate,
os ministros que ~ru.m rcsponsu.veis por seus
ções que vieram por sm•prcz11.
Ouviu-se isto de uma dos cndeiros da Cosll, actos o dellos dnvl;m conto ús Camaras em
o nü.o protestei, ce-rto de quo o silencio nii.o s:tbhotinos aportlld!1S, que precisavam tor al·
conflrmo.vn. essa Ji.Llta, dccidiLtnente insolitu, gumas apparP.ncias tle reprcsontaçi'io, só perdo que por ttLl modo so mostrou ignorante cebiam como ministl'os I:000$ mensalmonto ...
de minha vida.
O Su.•.laXo Con.m-:mo-E moravam em easo.s
Niio doixei, Sr. Prosidonto, com" lealdade llo 50$ por moz ; bojo moram cm casas de
com que servia o nosso paiz, ú. epoca. 1tUu.. 500$000,
didll, de sor o domom·ata do todos os tempos
0 S!l. COSTA AZEVEDO-... monos ainrla, pOr•
(apoiaflflH), o domom•ata do pt•esonto, incom·
que no primeiro anno tinlmm descontos. Os
modo isto n quom s<\Jo. rot'rn.clario á mziio.
Posso, pois, oxprossar·mo som suspeição que omm militare; nilo porcobiam o soltlo,
como agora se dá..
O.lA'Uffill..
Opponho-mo, pois, ao accrescimo do dos· O !ilcto ó quo muitos dosso' distinctos ci·
pezo do que trato, convencido do ser csso darlüos SILhiram do governo comdividiLS.
O S!l. ES1'EVES JuNIOll-Eis um motivo para
meu dovot•.
se
nugmontar os árdcnados.
Ao tempo cm que os ministros o secretnrios
de Esfudo, tinham rosponsabilidndos, uiio O S!l. Com\ Aztmwo- Como jó. foram IIm
eram só cxecutot•os tio pensamento do Chotc 100 "f, alóm das despozas com n manutonçiio
de carro.
do Executivo .•.
O S~t ..JoÃo ConnGmo-Rcsponsahilidodo que p~mo no pass~do, ou ponso que os nctuncs
mmt::;tros so torm.m constt•nngido com a ldóa.
nunca se Ji.!z e1fcctivo...
dessu nugmuuto du quo tratu. u rcsoluçiio cm
O Sl\.COS"l't. AzKv&tio-l'ot• culpa do muitos debate, sendo quo opcnus diverglrum em niio
e nilo minha.
1
obsto.r a que '"'guisse e vingo.ssQ, como l>rati·
caram os seus ·suOOOSIOres.
O Sn. Joio ConnEuw- E de todos nós.
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Qccor~o nccnnt1~n.r u.m:1 doslgun.l•ln.rl.El, ,
111~10 n. loi, pormittln., um omcinl do gabinete; e
O mlmstra dn. g-ucrlH. V110 t~r mrtreru.!Hln. drsplliiSOI ns [ll'OJH'in~ Ot•dermnr;rt~. Estn. ob·
1:000$ mensnlruont.o pelo quo d1spno a Jo1 d" sct•var~ún ml11 mo t.ocm
orÇELmento tio despezn. do ~eu rniuistcwio.
s;'
,
'
.
0 .I,.
Porque nmntol-a 'I .
Cosu Azhlvmno- Os mmlstros elaNão será pat•u. srtlimlt,ILt'l\ verd~ttlo tio tlldOs quollo tempo, convem lt• mLS CLunpa.t•uçüo;;,
snbidn. o ~enti,Jn., drt propowlorancia. do oxel'· llOr!lUO dell.~L~ se ~h·a .u. sa.hel' do que :50 Jhz e
cito agindo tão iucnuvoniontcmouta nn po- , u !"J.!w, 8? J,Lz: pu.r~ ~e.,olvcl'·SO melhor o q~e
1\ticll.
c~n \ tra. f~cr,os llllUIStt•os d1tquello tr•mpo mu)
tJJJham o~ urJn.ntes de ordens com grn.tillcaçõcs·
O SH.. E. WANfi~JNIWr.t{ - O augmcnto po lorhL!ll. tm• tido 1 1.:om<~ HU tivo,olllciac~ p:u·.~
C parn. todo~ 03 minista·o~, tt•n.tn-~a do Miuis· O.i nux1lm.r, mas sum outro intet•ot:~se atem
tm•lo dn Guerra porque tliscuto-::~c o ;o;mt or·· do sel'Cm utoi::1 uo Mtll'Viçu,
Eu assim tivu, Sr. Pr·csidente, a. fol'Lunn. de
çamcnto.
o Sn.. Co:rrA AzNv!i:oo-Não vimos ·no:; orçn· l'eunit• alguns quo mo ujud!Lnun efilcazmento
mantos dos outros rniu istor•ioa osso a.ug-meuto... n~ c:;tudo llu.:i relbt•mas que pt•opol'ia u.o ser·
VJQIJ 1la ma.t•lnlm, quiLudo fui ministro dessa.
O Sn. 1~, \V ANOJ!:Nimr.tc - Pot'f]IIO o rop:trticii.o, si niio houvost:~o cu.hido tlio cedo.
projecto pn~~ou lli1 C~m:u•:L Jm. potwo tempo o A .esse~ dignos u.uxiliu.ru::; IUtlUS, ou envio
~ó agora cl10gou n.qu1.
du.qut mmhu.~ melhot•cs ::iaUdtLQõcs o :L••!'rLdll·
"'
O SR. CosrA AZI~VWJo, •• o Ucmai~; o prqje· cimonto-3,
,
No
cntreto.nto,o
que
so
su.bc,Sr.
PresidcnLo,
cto em rlebrLtP. n:io nbriLnge todos o:; miuistro:J.
Oque Sr. Pt•esidonto, •ontlrm<~ o que disso:- o que u.o prescuttl as cousas sc:g-uom de ou.tro
ao ministro tlB.IfUOrt•a so concedo ma.is do quo mod.o : app11ra\os, nunca vistos, despozas nito
aos outros, 1:000$, JIOI' rnoz ou 1~:000$ por ,1 ust1ftca.dt11, atntlu. pala ct•i.;o qno OOtl asso·
uoru~.
anno.
.TO. ao tampo ílo Governo Provisorio t~e n.u- E bom a proposito virli aviv"r um fltcto
gmentou a. despcí'..'l. drL \lerba,e foi um tlo seu~ de.,es tempo; idos o do uma opportunidalle
porfoitn.
principaes cuidados, cuid11r do si ...
Em 18Q3. creio cu, o honrMilssimoSr. Vi<O SR. JoÃo ConDI<mo-E ler. muito bem.
coude de Aluuquerquu, convi•lndo p11m get•lr
O SR. EsTEVEs JuNJOn-Put•a quo niio fie"'- "pa,ta do. li>zontla, no Minl;turio Olinda ro·
sem índivldn.dos os ministro~.
cusou·se a tu.l .su.ct•iflcio, e disse ao illlJler~dot•
que oito tinhu. então meios pa.ra. sustcutnr a.
O.SU. COSTA AZEVEDO .•. Olliem do nccro~· Ucspozu.
no mttntor a sou tmrvic;o um cu.t•ro ;
cimo dos vencimentos, decreto.t•am os Srs. mi· o que deu
lo~a.r a lhe so1• otr~reuldo urn dos
nlstros de entü.o para Hi mait1 0:000.~, pra· da cu.sa impcriu.l,
de q uo usou (riso), mar..
cisas ú. installo.ção o pula vorba-oventunos-, rentl~ ~sse vcnerundo
u.nciiio JlOUco depois no
creio mais 500$ pnra o trom, ou ca.rt·o l
exorclcJo
do co.1•go. , •
· Cuidavam bem de si, niio ha contestnçiio.
(l'tot'rlm-sc mmiCI'O:tOS apurtes e o Sr. Pr~·
Isto se poderio. toloi"ILr 110 tempo da mnn11r· sidento rccltuna atlent:f1o.)
chiu.;mo.s na domocrn.cin.,que so~undo se apt·e· Nunca, St•. Pt•csld•mte, no.quelles tempos,
gou.vo., era o governo luwn.to c unico com .. siniio no dominio do oxo.ltudllô palxoes e por·
potivel .••
tanto ru.rissiiDiamento, se OU\'it•o.m o.ccusações
0 SR. JOÃO CORDE!RO-Nuneo. •e disse isso ; tlo impi'Oui<iado de mlnlstt•os que, entrando
pobro:J, su.hia.m ricos do governo !
ti o governo mais caro do mundo.
pouClls oxcopçües conflrmo.m a regra. o
O Sa. CosrA AzEvEno-Ouvio. o contrario. düoAsilquolllls
que foram ~overno o tlireito dt-\
E <I o. veruado, Sr. PrcsJ.Ionto, que no. Repu·
ser
ainda
lwj•
npplo.udidos.
bllca. sentimos o me;mo tratar de animaes Ntio houve quem
no dever de,
quer do~ ®rros. quer do.s ordennnças mill· pela imprenso, comoseojulgasse
llz
na
Tribuna
tares que seguem os ministro3 dn dcmocra.ciu. t'ul um de seus rodactot•cs nté ao dia quando
om que
do governo do povo pelo povo, o mai" 11infi11 liJi assaltada, rm:ordo.r uma necessidade
:o.pamtos do rcprrsentnÇtio quo outr"orn ufio
11
de
alguma
lei
que
lmpuzesse
ao~ que on•
havia.
•
tl'lltl$0111 no govel'no du.t• bens ao invernaria,
Por nhl, nnd.a, p_or VIrtude elo dec!·etq •lo tal entüo o nos:thirem do podet•; paro. que fossem
Governo I rm•tsorto~ o vn~ sor qmtsl 9 mnsmo jul"ndos tlcando livres de apt•ecia. •Ues mnPOI' forço. de lei a vtr cm•ttL oatenuu:ao de os· lov~lns '
~
rodos muiot•os no chofo do Ex_Pcutivo o o.o mi· Volt~ no debate.
Dlstro d~ guot•rn, que DLLO quadram a Sr. ·p,.e,ldente, os nctuaes minlstrossüo
domocrac10,.
homens do bom (apoiado•), dignos de conslde·
O Sn. E, W ANDE.~KOLK - Pela minha rações desta ramo do Podar Leglslath•o, como
parte protesto : não tive mais do que o.qulllo do outro ; mas niio de•eJo que se Jeyo e•se
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sentimento ao ponto de receber a resoluçiio
em debuto, que nggravat•i• os compromlsscs
do Tbcsouro cli\ Uniiio, em ópoco. b.1 propt•io. i
desejo que u Cosa acompanhe a oplniilo do
honrado sonodor pelo Paranit, autorida<lo
quo se impúo pelos exemplos síios de corrcc·
tisslma conrlucta ... (Apoiado,<.)
O Sn. U. no A~IARAr, -Nilo upoiodo.
O Sn. CnsTA Azgvr~no ..• do niio votat•mos
pot• augmoni.O al;;um do vencimento~, que
possa Bel' udiarlo l''ll'lt melhores tempos.
Os que sabem do ostarto do 1'hesouro da
Uniíio, como os membros da Commlsst1o de Fi·
nanças, npplaudiriio o ttroposlto ·do honrado

:mnador.
I

ANNAES DO SENADO

(Apo1'ados i mu:to lJHm.)

Si devemos dal' urrlms de nossu. intcit·ezo.,
r1csto pont.o. abramos nós mesmos de parto
do nossos subsidias. E•tou pt•ompto 11 pt•opür
isto.
~{tLscmnr.cP.Inosn. tnrcfiL negando o votou pro·

Seguo-so em s• cliscussiio a proposição da
Camorn dos Deputo dos, n. 77 do !8114, fixando
os despor.ns do Ministet•lo dn. Fnzenua paro o
oxerclcio do 1804.
O 1!11•. Leite e Oitlclcn obsorvn
que cm nonhumn. outt•n occa.sli'io, como ora
uconteco, se otforccau onsojo ti. commlsf!ü.o, do
quo ó um dos membros, do trnb~lhnr c de
estudat• minuciosamente uma lei de or>n·
mento.
Devido, tolvez, i; circumstnncln da Camara
dos Srs. IJeputndos lu•vot• prepnrodo o or~a
mouto da Fnzenrla nu ""'encln completo. do
lnroJ•mnt;úos e dnllos fornecidos pelo Pod01
Executivo, Ctise orçamento cstiL oivado üe
unomnlias do oxaggoros que convóm oliminnr,
Discutindo divers:1s verba~, commenta. flLctos que se relacionam com o assumpto o
conclua l'nzondo consiclOI'nçüos de ordem gorai sobro politico. tlnnncuit•.l.
NinRuem !?ais pedindo a pnlnvrn, enccrt·n·

poslçilo em doba te. Niio tcnlmmos escruputos:
os dignos ministros são cavalheiros ; c pa~
trlotns nos terão como amigos, n rlcspcito, 80 R. OISCUSSitO •
porq no pl'cJ'erem n.ndgos que lhes 1iLIJcm n A votnçilo licn ndindn poln !tora.
Jiuguogom da vordndo aos que se quercm O St•· I" SHc:tETAillO (pela ordem) lu um
mostrar tao::~, POl' meio da inconi'essu.veis 11.l.· oJllcio do i' scct•ctarlo dn. Camnrn dos St·s.
Doputndos do bojo, t·omottondo n segnlnte
vares.
Pedin•o desculpll!l do tempo que cspordicei,
mando IL Mesa minha emenda. (Muito bem;
l'llOl'OSJÇÃO X, 85 m: 180·1

tljJoirtdo .)
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Manda'' Mesa uma emenda nessa sentido.
O Congresso Nacloual decrota:
Vem ú Mos11, o lidn, npoinda c posta em
Art. !. • A receito goml da Itopublicn. dos
discussiio n sogninto
Estados Unidos do Brnzil pttt'll. o excrclclo do
1805, ó orç11da om 270. Hl8:000$ o será roa•
Emenda
Usada com o ['roducto do que for orrocndado
dentro do mencionado oxorclcio, sob os ti·
Supprimn•Se da rubricii-Socrotnrla da E~ tulos abaixas designarias:
tndo do Mlnislerlo di> Guerra- os 12:000$
H.lWlUTA OUDINo\.HIA
consigoados pam ropresontnçilo do mlnls·
tet•lo.
lm}J(Jl'taçlfo
Snla das ses>úos, 4 de dozemb••o de 189~.
Darao do Lacft,rio.
I. Direitos do importoçüo
para consumo, nos tor·
O S1•. Ooelho Ro<h•la-ue" lo·
mos da lol n. ~ do 30
vantn-se Jmrn ll.tzor nnm simples decluro.~;i1o
tio dczombr·o de 1801, e
do ,·ato. Acompn.nlm n iUusLro ioionn.dor t'JilO
dns cli~posiçõt~s Jogues (1.
acaba. do sontnt•-so. Votou hontom coutra o
quo oll~ so t•ororo, ele·
nugmouto do vonclmontos 1lo operarias hu1•ndos no tl'iplo os àkol·
mildes, niio lho swla licito coucol'l'OI' de modo
lo.; que pngnm os pltos·
algum [11\l'tt Jilzot•ncct•oscor os dos nltos funcphoro:;; o no dobro o·
cionarlos <lo E;tado.
quo pngnm o fnmo
Niognom mais podlndo a pnlavrn, encerro·
o o snl ~n·osso, contise n. disoussilo.
nUtmdo n pogar 30 o;,
g· t•ejeltmla n omonda do Sr. Costll;\ZO•
os se;.ruintes artigos d11
vOdo.
tnrltil: os dns clnsses 15 o
A pt•opo>içilo ó npp••ovnda, o, sendo ndoI ü que l'ot'Om do I uxo ou
ptadiL, iot•il opportnnnmonte romottlda ii snnc·
rantOBin; os da clnsso 17
çlo proJSiden~lal, .
oxcluldos os do os.· ó5B
•

1
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n 5BI o o~ do jntn quo
niio l'orom do luxo on
Jhntnsln : o~ dn. cln:;so
18, oxolnltlos os do "'·
5UO n. GOI ; o:t dn tJ!nssa 35 i llo tor•cldo on li ..
nho tio qun.Iqnor qnalilhtdc om cnrrotohl, no•

vollos ou mmu.lns, pnrn

~osturn, crochet, tr•Jcot,
e somelhantos nlnmnros,·
alcatlfus, brtT'ógns, l'i'ltO·
,i~ts, roquH'cH, guiões,
h;:ns, mantns, mnntolotos, cami~:~inhns, cnmi-

:;a!::l, ronda::!, roupas foi ..
tn::;, moias cftl linho ou
do Jii., til'ltS O Cllll'O•

moías, tl'llDSpnrontos 1
ht•ocndos, lhanms, chnlo::l, lenços, o!<cepto O:-!
do algodiio, ~tas do qual·
'!tlOl' qtuLJhJade, fi'UCOS 1

llló. gaza, laço~. poluciu.,
volludos tnpotos ; obt•n:-J
ou artol'Hctos do, ou com
mndrcporoln, lllttr!lm.
tal't!lruga., coral, onro,
prn.tn, platina e ('etlrns
prociosu.s ; v u. s o s, o
qnnesqucno artigos rlo
lonc:t ns. 5 e 6 ; lustro,
candolu.!Jt•o:; o serpentinas do qunlquw qualidade o qmtosquor nrti~os do vid••o de n. 2 ;
moveis dtl madeira rtna o
CJUaesquel' olll'aS ou ar·
tigo:~ do ou com ouro ou
vrn.to.; porfumnrins, bi.Joutorlas de qunlque•·
qnnlldnda; tigura~, llus-

tos, csto.tuns, vasos o

outros ohjeotos ou poQils
do luxo, udorno o fhntnsln, de barro, louça,
vidro ou mo tal; obrns o
ut•tora.ctos da ma1•more
alabastro, porphv•·o,,ins·
po o ped•·ns somolhautos,
pontas do Pnriz; cnl·
cndo do qunlquol' tecido
elo sod1\ ou com moscln
do ttodn; luvas, ospartilhos, g"l'avnta.s, cba.póos,
o bonnots do qunlquo••
qun.lidr~tle; p:t.nnos, ·cnscmh•ns, .. o cassinotus do
lil,slngolns ou dob••ndas,
com ou som moscln. de
seda, bordadas ou niio o
os Dilo ospeclfiaados; ai·
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pnca, cnssns do ht, li lo z,
morinôs, dnrnntcs, tllL·
ma~cos, cnchomlt•as,
prlncozns, srtl',ins, sornflnnfi, gorgoorll.:!s, roynl,
tiOtilll dn.CIIInn, tOilllllimi
r isso o tecidos aarnollumtcs o niío classlllmu.los,
lisos ou entrancados, lavrados ou ntlamascndoa;
ccr•lonlhns (n. SiU do.
taril'a) corroia. do couro
tlc algodão ou borrach:L
taxuadas ou não para
maohlnn> (u. i012 da ln·
riítL)j fJUOi,ioa, pt·esunto:i

da l)tmlquer modo Pl'Cparatlos, consol'Vn de
qunlquea· qua.lidado, mi·
\'O as congcln.dns. paios,
ling11l~u~ ou chmll'ico~.
cni\Jo cn f,"'k~1s, S[Linmcs
on oxtJ'Itetos ; pagando
mais ·10 u;o Oí seguintes
m•llgos: lJcUidns fcwmontnrlns o licOl'CS, liquidas
o hobldm1 nlcoolicnB; cn.l'·
tns do jogar ; arroios o
cm•t•mtgc•ns e os artigos
tln clns5o 27; diminulrtos
do üO n/11 as t'nxas do sulfureto tio cnrbouo; oquipnl'adns us tnxus quu

pugn. o macarrão ;is
dos biscoutas o bolnchinlias •
.As taxas pnrn. os liquidas sorüo us seguintes:
15 o/o para os cascos quo
contii'Orom oleos •
IS t}/o prra llil cascos que
coatlvorom babiolns formontndns o lllcoollcns.
Pnm todos os outros onvoltorios om que possam
Sllr ncowl!clonndas osto.~
meJ'cndorins, rogulal'ü.o
as tnxns do nrt, 173 dn
tm·ilil, pn.ra os ncot:1 tos,
tlcaudo om plouo vigot•
as notns 13 n IS d11
mc:)mu. tnrif1\, c, bom
nssim, os nrts. 25 o 2G
dos preliminares dn mcs-

mn.

As n.g:;:ornva.çücs do impostos
liotortnlmu.las nclmn, só
s01·i\o cobmdns dns mo r·
cnd01•Ias quo sahlrom do
porto do Ol'lgom a partir
ao I do feverelre do
!SOS.
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l~ri

daloi n.

3.
;

uro <livhlondos tios titu-

las das compaubins ou
socia!latl~s

do 21 flo

Ft~rloJ•nl,,

das cnpn.tn.zins, clovadns ns taxas

a 150 róis o 75 róis.

olovnrla~

as tuxns a 1 ~~~ 2 ~~ o
0

/u.

JJespaclto mn.rieimo

5. Imposto do phnróos.
G. !dom do doons.
Addicionacs

7. Tnxns nddicionaos soln•o
os dii'oitos do importa..
ção pnrn. consumo, Dl\
confol'lllirlnrlo cio. lei n.
21 do :JO do dezomhro
do 1001. isento de,as
tn.xns o pnpot pum im ..
'J}rossiin.

1iUted ••••• ••• , ••••••••

17. Dita da Casn da Moeda.
18. Dit:L dn lmpron"' Nncionnl o Diario O(ficial.
lü. Dita fin Fabrico do Polvora.... . . . .......... .
20. DÍ!•I do f,,bt•ica do l~rro
de S. João do I[Jnnemu.
21. Dito. tios nrcienuos .....
22, Dit:L da Cnsn de Correcçiio . .............. .
23. Di ln do Gymnasio Nncionnl ..... ..........•.
24. Ditn do Instituto dos
Surdos-Mudos ....... ..
25. Dita do Instituto Nncionn.l do Musicn .........
26. Dita do mntriculus nos
ostabolocinwntos omciaes do instrucçi!o superinr . ......... , ..... .
27. Dita dn Asslstencln dos

8. Doz por couto ndtlicionaes sohrH os lmpostns

de oxpediento rio g-ene..

ro:1 li vl'es de diroitos do
importnç[o, plln!'ÓOS o
docas. l•'icam supprimidos os impostos do lO%
addicionne:i sohJ•e os diroi to; do oxpo~lonto uns
cnpn.tnzins e a.rmuzenngoos.
SaMda

o.

Direitos do 2 1~ % do.
pol vom. fabric:mln. por
cont1~

•
••

Alienados •••• , •••.••••

do :;::-ovorno o dos

28. Ditnnrrocndndn nos consulados ... , ....... , ... .
20, Dito.. dos [U'oprios nnci-

motnos pt•o ,Josos om pó,
pinhn., barrn. ou obrus;
do I !~ % do mu·o om
bru•rn. fnnclido nn. C:1sn.
dn. Mor.dn o do I % <los

nues ....•. , ..•.••.•...

diamn.ntcs ; o snlJI'(~ a

impor·tnçiio do Dist!'icto
Fotlwal, elo produc!tos

n11o sujeitos 1'l oxportaçilo dos E;tn.dos, .......

Interior
lO. R.ondn. dn fazonr1n do
Snntn. Cruz o outt•ns do
proprlodnde da Unii\o .•

........ , · .. .

12. Juro5 dns acçoes dai:! os ..
trndas do !~rro da na.. .
hia o Pornnrnhuco ..... .
13. Ronrln dn Estrn.d!l do
l'oi•ro Contrnl do Brnzi 1• •••••••••••••••••••
J,J. Dit" dn.s ostmdus do
J'or:g custoudas polu
Un1a.o ......... ....... .
15. Diltt <lo Corroia Got•a1
16. Dita dos tolo:;rnphos
~Jcctl·icns, inr.lusive n
tnxn tio fi•. 0,10, ouro,
por palavra do tolograrnmn. em percurso
nos cnbns dn Bra:iliau
Submarütc Company li-

E~podiunto

4. At•mnzonagoru,

n.JJtJIJYffifL:l

com eódo no Distrlcto

da!:l it la VOUI'H- 1

3 ~~

..••

li. Imposto do 3 ió % so-

rlos goollOI'OS
livro:; Llo dil•oltos do con·
::mmn, llil conl'uJ'UIÍdwlo

E~pecllonto

uovomht•o de lt:W2, isentas ns somuntcs Ju!)tinn'
i'

..•
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30, Fóros do torrono do marinha ................ .
31. Lnudomios .......... ..
32. PJ•••mlos dos deposilos
publicas .............. .
33. Conti•ibuJç,ío dus oompanhlas ou omp1•ozns do
osii'U<Ias do ferro. subvoncionn<.lus ou niio o do
outras compnuhlns para
us dospozas da· respectiva tlscnllluçilo, ••• ,•••

,,
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34. Imposto da sollo, do nc·

Rapó, por 125 ~rnmmnH ou
fr'Hcr;i1o do:-.ta unidade :
no f,dJrh:o nnr.ional •.•..••
Do l',dJl'ico cslt·nrrgoirn. o•. o

corda com ns tuxns o~tn.

bolochius pala lei do :lO
do novomhro do 1801,
olovnrlo n 000 róis o sollo
dn..s procnr•nçOes de proprio punho. quer os oscri ptns onssignndns,q no r

o

·11. Moutopio da Mnl'iuhn ..
....
"' l\Jontopio mililni'o•• ....
43. l\!ontopio dos omprogn-

as ::;ómente ass\g-nndns,

dus puhlicoso .. o•••• o••
44. Indornnisur;Ol!S, ...•. , ..
•15. Venll •B du genor·os o
pt•opr·ios nnciônncs •.. o.
413. .Jur·os do nupitnos nn..ciouuos o..... o.••••••• o
47. H.orna IIO:iCdl\ tos dos rrromios do biihotos rio lotol'ir\, ••
·18. Recoiln. ovoutual, comprohondidas ns multas
por• contravonçãos do
lois o rognln.monto.:;, .••

com sódo nos ~tndos •••

35, Imposto do transporto.
36. Imposto do 2 'f, sobro

o ••••••••• , •••••

vencimentos e su!Jsidios, inclusive os do
Presidenta o Vicc·Pro·
sidento dn Republica o o
dos membros do Congresso Nacional. .... , ,
37. l~entllmento das poonns

Deposito.'>

·10. Saldo ou oxcosso entro
os rocobimonto~ o ns
restituições ........... .

do ngna., ••.•••...•. , •
38. Cobrança. da divida
naU vn. •••• , ••••••.••••
29. ImpojtO do 2 41/n sobro o

DisposiçlJcs gcracs

cnpitnl dus 1 •tori11B federnos o de 3 u;" sobr•t• o
elas ostndonos,c11ja venda de bilhetes so olfo.
c tum• Olt Capltn.l Federal,
no fórmn dus leis om

vigor ... , .....••.....•
Consumo

S'Oll'l\,.,., ••••••••,,,,,

Charutos, por um, do fllbrico f.IStr·ang-eiro •
Cigarro!!, de ft~bt•ico estrnngeiro,por muco dtJ 20 ou
por quolq um· l't•ncção
oxcodouto do 20.,,,,,,
Os cigarros do morta !lu• ou
cupn do fumo pagnrüo o
dobro destas tuas.
o o •••••

10 r6is
00 róis

HE0Jo:I1'A Jo:X'l'ltAOJlDINAniA

olevnnrlo n 1$000 o sollo
do onda dospncho do im·
ortnção, excluüJo o solr.o sobro biihotos de lo·
teria A sobro dividendos
do bancos, corupanhin.s
o sociedtulos nnonymns

40. Fumo om bruto rte pro·
ducçiio estruogoira por
500 grnmmus ou ft•acç~o
desta unidad<J .........
Fumo picado, mlgndo ou
do.sfln.do,inclusivo o mn.·
fuctur•tulo em clgnrro,
por 25 grnmmns ou frnc·
çiio dostn. unidade, do
producçi!o nacioonl. , , •
Dito d.o producçito ostrnn·
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!00 réis

10 róis
40 róis
!00

I'ÓiS

30 róis

Art. 2. 0 E' nutorisnrlo o Governo :
1°, n. emittit• lnlhetos do Thesout•o nté, o.
!iommn. llo 25.0:JO:!JUO,). com nntocipaçãu da.
t'Ot!OitiL no oxel'cicio dosta loi ; duvendo,
puróm, rosgntal-os ntó o fim do mosmo
oxercJCio ;
2", n. rt..ocebor o restituir, de conformidade
com o dioposto no n1·t. 41 da lei n. Q3B, de
17 do sotomb!'O do 1851, emprog;lnllo os Sl\1dos nas dospozns dn Unitlo o contemplando o
excesso dns r•ostituir;Uus no bttlanço do exorclcio1 os diuhoiros procedontos das seguintes
ot•igons:
a) do omprestimo do cofi'O dos orphi!os ;
b) dos bous tio dol'nntos o ausoutos :
c) dos premias do lotet•iaa;
d) dos Llupositos Lb:; ctüxns oconomicas o
mau tes do soccorro :
e) dos llopüsi tos do outras procorlonclns :
3o, o. rover ns tari!'as atlunnoit•as. Nesln
rovisii.o sor•üo consGlidados os impoiitOs do
impot•tncii.o l·rLm cuu:-,umo do modo u. constituh•otn umtL só luxa p:11'1L ct~tlt~ n.l'ti.:,"D
tln tnl'll'n,
snpJH'imidu:; n.s taXIlS utltl.ictull!lOS, Outro:-.illl, a ruvor os impotitos t.l.o
oxpo11iouto do:; gonor•os lino:; tiO diroitus
do impol'tn.ci\u, tio duc.1ti o phm•ócs, da wu.rwil'll a cou::wlidtl.l' ns mesmas tux.as, in ..
cluiudo o:~ ruldiuiannes mts tu.xt~s orig-1·
llllOSo Nusto tmlmlho Lia modo tdgum po•
dorilo ns tn.xu.s ser u.bniXmlu.s ; u. futura

lOG
tax~

soriL o producto da somnm das divorslls
nchmos.
o govot•no liul~ ostutln.r o orga.nisnr, soh n
bnso dns t1uifas nctnnos, 1lnas tnril'us. 11011~
g-m•n.l o ontt•a. mínima. n appl!cnt• nos produ ..
ctos ostmngoh•cs o sujoituJ•a. esto trnllalho à
u.ppt•ovnçiio do Congr~sso Nacionnl om sun
rn•ux:imn. reunião.
Art. :l.'' .Pill':l lhzor fttco no clcficit quo so
pos:n. roJ•itlcat• no oxorcicio dostu. Ioi, pm• i o·
suntcioncin. do J•ocolt;t, o ús dospozns oriuntlns
da I'OVolla dO fi do ;atombro do 180:1, COn•
stnntos dos croditos oxti'ILDrdillni·los o snpplo·
montnJ•es, nppl'O\.lLrlos polo Congres~o Nacionnl, nssim como p:H'IL pt•ocodOI' ao l'OSA'itto
I( O jlli(IOl•lllOOda omitiido do pois daquol!a Ufl\U
ó o governo outorl~udo:
111, n. roduzil· ll~ tlospozns r;.m•a. os dh·orsos
ministorios como julgai' convoniontc, cnm
podorns p:u•n. supJWiwll' S()rvi"cs quo n. s~n.iui
zo pudot•om sor dbponsados, dc~podindo o ros·
pccti vo posso~! ;
2•1, lt pm.tlcnr no ostrnngoil•o opornçuo:; de
crodit• s Htó seis milhões stodinos o uo f•ulz
ntú 100.0~0:000,$ mn ll('Oiil!os.
Art, 4. () Ficu. oxtr1 1h·i vo a todas ns AlfiLlldcgns o ~Iasns do rondns o tll'nzo parn. consuluo llns morcndot•in:-l suseApti veis tio corJ•uTJC;:ão do q1w trnt:t o :ll't, 254 § !,!fl da. ConsolitltXIl~

I

I

l

•

tlaçt7o t/a::J Leis das Al(rmdcqas.

Art. 5, 0 O Govot•no rht 'Uniüo continua.l'il.
n. nr!'or.l\dn.r os Imposto~ do tJ•nnsrnissii.o de
]lroprimlmlos o do industrias ~ lli'olissoos no
Dbtt•icto l~odorul Pl\l'll com olle:-~ l'a?.Ot' ruco
its Ur•spozns r.om os sm•vir.~os dn. l\luniclpnlldn·
rio nctunlmonto n cm·go dt\ Unlií.o o com n. meln.tlo das tlm;pczns CJtlO por lei compotom ti
IJ~osma

I
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o capital llns Jotorins estndones sot•i• pngo
pelo~ ro:;pcctivos coucossionu.rlo:; a\utos de
sorom os rospoctl vos bllhotos expostos 1\
voudn.. Os plnno:; 1lns lottwias ('3dornes do·
voriío sot• approvados polo govo•·nn. Os
planos das lotorin~ ostn.donos Uovorüo sor
dopoHilndos 110 Tlwsouro com os netos olfioitws omanítd03 dos poderes pnhlico.i o:;tndones dos qu,tos resulto n su11 lll'Pl'ovn~ão, o
julgados conformes polo mosmo Thcsoui'O,
Nos bilhotos ~or-á fettl~ a 1lcohu·açiio tio snr
IL lotorü~o fotlot'al ou Otitntloul o nosto Cl\:iiO
a quo llstndo ollll {IOI'tonco, A llscalisução
rl~ts lotoi•ins serú. l'cltu por• omp!'ugn•lo:i do
ThcSOill'O q110 porcei.Jor11o utn:t l_.frutillcaçl1o
do 0:000$, pot• uono, sení.lo tl'o~ contos o
soisc:on tos mil róis pnr1L o flsc.ll o dons
contos o quatrocentos mil t•éis pltm o u.in·
clantc, suppt•lmhln. n. uctnul llscnlisnçüo.
O..; couco~~lonurios 1las Iotul'ins f~Jdm•ncs, o
o.;; das lotorins ost:uloues, cuja, vonUa tio
billlotos so IJzot• nn Cn.pltnl FàL!et•aJ, ontrn1'11o parn. o 'l'hosont•o com n. fJUnntin. de
dor. contos do róis, pai'll ~~~ •lospozas do
li:oiCitlisnciio por

QttOltU~

nne

J;Ol'ÜO estaiJO•

lce!i1lns pala govoruo, 1~ 1iv1•o n vondn Llo
lillliotos olas lotol'los mtadauos na Cupital
Fodm•nl tlesrlo quo t'nrorn t·mtisCuitn~ ns formnlidnrlcs ncimu exigillns o ns dotoJ•ntinadns
por lois o ragtllnmonto:i qua não fot•mn manit'estumonto contr•n.t•ius a ostn. lo!. F'lca
nutori::mtlo o govot•no tL rnodirlctH' o ragu ..
lamento nctntll no sentido dtt pot .. n do
nccordo com estns disposiçül!S. Contint'n prnhlbilil• n ont••n•hl e n vomln do hilhotos
do loterin.s ostrnugoims no tot•t•itorio du n.rlpuhllca.
Al't. 10. Pnt';l o lnno•monto do impmto
do p1!0llllS d'•L~Uil a i\lunleipalidntlo do D1strl·
elo l•'odeml é obl'i:;;nllfl. afnrnccoJ•At•oJmrti<:iio
tl:~cnl compote11to uma cópi•~ tio lnU~!t~manto
do imposto pt•o•linl poJo qtlfll aquollo doi' a sot·
!'oito.
Paragr;tpho nnlr!O, E' nutori:1u1lo o g"OY01'..
no n. litnitru• o conf.iumo do nguu. d1\ Ci!pitnl
Fodoral pnt• rnclo do hydl'ornntro, pnl'n os quo

!rinnlcipalitlado.
Findo '' cxorclclo o Thc;ouro liQuium•i• ns
conlns destos SOI'\'if;os o ontJ•ognrit. o saldo,
ol liotl\'er. à MlllliCipalichHlo do Distrlcto
Pcdm•al, t•ocolJf.ll•;i dclln :L dill'oronr•n. onti'O n
nrrccadnção o o total da~ tloRpoznS foitus.
AJ•t. G.n l"icnm olovnlhts ao tt•iplo :Hi con ...
trlhulçõos que süo nrl•ocntlarlns nns All'n.nde·
gas om ·rnvor dns lnstituiçllcs tlo cnrid1Lde a
qtlo HO t•oliJro o titulo 8, cttpltulo 15 d~ Couso• nii.n t'ot•utn domo::;tlcos OLt dn. Jtrglono dns
hnbitnçüo<.
·
lidaçtlo rlm Lei.-: das Al(cmr/ciJas,
.At•t. 7 .u E' anloJ•Isll•lo o governo n. inser•o.. Art. li. Hol'ognm·so ns dlsposiçilos em
''or no 'rho~out•o Forlot•al, como divhln !ntor.. con tl'lll'io.
nu. runtludn, n omls~ilo om npolicos olfoctmull~ Ct~mnt•a dos DopuliUios, .J do dozembro do
em vlrturlc dod~Jcroto n. 10.322, do 27 do ngos- 189•1, - F'1•mlci.o:co da .üs:'s Rosa o Sitrm,
to !lo 1880,
prosidonto. - Tlloma:: Ddfino, }ti ~oct·etar:o.
Art. 8." Flcn o goovornn nutori~ndo n - Jll}ao Coelho G. LisMtr, 211 socrotnrio.
m~ndnt• cunhlll' no ostnbolocimonto mono~,.
A lmpt•imlr Jlnr<l ont1>ar na o~dom uos trn·
rio do ost1·nngoil'tl quo otrorocot' molhares bnlho:;
lia sessfio nocturna, quo sorll convo·
vnntngons, cnsu não o pos~m fm~or nn. CnMt cndn. pnl'<\.
umm\hfi..
da l\1oorln. n. r;omllln. do doz mil conjos do
róis (!0.000:000$) om mood11s de 100 o 200 Em seglli,Jn o Sr. Pt•eslolonto dosign~ pnrn
ordom do din !ln sesS\lo seguiu to :
rflls.
Votação> cm 3• dlscllssito 1ln proposiçllo da
Art. O. • O imposto do 2 "/.. Eobt•o o capi·
tnl das loterins fodornos ou do 3 •;, sobt•o Camnrn doo Depu~tldos,n. G7·uo 1804, fixnndo
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a dospoza do Mlnlstorio da Fazenda Jmra o lt·nmcstros, opot•nrlos e omprogados civis dos
oxorclclo do 1805,
Al'sonaes de Marinha •• Gunmi dn R•~ubllca.
D1soussiio un1ca das omonc1ns do Somu1o à Continunçiio rln 3• dlscu;silo <lo projecto do
~ro~oslcno da Cumnrn do> Ooputnuos, n, 41 Seundo, n. ~8, do 180•1, lmpoudo sobre com·
<lo 1804, lixando n dospoza do Miolstorlo da pnnhlns de soguros do vida cstron~oirns que
Justiça o Nogocios lntorloros, o ils qunos a funcclonnm no torrltorio da Ropublicn,
mosmn Cnmnrn niio pódo dnr o soo nssontl- 3• discus,üo d<L proposiç1tu ih Camnra dos
Deputados, n, 22, de 1894, I'olovnndo n
monto:
multa om que Incorreu n Companhia Gernl
3" dls,ussilo dos proposiçilos d<t Cumnra dos do Molhornmenlos no Maranhüo,
Doputndos:
2" dlscussiio da pt•oposlçiío da mesma ca.
N. 45, do 1804, abrindo no Minlstot•io da mora, o. 03, do 180·1, nutorisnndo o Poder
Mnrln1m o credito do 1.402:000~ pm•n ser np· llxecutivo a 'onc01ler no De•, E~ltncio do Sllvn
Possuo, lento lla Fncnlda<lo do Dlrolto do Replicado a d1vorsns vot•bus ;
cife,
unt nono do llcen<;n com o respectivo
N. 54, do 1894, nntorisn.mlo o gov6rno n ordenado.
abrir diversos creditas snpplomontnros on
t•nbrlca - Arseonos - pnra serem npplicados
Lo\'nnln~so n sossii.o ás .(horas e 5 minutos
no pagamonto do nugmento t.lo vencimento da tardo.
dos pntrilos das om barcnçilos do Al'sonn 1 do
Mnriuha dost11 Cnpitnl ;
N. 55, de 180,1, autorisnndo o governo a
nhrir o credito oxtrnordinarlo de 800:0011~
l·lli~ SESSÃO 1'!~[ 5 DE DEZE!IInRO DE l80·i
para occorror ns despezns com fastsjos o t·o~
cepçiío condl~na da commiseílo OI'iental.
Pre:ndcncirt do 81•, M{wocl Yíc/OI'ino
~~~ discussiio dns proposlçõos Uu. mesma
Camnra:
SU~IU1\niO- Clin.n;n1ln- f,fl\luL·z~ tln ~~octn- I~~l·l;~
- Jl3rQcorn!4- :\OUll'tH:iifti pnr:L dLVtll'lllU\CIIIIl•
N. 60, do 1804, concodouLio nos Ministorios llllll'i'L'I~
m!MHiie~
Intlic"•;ilo •lo ::ir, \'iL'I{illu
•la Guerra o Marinha, parllo reconstltulçilo do OnnHLIIIn - parLnruumtl!:iOnpf~~~ Hu 111.\ ~~~~~~numto 1\l• \'ntnt;,il!'lt
mutorlnl do exercito o d<t nt·mndn o credito - gnc"rl'Rtllontn dn 1\\Mcussii.o u n1\l!uncnto du vutn.
Jl\SCIIMHiifl 1\Rti IH!lf!I\1\RK 1\0 Jlrojo.mto Jl, :Jl ....
do 27.000:000$ no cambio de 27 ds. estar· çiiHI
JliiiCUI'KnK- Volllf'iin- ChtlmadiL- Atlinmou\u •11~
Unos;
vutn•:ii•1 - Ordum 'tlnM ll·nhnlhml p1ra I'L JIC!\"~.,
N. iO, de 1804, nntol'i>nndo o PoLior l~x nor.l11rnn.
ooutivo a nbrlr, pelo Minlstorio dn Ju;ticn o
Negocias lntorloros, um orod!to supplomentnr Ao mcio·din compat•ecem 28 srs, Senadores,
da 37:047$ ii t•ubricn 3" do art, 2" da lei ~saber: Joilo Pedro, Gil Goulnrt, .roiio Neiva
Joaquim Sarmento, Cost11 Azevedo, Antonio
n. 191 R, do 30 do setemhro do 1803 ;
B><enn, .Justo Chermont, Pires Ferreira, .Joiio
N. 82, do 1804, nutorisnndo o governo n Cordeiro, Alo1lno Atronsn, .José Bernardo,
abrir o cr •dito oxtiMrdiunrio <lo 25.500:000$ Oliveira Gaivão, Almel<ill Barreto, Joaquim
~ara or.cort•cr ús clospez,s 1lo Mlni;torio dn Pernambuco, .roiío llarbalho, Leite o Oiticlca,
Ouorrn nt<l n Uquiclnçilo do exorcicio vlgonto. J.cnndt•o 11acicl, Vir~llio Damnsio, Eugenio
Discussiio unlo<t <los omoudns da Cnmwn Llos Amorim, Q. Roca)'UVI\, Saldanha Marinho,
Doplltados no projecto do Senndo, n. 37, de E. Wnndcn1<olk, .loll!Juim do Souza, Silva
]804, rcorgo.nisaudo 01 estndos-mnioros do Cancdo, Aquilino do Amoral, Ubnldino do
Prosldente dn Rnpuulicn, do Mlnl.;tl•o da Amaral, Gustavo RicltM•cl e Pinheiro Ma·
Guorrn, do Ajudante G<lllOl'nl do oxm·cito o cbndo.
do Quartol·Mnstre Ocnot•al .
Abt·e·so o. sessão.
Continunçiio da 3• discus>iio do ;woiecto do E' lhla, posta em discussão, c niio havendo
Senndo, n. 31, do 1804, olovnndo os soldos dos reclnmnçües, <I~·SC pO!' np}lrovalln n nctn da
oillcinos o rmcas do oxot·clto" cont11r do I de se!siío nnteriot•.
,janeiro do Sü5,
Compni•ecem depois do aborta a sessiío os
211 discussão dn. pt•oposição tlr~o Cnmnrn. dos Srs. Francisco Machado, Coelho ROdrigues,
Doputnuos, n. 8·1, do 180•1. ro~ulanclo o solLio Lapo!', Joaquim Murtlnbo, Esteves ,Junlor,
o etapa dos oOlciuos olrectl vos e pl"uças do Cruz, Mnnoel Barata, Abdon Mllnnez o Rego
nxorclto o nt•mudu,
Mollo.
·
3• dlscussilo da pt•opo.;lciio da mesma cn- Del:um de comparecer oom causa parti·
mnrn:
clpnda os Srs. Cotunda, Gomes de Castro,
N. 38, do 189l, nutm•isundo o govorno a Cunha Junlor, Joaquim Corroia, Ro•• Junlor,
nugmentnr os vonclmcntcs dos mostres, con- Messias de Guamiío, Domingos Ylconte, Ar is-
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thles Lobo, Goncnlvcs Cbnv&s, Jouquim l'c·
)feio, Leopoldo Uo Bulhõed, Generoso Ponco,
S1mtott Andrade, e Ra.nlino Horn; o sem cnusa.
purtlcipudn os SrN. Nogueira Accioly, Coelho
"Cnmpns, Ruy Barbosa e CiLmpos SILIIC.~
OSn.. Jn SEcrtNTAHIO dt'~ contn. do seguiu te
EX I'EDIEN1'E
Iteprosentn~ilo

l!o

As•ocln~ilo

Commercial

do Rio de Janeiro insi•tindo no pcilido con-

•tnnte do memorial que >Hbluottou a con·
sidcraç.io do Senado em 1803-A Commissão
de Finanças.

comproviLm estar a SILUdo do mesmo bncbnrcl

hnst.nute n.lwrndlt, rlo modo n ::or necesl?nria. a

n. Jit•ençn. so!lciuuln. pai'n. o rC'gHinr tratamento
do reforido juiz, ú de lJlLI'CCot• tJIIO n. rUtn proposh;iio tlovo so1• snhmettidn. li. i.lh:1cusaão o
npprovudu. pelo Scuado.
Sala thts éommiFsões, ·I do dezembro de
18!1·1.-LeiM IJ Oiticica.- Jmto Clwrmont.-J.
.fodfJ!IÍnJ. de Sou;,,, - Saldanha 1Jarir~l1o. Rrm1o do Lnrlario.
N. 222-J894

A Commis>ilo d<' l'imliiÇIIS examinou 11 pro·

0 Sn, 2"SP.cngTAIUO lê, O viío a imprimir posiçiio da Cnmar11 dos Deput,dos n. M. do

para entrar na ordem dos tl'ailalhos, os se· eorrente nnno,que a.utoriRa o ::roverJto a abrir
um cro :H o de com contos de róis pura a.
gulrttes
comprn. dns terrns e nguu..-; do rio Covanca de
proprierlnde do Dr. Joaquim José de Slquoira
flARECE!tES
e sua mulher. conforme o contracto celebrado
em 2t> 1lejunelro deste o.nno, e
Conslrlerando que nn monsa!fem db Poder
N.220-IB94
E:rcutlvo no Congresso Nacional está demonstrada 11 vantogem de uma Jiquldaçilo aml·
As eommlssües de Obr11s Publlcos o Em· gavol sobro a que poderia re>uJtar de um
p~ems PrivilegiaulM o rle l'innD\'"' exam.nal· arbitramento por cfl\Jito da decisão judicial
rum o projecto n. I JO deste n1mo, dn Camara proferida pelo ~upremo Tribunal Federal em
tlos Deputados, autorlsundo o governo a con- nccor•diio de 23 do agostn do anno po.sso.do, o

tractar com Richard J. Rnidy. ou com qur•m que ti de necessidade a acquisiçilo da referida
, melhores vnntngens o1ferccer, o ns.o.;entt~- propricdn.de ptu•a o sorvi,;o do ILbastecimento
mcnto do um crLbo sub-lluviaJ entre Bolem de ugua a esr.:1 c:tpital,pensa a commissãoquo
do Pura e Mnnbcs:
~ a proposição deve ser udoptuda poJo Senado.
As cornmis,;ões _reunidas. considerando o Sala rlascornmiB.1üos.5 de dezembro de 1894.

(lesonvolvlmento UHlus~rln.l ~ cummerciu.l. - J. StJltkmlm Mtlrinl/0.- JosJ Bernarria,:IOrnpt•e crescente. dn. rujuissu~n. zona (JUB .r. Joaq~tbn de Sou:a.- JtMo Chermoru.tcm de ser beneficiadiL pela lrnlu• teiegra· Leite " Oilicica
}lhica projectoda ;
·
•
Considera.ndo!' eonveniencirL par" o flsco
N. ~2~ - I8ll·l
do comrnunrcnç1w que se proJec~• cntt•e as
<luns·praÇilS commorclaes e os pontos inter·
•nedlnrios indicados ; silo de Pltrecer que
O<juello projecto deve entrar em rliscu&lilo c O Congresso Nacional decreta :
,_.r approvado.
Art. !."A lbt·~a naval pnm o r~uuo elo 1805
Sala. rins commlssões, ·I do dezembro do COUSti.Ll'íi.
:
180.&.- Antonio Bncna,-StJltlau/ja Jl!uritJ!to.
§ J." Dos officines da nrmn.rln. e clasaes an-h1..~to Cllernumt . - JoaguinJ. Pernambuco.ZJurdo do Ladarlo. J, Joaquim diJ Sou.:a,- nc:ras que lüt• preciso emb11rc:1r nos nn.vlos e
transportes da União, conlurrne suas Jotnçõea,
.!Md Bei'Harrlo,-Lee'tc o Oiticlcrt.
e do e•tndo·rnniot• da oSCjtrll<lrrL c rJas divisões
nn.vaes.
N. 2~J-l8fJ.1
§ 2." Do 4.000 praças do corpo de rnari·
nlreiros nucionuc,, inclUsive 300 vraça.s para
A Commis~iio do Fjuo.uças, a quem foi pre- as u•es comp<Lnlrius de !Uguistns, ulérn de 100
scltte u. proposição drL CamUI'U dos flr•pu tudos, rJa cornpunlun de Matto Urosso.
§ o." JJe l.uoo luguist"" contracto dos do con·
Jl, 57. ilo CO!•reute u.uno, concedendo sois
IQo•cs de licença, com ordenado, pat'" trattu· !u1·miduuo co1n o t•csp,ctivo regulamento,
rle 11Ua saudo, onde Jlre convier, ao baclrrCrel promulgiLdo para os foguisto.s extranurnera·
Joaquim Pit•os de Amorim, juiz seccional elo rios, ernquanto o co1•po de mnrinheirOB na·
8:sln.do do Esplrlto Santo, tendo devidamente oionac• niio puder 14zer 14co" todas ns et·
oaamlnado os documentos que atteatam e lgenclaa do aervlço naval . .

SESSÃO EM

5 DE DEZEMnRO DE 1894

§ 1.' Do 3.000 aprendizes marinhr.iros,
§ 5. 0 Do 400 praçn.q do corpo !lo inlhntu.rin.
de mnrlnlm crcn.do cm Allhst,ltuiçiio dn hl\t.n.·

lhiio DILval, com n orgnnisuçiw queest1~ f.inlm,

podentJo seu nuc\eo sor ror111udo pelns ]mu;as
elo oxcrcito. presentemente cmU1trc1v n.s nn.
esquadro.
.
§ o,n Em tempo do t:uerrn, elo pessoal quo
J'or neccssario pu.ro. o servJco.
Art. 2.' FICII o governo autorbad~ n:
§ I. 11 Engajar para. .o serviço da nrmlt•ln.
nnclonnl, dumnte a. paz ou a guArra, o pessoal
neecssario para preencher os claros CJUC houver na Jbrc;1L naval.
§ 2,n Abonar mcn!'on.lmcnte nos que se CDA":L·
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corem do ropnracucs que so prolonguem por
mnls de 00 dins.
Cada um desses mvios ter~ a bordo o sogonlnto pessoal miliLu.r : cnmrn·1ndnnto, lmmo·
diato, commlsstfl'in, mest.•·o, Uol e um quinto
ela respectivo. lotnc;ão.
Ocummandnnte o o irnmedin.to, ílcnrn por·
cobendo os vencimentos d1L tabella como navio
rlesnrmndoou orn dl:-oponibilirlndo, percebendo
os demais vencimentos integrnes.
Art. 3. O ministro da ma.rinhn, de accordo
com o da industria, vioçiio o obras pubi!CIIS,
providenciiLriÍ. pn.t•a que as companhias de paquetes subvencionadas pelo Estado B<lJnm
obrlg-ndns a construir seus navios com os re·
~uisitos lndlspensavois poro, naoventualidnde
de gucrru., con vortel-os cm cruzadores auxiliares.
Art. ·1." Ficam revogaUn.s n.:.; disposições
cm contrario.
Sala rius commissües. 4 de dezembro do
1801.- J. L. Coo/Iro 8 Campos.- J, Joagtli"'
0

,in.rem cmno mnrinheiros nacionn.es ou solda·
dos, nuli:-; metatlo do wldo que ora percebem
estas clns~es, devendo o prazo do eng:~jo.mcnto
ser pelo menos de tros nonos.
§ 3 ... Con~.:edor 11.0s marinheiros nncionnes
procedentes linR escolas de aprendizes, quo
completarem cinco o.nnos do BArvic;o, sem de Sau;a.- J1fa1!ocl Barata.
nota. que os dcsa.bone, uma gratitlcnçiio mcn·
sal equivalente;, metado do soldo· di\ classe a Vem i1 Mesa, ó lido, e estando apolndo,
será dado pm·a ordem do din. d11. sessão seque pertencerem.
§ ·t,n Alionn.r a grntitlcnoü.o mensal corre· guinte, c:: mo mn.teria urgente o seguinte :
sponrlcnto i\ mot.nde do soldo de sua classe i\s
praças do corpo <lo marinheiros nru:ionnes
rROJECTO N, 41 DE 1894
quo completaram o tempo le~lll r! e serviço o
continuarem a servir sem engnJnmonto.
§ 5, 11 Reformnr o regulamento do corpo de
OCongresso Nncionnl resolve:
marinheiros no.cionaes, de uccoJ'do com os E' pl'ot·og!Ldu. a actual sessão legislativo. ató
progresso:-1 navnes.
ao !lia 20 do corrente mez.
§ 0.' Augmontar o numero das e•colns do
Snla das sessões, 5 de dezembro de 1894.nprendlzes marinllciros, dotn.ndo·n.s. de tudo Virqi/ifl Damcuio. _ EugMin Amorim. _ J.
qu~ for mister pn~•a o dcsonvoivJmento do s 'Rego M.tlu. -Siluo Canodo -LtJ.per
ensmo elementar e profissional.
' E wanrlcn/<Dll<.
'
'
§ 7,' Elevar & 50 o numero de ~uardas'- '·
pnra o policiamento do .~rsenal do Mnrinha O Sit. Vmou.to D~>I~SIO (pela ordem) re.
rlestn Cllpital, completanilo·O com os interior·es quer ao Sr. Presidente que consulte ao Se·
e praças rios corpos do marlnill' 0 do exercito nad' ai concede urgoncia para quo o projeque houverem obtido baixn do aervir;o.
cto que acaba de ser lido seja dndo lmmedia·
§ 8," Alterar o regulamento da bi•lgarla do tamcnlo P"ra a discussüo,
artificos militares, fundindo a protl><üo do
calafate com a de carpinteh•o o ereando o lo· O SI\, PilE~IDP.NTE diz que quando houver
gar de armeiro na mesmo. brignda, com as nume••o legal, consuitai'i< o Senailo sobre o
requerimento.
vantagens dos domais artiflces.
§ 0," Reformar na escolas de machinlstas
0 Sn, AL>IF.IDA BARRETO (pela ordam) pede
existentes, "''mo lutulto jh do elevar o en- ao Sr. Presidente que nomeio quom, na Com·
sino ao nivel da importante missão que cabe missão de )!nrinh• o Guorra, substitua o
a. esses aet•vidores, tó. de fOrmar tnnchinlstn..~ Sr. Ros" Junior, que csm ausento.
para. a mtu•ln hn., ns~im de guerra como mercante, caboudo prettwencia no~ que forem
molhar classiflcailos pam admissilo no corpo O Sa. Pllr~SIDI~:-tTr; nomein o Sr. Eduardo
do ma.. hiuisras navaos.
Wandonlwlk.
§ 10. Construir 11rmnzons que sirvam rle
O Slt. Vman,JO DA>!~sro (]>ela ordo111) pede
deposito para o trem belllcos da mnl'inha, em no Sr. Presiuonto quo nomeie quem suMIsuo;tltul~ilo dos que fornm destruidos cm tun ua Commisslio do lnstr•ucçilo Publica dous
consequenoJa da rovolta.
de seus momb•·oa, dos quaos um pordou o
§ 11. Considerar na reserva os nrwios que mandato do sonndor o o outro ncba-se nuniio forem precisos pura o serviço ou care· sonto.
S.aado Yol. VI
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O Sn.. Pn.Esrnr.xrr. nomoiiL os Sr!l. Abdon o po;tcrlol'monto voam ossos serviço~ nggra~
Wlnncz o Joaquim JlUl'tinho.
VILI' o ,OI'Çllrnento, pot• qualquor circumstancia
O Sn. ·!DÃO B.\ltD.Il.IIO (pda o>·dan•) pc. do no arrnn.IILdll depois.
.lt1quautoàs Alflmdogas de S. Paulo o Juiz
St•, l't•cstucnte ~ uo nomo1o quem sub.<titu~
do
Fórtt o quo ltcontcccu ?
nn. Commissllo do Jutnh.~a. o Leg-lslai![U~ ~
O governo niio ns podia instnllnr, sogundo
S1•. Nogu~il·u. .Acciolli, que se o.chn auSonto.
a lei, sorn que ·o~ Estndos do S. P11ulo o Minas
O :;1~. P nESIDE~TI·: nomcii~ o Sr. Rogo oJferocessem os prc·lius, utunsilios, e torto o
mi.Ltel•inl necessu.rio pnl'a. funcciomu·em o
J!o!lo.
nindn aproveitnndo·so o pessoal do t•eparti·
çõn~ o lagares cxtinctos.
POl't.a.nto, mesmo com n. verba dn.1la no or·
ORDEM DO DIA
çorncnto, o governo niio podia considerar inst:Liiadas as dullS ,.Jfnndegrts,
Niío havendo numero lcgn!,oontinli~ ndindn Esta instaihwiío do Gymnasio do comp>t•
l1. votu~ão em :1~ 1liscussfio da propnsioiio dn. nh• uiio pócio m>~is sor exccntndn, porque no
Camnrn dos Deputn•los, n. 77.do 18il4,fixnncio govcr110 uüo ô possivol u.pt•oveitn.r o pessoal
tL dcspezn. do .Ministel'io du. Fn~endtL para o e mator·ia.l do Jntcrnnto do Gymna.sio Nncio·
n11i,
OXCl'CtciO do i805,
Suguem-se om discussão unica. n.s cmcnUI\s Pa.ra. chegttr a. instnllal·o, O noccssa.rio que
do Sanado iL proposição dn Camam rios Depu· o orçamento lho rlti 150:000$, como eeti1 aqui.
tBdos n. 41, do 1804, fixondo a despcza do pu.ra mu.scl\rl.\r o sopltisma da. dispo:.:içilo legal.
Votou.so a lei creando o Gymnnslo nn Cnm·
~linistcrio c.ln .Justic;a. e Negocias Jntcrtore:õ~, e
ponha,
mo,; m•n iando aproveita!' Opessoal do
ns qunes n. mesma Camru·a não llOude dtti' o
internato do Gymnnsio Nacionnl; posterior·
seu a,sontimcnto.
mente Jbl rostnurn•lo o iutcrnnto nos•• capi·
tn.l, o a t'C:3til.ut·n.~~u:a, s tnccloua.da. na lei do
O~··· JLeite " Oítiei.,a-Sr. Pt•o·
revogou u. flieposiçilo autet.• or c,
sidento, npozll!' da decia>·nç,1o foi ta pot• um orc;n.monto,
p~l' co~sequencia, o Gymnasio un Cnmpnnha
dos membros dn. Commissüo do Fino.nçns e
ncceita sem protesto, do que o Senado ,lovm·in. na,(\ <:\Xlstc mms.
adoptar os projectos vindos du. C1~mm•a, sem Como o.s outras, ns leis orcn.mento.rins conum at•ti~o dizenrlo: «Ficam revogadas ns
emendas, ~ Cam~t·~ neg~·se a concordar com teom
dis~osi~ões om contrariO,»
cmendu.."', como a. primcil'IL tlus que 1•ejeítou,
Assim, si o governo nüo pódo ma.is crear o
neste orçamento, pot•ftjitumcnto ncceito.V(Il.
esl:1belccimento do inst.rucc,io da cidade d~t
0 SR. JOÃO NEIVA E oumos-Apoiado.
Caml'"nhu, porque restnbclccido o intornato
O SR. OtTICICA- Sr. Pl'esirlento,ll omonda aqui, Jillta·ille a condição que a lei mat•cou
r>roposto pela Commissiio de l'inauçns, e quo pu.rn. tal crcaçiio, n. que vem n insistenein. da.
o semulo acceitou, suppt•iminUo a veri.Ja eon· Cu.mo.ro. em queror conservat· tal verbr• no
aignadn pnr11 o oxtern11to da Campanhll, é Ol'Qilmento? E' apenas pnrn. n.ggrava.r os cotanto mais accoitiLVOi qunnto a instollnç:io ti.·cs JmbliL•os, ~cm rau1o do SCl'.
daquelle gymnasio 11fio pUdo mais rcgulo.r·
Quonto a outra emenda," da passagom dos
manto sor lbilll poio governo. (..tpoiado.<.)
cursos annexos lis Fnculdatles p>Lra os Esta·
A \'Ol'ba tlo orça.mcnto O, pois, dispensttvrl, dos ...
porque o goym•no niío pódo instnllni• "'"" in- 0 SR, AL,UXO AFFOXSO -Um Yordndeiro
stituto, sem ferir do !'t•cnto 11 lei quo o
despotismo.
cteou.
0 Stt. OITICICA,,, o govel'nO tem meios de
O SR. JoÃo t\EtVA-Exac!Jtmonte.
o fu.zet•, pnrquu n>L lei till receita alio ó nuto·
O Sn. OtTICIC.\- A lei mondavn que'" çre· 1•isnllo n.suppt•imit• :servi~.~ol!.
asse na Cltltvla da Cu.mpltnho. um gymnnsio, Estes cu t•sos unnoxos hoje estiio fóra de pro·
tLpplicando·se lho o niiLtoriiLi o o pessoal do posito, niio toem muis l'n.ziio do so1•, niio süo
i n~or~n.to do gymnnsio nncimml, quo lüra. Slip· llllli::i llOCCSSO.l'ÍúS.
pr>mtdo.
ll' o tal sy.~temo do so consoguir votr~çües O Sa. Gu, Gour..\1\1'-Apoindo.
do Congre::;so ; mnscarnmlo-so 11. idén. cum o O Stt. OtTtctcA.-Havia nntigamonto motivo
não nuf(monto de despczll, como so 1\Jz para p:trl\ a. sua oxistencio.. no tumpo cm que os
u.s u.lt'u.ndegas rle ,JUIZ de Fóra. o S Pnulo; tJxames 1!0 propn.ra.t.of'io:.; Bl'tlm fl3ilos SllJI\ente
mnscrl.l'rmd.o-so o titcto corn esuo sophisml1 do )lera.nto ns Jiwuld.u.Llo~ ; o ontií.o os e~tutlantes
núo llavar accrescimo de onus pu.t•u o The· rios ll<tn•lo~ limitt•ophcs vinham m•tt•iouiar.so
souro, nam do voucoNo a rosist•ncin d•quel· no; cursos, nprovottov•m do!Jes •. D<L•m-so ll
les que quorom do!imdoJ• os cor.·e• jlUblicos, <Lnomolia tlo oxistit•om cursos nnnexosjunto
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N. 79, de IRO-!, nntorisnndoo Poder Exccu·
tivo "ub1•\r pelo Minlster\o c\u. Justir,• o Nc·
goL·ios Jnterim•es, um m•etlito !lUpplom~ntor
!le 3i:047:!1 ú. l'Uin•icn. s:• <ln (lJ•t 2' 1 du. lei n.
10 I B, do 'Jo olc setembro do 1893 ;
N, 82, do 181).1, a.utnrisa.nllo '' governo a.
abrir o cratlito extr.IO!'dinnaio do ::25.500:0-~0$
pam !JCcorrcr ó.s t1cspezn.s du Mini:Hcrio dn.
Guerra ntU n. Jiqui~ac;ú.o do exel'cicin vigente.
Seguem-se cm discn:~eü.o unica ns cmwmlns
dn. Camn.rn. dns Deputados no pl'új •cto do Scnndu n. 37, do IS!Jol, reorgani:-;1ndo o:.; estndos-mnior·•s
Presidento U11o lt~publica, du
tem mo is mziio de 1{01', siLo uma. oxcrecenc:ín. Minbtor•io oladoGUCJ'l'll,
ajudante gencrnl
no orra.mcnto. (lortantn o govoJ•no estU. pr~J'fui dn exercito e do quartetdo
...
mcstro
general.
tnmmlto n.utori:m.rlo 11 desfazer-se tlelles som
po.s-;n.l-oa )ln.ru. os Estn."rlo~; suprimn.-03.
o~~· .•Jofio ~ei'\o•u-Sr. Prcsitlentc,
Espero qno o g-overno ti.1.ç1L isto, que ó nn.tu- vou
um" cxplicnçüo ao Senado, pedindo
rrtl o Justo na quadra. angustiosa que atr·n.- prwa.dor
ncceitnr
us emnndn.s vindas d[J, outL•n.
vessamos.
Camnrn.
Pm•tnnto, n mncmla pódo ser ncceitn pelo O projecto foi inichvlo no S1mn.do, }louvo
Senwlo~
e honvo mesmo modírlcac;ii.o no pri·
, Qu•nto no Gymnnsio dn Campan\m, é chu•o discussão
m\tiro,lbrmulado
Commis,i\o Especial. o
que estn. verba. nii.o pôde ft~urnr no ~l'QJLn~cE· sOmente dopois dopeln
lJom
O!:itudndo, conscgum
to, porque vnc de encontro a tlllla tllspnstcao
triumplinr.
do lei;~púrlom vir n.mn.nhü. exi:;il• do ~ovor·
outrn Cnmara foi poro''m llltCt•aolo mas,
no quo cumpra. esta. dispos;çii.o nrçn.mcnt.n,t•in.. as Na
altei'IH;tics
nito sfio 1le grnmle monta, porE' melhor que o Senado não dô o ~eu assenque
Ri
pot•
um
Ja.do eleva para n.lguns functimento a. mn.ls esta. agurn.v1u;il.n de, 'l'ho;-;fJuru
cionn.rios
11 gt•a.tifl1·n.ção de !'.iO$. estttbelec.o u
Publico, sem ncceesidndc, o o Senado permit· compen:o;a~~iio dimuindo do. mc-mn qua.nt1u n.
tn-rno n phrnse, cornplctnmonto dispnmladtL do
outros t'nnccionario~, )'.ú a.ugmentou um
O Sn.. Gn. Gour.AHT-E' o.tU uma llnOinalia secrctat•io pnm c Presidente dn Ropubli·
no regímen.
cn, cargo que o projecto n~o . continha..
. Ninguom mnis pedindo a palnvrn., encerra- As ...;im ha hm·monin., o constttum-sa uma.
se o. di~cu~:~iio, ndmndo-so o. votnçiio pol' fh.ltn. SI1Crettt1'ÍU.,com t'unccionrLl'ios re:;pon~nvcis,um
8CC!'Ctario e ti'llS omciues Uo ga.Uinete.
'
da numero lcgiLI.
Se . . uem-se em !1 1' discussão, n. qun.l encerra· Além 1listo pa.ra. compensnr este nccresmmo
:-:o sém dobn.te, ndinndo·su a v~tação pnr fi\ltn. fúZ o. reduec:fio do um n,iwln.nte do ordens.
do nnmet•o l~~:rnl, O.!J pt'l'posl!,oues da Cn.mu.rn Com t•claç.io á sccretnriu. d1L guerra ha. ~o
I'Cs_pecti\~o regulamento o cargo dç secrc~t·w
olos DeputudoJS :
do miuistl'o do. guerra. que o projecto \·mha.
N, 45, do JR04, nb1•inrlo no ~Iinisüwiolln. Ma- nlterrn•, pl·~,itulicn.nt!o o bom undn.mento do
l'inhJL o credito do I .402:000$ pa1•n SOl' nppli· sorvi~~o, mal ngora. :mnndo com u. ~m(lnda da
en•lo o. divcrsn.s vel'bo.s;
Cn.m111'n. do,.; Doput:ulos.
N. 54, do 1894, mttm•isanllt~ o ~nvernu a
Relnti v:uncnto no QunJ•tol-Mostro Gonot·~l.
nbrir di versos creLlltos supp\omcnt.nrrs nlll'!L· houve o. dimlnulcüo JIJ um ntllcial, o com isto
bric:t-At·senaes-p::Lrn. flot•em ltpplícn.dos nn so fez uma cconoiÍllu de dcspeza. E~ to otn.:-.ln.l
pa.WLmentn de nugmento de ''onctmentos aos Ul'<l OOU\Cilll do gabinete <jUO tinha l!. gt•allfl•
patrões dns embrtrcn\•Ões do .~rsennl de Mnri· cacüo do 30u$000.
_
nhn dest" c3pitlll;
PlU'tlco-mc, portn.nto, que o Scna~lo lltlO
N 55, do 1894, nntOJ•isnndn o governo 11 pOdo pô1• nenh•unn ohjocc;ü.o om Ut!cmtv.r as
nbril' o credito oxtrnorJlinaJ•\o do 800:000$ onwmtus dn. Cnmnra. dos Deputado~, que. conllU.l'U. occm•rm• as Ucspt~zas com fostl.'jos e t·c· sultam mclhot· us nccossidndos do sci'VIÇO o
copt~üo condigm• da. Comm isSI1o Ot·íentu.l.
lll'Oiluz economias.
sêr"uem-se em 311 discussü.o, a qual PllCtlrru.- São cstu.s us cxplícflr,~üc3 que julgo dever no
se s;n rleb te, tH.linmlo·f:IO n votar;ii.o ).101' titltn Senado, peLiindo a appl'OI'n~iio uns !LIIUdldas
ele numero leg-al, ns propogi~~·üc=:~ du. Cu.!uaru. omondtLs.
do.l Deputados:
N. 60, de 180·1, concedendo nos lolinistor\os
O S1·. Co,..ta Azcveclo-Sr. Pre·
da Guerl'fl, c tJ[L Mm•inlm, pnm reconstituir,ií.o sldento, não li o pnreccr d11 pL•opos\çiio em
elo mntcrinl do exercito o nrmnd~t o credito dcb•te o consc~uintomonte nenhum estudo
de 27.000:000$. no comblc do ~7 ds, eslcJ•l\nos; scbt•e el\o tlz ;
ti vosso lido esse parecer •

l\JcdJcinn não o ter.
U>r Sa. Sr·!NAnoa-A Escolo Polytcchnicn
tem.
O Sn. OrrrciCA - Noquello tnmpo hnvi" n
so:mlnta razilo de ser : os estudantes vinhum
to·los fltzcr o~ exames nlli, pot•quo só estes
crnm vnlhlos; mas, llc•pols que so al1u•:;ou a
nrlmlssií.o do prepn.r:~.torios p:trn. os cm•sos HU·
periol'Cs, do pois que todo; os Estndos tem o
seu curso do prcpn.rntorios nos Lyceus onde
:;o fu.zr.m tno~ CXILmes, o.; c1m~os u.nnexos nií.o

mas
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E' certo que, jo com a Republica e por ~c
CJ estudado. nem assim quanto fosse por mim
. EXJlOSto levaria o Senado a decidir de seu crcto, so crcou Ci:iSO cargo, mo.,·cnndo·sa·lho
um oBtltdo maior; mniH nppo.1•n.toso do que
znerito.
A proposiç~o csro approvadn : mns o voto aqnclle que o mesmo decreto dava ao Presique lhe ue;::o carece do nlguma justiftcnçiio. dente: sendo que ...
Começo por nchnl·a ciomnsindnmonte auto- O SR .•roXo NEIVA- Exactamente era o
~ilaria. O Poder Executivo da ilepublica bra- que existi~: o gener~tllsairnc tinha maior
·l!'lleira deve vir mais em hnrmouia com as C!lBO..
oormns dos da Republica dn Suissn c dos Es·
0 SR. COSTA AZEVEDO -Nilo estavaenmo o
tlldos Unidos, .•
governo do fucto autorlsado a tanto.
0 SR. CoELIIO RODRIGUEs-Apoiado.
ll>I SR. SENADOR- Tinbn poderes e.IIPC·
() SR. CesTA AzEVEDo- ... normas que não ctaes e podia fazel·o.
~~odrnittem esse apparatoso estado· maior de que
0 SR. CoSTA AZEVEDO-Tenho duvidas BC·
se tl'!lta.
b1•e quacs esses poderes especiacs de que fulln
0 SR, COEWO RODRIGUES-Principalmente o honrado senador.
.
si se encara a Suissa.
O SR ..roXo NEIVA-OS mestres do direito
0 SR. COSTA AZEVEDO-Fnllo tnmbem dos que respondam 11 V, Ex.
&:•~• 1 os Unidos dn Amm•ica, porque tendo
O Si<. E. WANDF.N!(OLK dá um aparto.
vindo all1 quando estive na sua marinhn
Sn.. CoSTA AZEVEDO-Entendo que O pc·
0
eclucando·me\ por' ordem do nosso "OVerno à
der
nascido
um pronuncinmento geral do
(f"~l!Ontado a casa branca, ,!limais "tive CCC~- povo, possa •le
ter 11 prctcnçiio de governar sem
11.00 de encontrar o Presidente Sr, James K.
f>eik, rodeado do u.ppat"ato militar e muito respeito as leis existentes que contrariem
IJICUI•S com e:::ae que damos não só ~o Presi.. esse pronunciamento ...
0 SR. LEITE E 0ITI010A-Não devia lo·
dente como no Sr. ministro da guerra
Alll siio ~esconbecidos lambem esses appa· glslar.
rtLtos outoritarios.
0 SR, COSTA AZF.VEDO •. , mas nilo posso
E,_ quer os chefes do executivo, quer os ndrnittír que um governo não nascido assim,
~ln1stros dilo guerra desses paizes, niio sr mas provindo de um movimento mlitar que
ie.Jllbrnm delles, saben,lo que para serem ro- não devera t"r apparecldo, ,e arro~uo a fu.
!~ltndos nilo carecem dl>so.
culdwle não s6 1lo Jegl•iar como ainda. de falTerão o Sr. Po·udente de Moraes e seu mi· tar desde logo com a palavra, empenhada no
nl..stro da guerra necessidade desso appara.to seu manifesto, de ser respeitador das leis,
ptt.r11o sa Imporem á consideração publlenl
de garantir a liberdade e os direitos roqui()SR. SALDANIIA MARINJIO - Não,
rido<.
Niio hOuve então, todos t~m disto sciencla,
()SR. CoSTA AZEVEPO- Niio de corto. SS,
garantia
alguma, nada se respeitou!
EE:x. teem convlcç:lo de qae o. considernciio
Direitos
adql!irl!los, & liberdade e as leis,
p~ blic& os acompanha o os acompanhará se
foram
com
deliberações vertiginosas ooncul·
ri-verem mais conchegados ás normas dos go.
cadas.
Y~l'nos daqueUns republicas.
Nem os tratados e as convenções dei·
() honrado Presidente, pelo seu passado
xariio
de ser perturbados l
toP! !Í' povo e de rodos os homens eTc bem ~
~ irtota.s o respe1to que sempre se tributa
O Sn. CuELIIO RoDRIGUEs-E os respeitou
~ ~elles que com esses predicados, os tem mais do que o seu suocesscr da constituinte.
"'(Cen tuado em uma longa jlratlca
(Apoiados,)
Forque, pois, niio se lhes illspens~ de rece- 0 SR, CosTA AZEVEDo-Entretanto, Sr.Pre·
lieJ:" esso estado· maior, evitando aggravar os sidcnte, tal era n certesa que tinha esse go•margas do Tbesouro da União 'I
verno de que nilo representava. um prcnunSó o serviço propriamente militar exige clamento
nnoionnl e sim sómente um moviEl>E estAdo, c tcntm·o o ojuuante-"cneral o mento se11ictoso, que, ao dar ao paiz uma
I'odor Civllnilo carece <lclle, m3rmenté •e constltuiçã.o, não casa. que temos, mus o. raertlltiL o caminho <ln lei e da justiça, para se1• prescntado pelo quadt•o espectaculoso que
~rastderado.
det:~ornl~ uma das B!Lia.s desta. caso., d1z nesse
solemne documento que 11 1l\I•ma definitiva
O S11. SA.LDANIIA MARINno- Apoiado.
O S11. CosTA AZEVIODo - Nilo estamos nos do S<!U governo fiBrto. u. qua viesse a. ser
·
!;etapl.lll da monaJ'cbla, para Irmos ató u.bl. ndoptadt>.
SI
tivesse
esse
governo,
du. sediç~ militar,
S:n<llll nesses tempos tivurnos generulissimos
"' oi31adOS maiores, COWO Se Viio dar a essas consclencia de representar a opiniiio nacional
1-u~rldades pela propo~ição em debate.
outro seria a sua linguagem : darl~ como
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resultado 1lessa opinião a republica proclamada a 15 de novembro do 1880.
O SR. LEITE E OJTJCJOA -Porque sú o povo
podia dar essa fôrma.
0 SR. Co•TA AZEVEDO - Bom ; ont.io melhor fóra que esse govorno •o houvesse mantido em silencio a respeito ; mas seu alvo
então, e bem mirado, foi tranqnilisnr os nni·
mos em sobrosattos, pela sorpreza da depo·
siçiio da monarchia, fitZendo com que o paiz
acredita"" que ia ser consultado sobre a
fórma de governo a t•ecebor !
O SR. LEITE E 0ITIOJOA -Por outra, foi a
garantia de que a naçiio seria consultada.
0 SR. COSTA AZEVEDO-Foi a promessa dessa
consulto., que mio houve, o nem ern intenção
de procurai-a; como prova o regulamento
eleitoral expedido pelo governo pura que
seus actos ficassem sem o julgamento que mereciam.
Ainda niio é tempo de ferir este ponto, Te·
nbotal ou qual compromisso de vir a elle, e o
farei opportunamente : por tai·•1c não deixará do ter cabimento quanto digo. Vor-se-ba
enbio a purezo da consulta a que alludiu o
honrado sc•nador por Alagóns.
Noentretunto. ninguem ao tempo, ou melhor, a maioria dos brazileiros, então cogitava
dn volta •'o systema banido I
O g.!Vel'Do que po•· tal mo1lo duvidava das
consequencias da sedlçiio militar que tanto
produzirn.. não devia merecer P.confianço. quo
lhe foi dispensada, Alguns traços de •ua
vida, provavelmente, seriio assumptos que
considerarei.
0 SR. Joio CORDEIRO - 0 paiz inteiro ,iá
conhece tudo isso ; não ba necessidade do
repetir.
O Sn. CosrA AZEVEDO-Pódc ser tudo conhe·
cido paro. o po.iz e V. ~x.; mas assisto-me o
dl!·eito, como senador. do aqui dizer quanto
sinto a rospe.to (apoiados), •li rei to q uo V. Ex,
não terá tbrQIIB de destt•uir, porque não o
consentirei, porque nilo quero submetter-me
11. V. Ex.
O Sn. Jolo CoRDEIRO dil um aparte. ·
O SR. Cost•A AzEvEoo-Fique V. Ex. com
essa opinião, estU. no sou diroito, e o nüo con·
testo, emquanto cu, mantendo-me na obcdlcncia ao regimento, porque sou homem da
lei, hei do desta ca<leira dizer o que entendo.
ser conveniente que o pai• saiba, c •••
0 SR. JOÃO CORDEIRO dá um aparte.
O Sa. Cosu AzEI'EDo-Entiio porquo interrompeu-me I
O SR. Joio CoRDEIRO dá outro aparte.
o SR. cosu ÀZEVEDo-Niio sabia, sr. Presi·
dente, qu~ ~ ~onatttuinte e a lei el8itoral
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tinham tido a virtude de trnzer ao Senado
tão elevado numet•o do monarchistas.
O Sn. JoÃo CoiWEmo-Níio siio mais; forn.m.
0 SR. COSTA AZEVEDD-Ah I foram manar•
chistas esses a quem V. ll>:. o.llude. Mas
entiio queria V. Ex. qne um" I'evo!to. de quar·
teis dósse cm resultado a di visão •lo palz,
ficando " maioria. proscripta, subjugada á
classe armada dos cidadilos!
Os SRS. W ANOENIWLK E COELJ!O RODRIGUEI
dão apartes.
O SJt. CoSTA AzEv~oo-Siío ossumptos esses
que vlriio mais tardo á discussi\o; quando
t1ver opportumdadc de a cites v1r. mo, trarei
acccmtua.damento si firmal crenças monnrchi·
cos quando, onfrontnndo tropas desobedientes
o nn ob~m·vancia clus lois, pretendi matar o
chefe dessas tropas.
E era o meu primeiro dever. A lei mnis ou
menos man<lava que o official que nílo pudesse
prender o insubordinado, o revoltoso em
n.rmi1S, o deverln. incontinente mat.a.:r.
Louca seria minha pt•etenção dando voz de
prisão ao genc1'al revoltoso, em frente de
soldadesca desenfreada, achando-se só, sem
apoio de qualquer especte e natureza, Militar então da classe actl va, governo, minha
conducta niio devia ser outra.
Conscientemente, approximei-me desse general, de quem ouv1a ordens de considerarme preso, e só delle ouvi tal intimação, com
maior• gentileza., eu o confe~so, e ao dJ1:8r·lhe
estar fora da lei, desfechei-lhe o tiro que não
~-riu o alvo, talvez porque a pistola "'tivesse
enfm·rujada (riso) poJ-que a trouxe para o
conflicto, sem preparnl·a, por falta de tempo,
pois chamado ás 3 horas da noite, com urgencia, só me resta va partir para o ponte do
perigo sem demora alguma.
O chefe de policia que então exigia minha
pre<ençn atll apenas noticiou-me haver re•
volta em um rog1mento de artilharia.
Quem, Sr. Presidente, tem consclencia do
dever, o sondo militar o governo se vê deante
do revoltosos do sua classe, intimando-lhe
submissão, niio se entrega passivamente
(apoiados), reage como pódo. Foi o que fiz com
essas pistolas que no tempo do ser desper•
tado, estnvam na mosa. proxlmn. acama, e
h~tvlam servi,1o bem, contra gatunos que
poucos dias antes me tinham visitado.
Não lastimo hoje o ftlcto do haver sido mal
succedido na minha tentativa do pôr !ó••a do
mando dessas trop,,s ,!csobe<lientes e revolta·
das, o seu general: sol pelo que ello diSBe a
muitos e ao commum amigo Sr. Barão de
souzo Lima, que o referiu, que a bala partida de uma dessas mal constaeradlis jlistõlas,
lhe raste,jon pelai bar!M.~ a~~~~ !'t!!~tl
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pam ello o para mim nüo foi certeira ao
ponto que mirei.
Porlm•in. ter ovitndo o transe. si mo con·
SBl'Vasdo no coupó, quo em disparnilr' Jhi llo
t'Ogt'csso pnru. o At•scnnl do Mtwinhrt, me
suppomlo tlonliro os que o guin.vn.m. Saltei do
~~n.rro, abrindo cu mc~mo 11 por!.inholtt, o
plsoi ó. torra.
A presença de espirita, essa calma que
costumo tor tros pot•lgos, nã.o dcixn.rn de mo
auxiliar par:~ u. obsot•vn.ncin. do dever ontü.o
cumprido.
Teria u mesmo procedimento, ainda quo
conhecesse tot• ~~ rcvoltrt. não por fim n. dcpoliir;ü.o rlo govorno, o que Ua verdade, ma::~ a
mudança de systemtt politico do rmiz'
N:lo sei trnhir u Jon!rl:ule, esqnecet•-mo dn
lionm.
Morreria., nindn. assim no meu posto, mas
fa.zcndo nesso:i ultimas momentos Ua exiaten·
cia votos sinceros pttra o triumpho da demo·
cracln. (m11ito lJ~1n) sem os ln.ivosdn. in!luoncla.
milirn.r, sem pro perniciosos à lihcrdnde.
AEslm, ó crivei. !:ir. Presidente, que llU.·
'JUOJio momento supremo, estivasse eu flr·
mando minhas crcm;.as mono.rchicas !
Não de certo.
Demais a niio ser poJa convicção do sor o
meu dever p1•aticnl' o nuo pratiquei, porque
iria ou n.rrisca.l' o. vidn '!
Jamais fui dos guo tive1·am as protecções
do então chel'o flo Estado Sr. D. Perlro 2u, o
deJie só recebi e mais não pretendi ter, as
attenções quo suns qualidades o posição im·
punham dispensar-me.
Não obstante, fugi sem pro dos seus paços:
membro efl'ecti vo do Instituoo Historico, dando
isto frequentes occusiücs de accesso o. converilM com Sua Mo.gcatade, desse instituto
não fui frequentador.
Só a obsorvancia do deveres mi li tares me
levaram a procurar o che!~ do Esmdo,
Nem mesmo o procurei quando doente, antes o depo!e do suas viagens ii Em•opn.
Torno.va.-mo rude, mns antes mo qum•ia
ver apontado como tal, do que como adula·
dor do üio alto personagem.
Niio vim iL posi~iio que occupei ao tampo do
imperio, o nem sahi diL qunsi desconhecida
cm que mo dnlxou mou ~onerando pne, iL
força de gcnufloxões, empenhos e intrigas.
E fique registrado: -nii.o troco.vn. um unicr>
o simples comprimento com o Sr. D. l'o·
dt•o li havia m11ls de trcs nnnos, quando fui
ministro o sect•<·tario do Estado.
A Odo fevereh·o de 1880, fura a ultima vez
cm que com ellco,t;vo a bordo do ,\qlliclaban,
navio que.h,vin •Ido pot• mim contt•actndo o
sua. construe<;ilo flscal!silrn, quundo a 8 d$·
junho de 1889, tive de sontar·mo em seus
conselhos tblendo parte do gabinete de que

foi che!b o ~onrndo St•, VIsconde do Ouro
Preto,
Sou )lois osso monnrchista de que se Jilllar:L aqui!
Serei menos devotndo ILs novns instituições
do qno os quo mo avorba.rn do suspdto !L
ellas 'I Quando c!les, ••
O S<:. Ar.,mmA BAHRETo-No Senado não
conhc(o um só monarchlst..
O Stt. Gos·r,, A>.EVEno- ... mcsmós foram
os Jl'equentadorcs mais nssiduo; dos pnços
impuriacs e so embringn.vam com a doce cspo·
raru:n do Jmvct• um titulo hcraldico nesta.
C<irto tão dcprosso esquecida 'I
Um destes entiio, e dou disto so!omne tes·
tem unho, J~z esforços Jlara t•oceber um bnro·
nrlto ; c ntó o~ ,lornaes annuncinram mais
ossl! titnh1r, clando logat• a. convites prtl'IL as
devidas felicituçõcs, em uma divisão que so
achava cntiio na Ilha Grande, o do tacto Jm
registro nos livros do qunx•tos dos navios
dessa. divisão. (Aparte."~.)
E, Sr. Presidente, nem ellc, nom outros
ma.is, no dia 15 do novcmbt•o do 1880, foram
suspeitos ó. nova situação, o não o são
nindo. ! •.. En, por2m, conservo o 8o.inete monn.rchico, o ilquello. ópoca. er."l. prH'jgoso a 01'•
dcm, nnquol!a desordem sentida por todos.
Meu monarchismo, .~ui qenf!ris, orn. t[l.l o
&indn é t1io nceentundo qtio mereço ter os rc·
paras a. q11e alludo; não obstn.·1to o mru pro·
ccdimP.nto ás clo.ms comparcccn·lo n quantas
reuniões politicns se tlavn.m de ca.rnctor de·
mocrntico c r11dica!mcntc demo·:rntico.
W assim que achei-me na.s reuniões quo
precederam no mnnil~·to de 1871J, republicano, I~ encuntrando·mo com dous <los col!ogas
vcuernudos, desta cnsa, os Srs. Saldanha MIL·
rlnho o Christinno Ottoni.
0 Srt. SALDANUA MARINIIO- E' verdade.
0 S~t. COSTA AZEVEDO - E n~o ficava sú
nisto, Na impt•ensa, nos pleitos ololtortLCs, mi·
nhas iduas a van~adas tbrnm sempre expostas
com nltivez: e até na camara tomporaria dos
legisladores do Jrnpcrio sempre estive no lado
dos que mais oxigmm om lavor das liberda·
dos, nunca regateando o meu voto o minha.
palavra n todos os pr·ojcctos quo pnt'IL isso se
a.prmmntn.ro.m. _ .·
E se mo ct•itlca' de tot• invadido as fronte i·
rns republicanafi. dentl•o dn.s quaes se acham
os que devcx•am fiLvoros o viveram dos balojos
do imperador desthronado, ató o ultimo mo·
monto rlo seu poderio!
A' força .de o ropotlrom, seriio tidos atu
como dos ropublionnos bistoricos.
Transpuz essas fa•onteirns ató chegar a esta.
casa, porque a tanto qulz o su1T<·agio dus Ul'nas oleitornes·do Aoíuzonns. A eleição impoz·
mo e•ta cadeira·... ·. ; ·
· .
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0 Stt. AL~!INO AFFONSO-Muito merecida• 0 Sn. CoEr.uo RODRIOUJlS-Nin•ucm poz
isto cm duvida.
o
mente.
O Sn. Coa•r.c AzmvEoo -Sei quo ato
O Sn. CosTA A?.BVEDO •.• ~uc !Ju muito cm
um
,lornnl, crc:o quo u 'l'tJmJlO, censm•ando
minho. o por diversos titulos.
mou
.rcg~~ss~. n~tou quo depois do lmver
O Sn. MonAEs SAmtENTo-Auoiaclo.
recelltdo ... oo.ooo~ooo, voltu.va :.·cm 11ada te 1•
O Sn. Co:lTAAZEVEDo-Alli, St•. Prositlcntc, (eilo.
oncupci posição politica detlnicln: diri"i "im· Nem inlN•feri, como me t'óra. concotlido
pont~u. com o auxilio do um parti,lo~qno mo ~as ~ome:.1çües dos scc\etarios: o um doS
honrava, sul'>tonto.ndo-mo no renhido 1lns luncCJ~m.trlos que segu1ram pu.l'a. a missü.o
luctas. ·O tom cle•sa imprcns11. sem pro o mc<- protegidO do Cllolc do Poder Executivo, tove
mo, m~stra.va mlnlms convicçõc~ tlo demo· ~ua cxonr!rtu;ao, depois que o despedi pm•
crata smcero.
lmprc.stuvel: o qno c1omostrn. niio mo llnver
posto n.tudo, perante o governo, pelo fltcto do
O SR. Moll.lES SArt~IENTo-Ap,,inclo.
fr!lnhn.
.o Stt. CosTA AZEVEDo-E, Sr. Prositlon te, :mo. designação como chefu da mc.smn misP.ilro. oqui mandnram .. me, o:; cirla11iws poli·
t1cos ~o Ama.zonns, convencidos do quo niio Acccitci·a. níio como um fn.vot• 1 mas por
mudm de pensar. Nenhuma c:Lrtn. e.;crovi e dc . .·cr; c convenciUo il:L nccecsidarlc do facili·
l'<!Cobí J'u.llando dn. eleição VC!'iflcrtda.: c sor- ta.r-:m n immigraÇii.o a.zia.liclt, unico meio do
pt•eza. rue foi receber esse telo).:'rn.mma qUH prospcrilla~c p:J.ra nossa. lrvoura.
para O. Chio" enviado, annunciundo minha Si u:io consegui isto, culpo. niío tenho
Percorri o .1n111io e a Chinn. mirando s6
eleiçã_o, impoz·m.e pedir exoneraçiio do car~o •sse
lntoro,o, o do ostuolo 1\lito conclui que
de pt•Jmeh•o mintstro da miss:io quo p:tra alil principu.lmente,
elo Ja.pü.o, nos viriL o remedi~
enviara o governo, o quo fi?. minutos depois
tLO
m1ü
scn~"tllo: o governo em longas corde o h:L ver lido, assim mostrando mou rc· rcspontlenc!a.s soube do meu pensamento do
S)Jeito ao mandato popuiac·.
mlnlJn~ u.c~~úes; com clle rui talvez irnpe~·ti
Ao cavalholrismo do governo niio demo· nente pellt 1'ra.nqucz:t c mais por declat'lli'Ões
rando suas ot•1lens, devi o prazer do tiío do· le\•a.do.s it prntÍC!L de n4.o dcixul' de repÍsn.l'
pressa mo nchnr no desempenho desse man- alguns nssumtJtos que mo da VIL por termidato.
nados.
Deixei commissüo muito mais commodn o N!t posso h· mais atlcauto cm minha. defesa
~elhpr remunera~ ln., essa. da. chofln. da. missfio tlc rogt'l!Ssar sem tct• proporcion:ulo braços à.
a Clunn., porque mo Cl'l1 ngr<tdnvcl demon· la,\'Olll'<t, hn.vondo csbdo quasi dous annos
strnt• no povo do Amo.zonns quanto me honra t1ll'~ do p~i7..
jias consola·mo a convicl3iodo que do quanto
•eu procedimento.
llz achou o uctunl govel'no elernento.i para.
.\s ercdeneiaes que punha :'L bandll, assim, u.glr no intcr~~s:OC! de htwet•a. immigl'ac;iio tt!Õill·
nii~ as~lg:oadns, como ~qui se disso, pelo meu tica, assim oUscrv:~uúo alei. Con11o a"'ora. no
mn1or tnlmlgo da mo.rmho., o S1•. Custodio de t•esultndo d,:t nova politic:t que se ini~it~: e a.
Mello, mas pelo Sr. Paula o Souza, quando lo.vout•n.. tet•a occu.siiLO de bem julgai-a.•
ministro dns relações oxte1•iorrs, nico ror"m Sr. Prcsitlcntc, o desvio foi 'gt•n.nde: rnns
occcltas sinií.o pm•que sou brnzileiro, sil•vo ú. cumpt'Íit·me 11izc~r nlgumlls palu.vt•o.s como
patri& e nüc ao governo.
ligeira. t•csposta. n. ctortasinsinuaçlies D.f'!Ul pro·
Mi.nh~ palnv~a empenhada do 11iio rccuso.t•
dc>enlpc-me.
ISOrVJQDS no pmz, e como resposttL i1 pt•ovocn· lil1·idns:
Voit~nuo uo debate, cli1•ei, voto contra a
çilcH pela imprensa do Sr. Carlos do Lnet, protJosiçU.o do. Cumo.rn. não pol'qno deixe da
mo julgando om po<içiio duvidos11, niio per· u.cntnt• ns nutol'idades do que trnto. nem
mlttia recusar o conYitc do Sr. mnrechuli'lo· os cuvnllteit•os todos •listinctos que oxe~'Clito.m
ri~tno Peixoto, lilito do modo di~no de S. E~. o podol', uw.s porque não acho preciso esse
o do mlm proprio.
nppn1·nto qne o projecto estabelece.
Niio !bl com mh•a 1lo vnntngons pecuniarins
uem::tis crer~ dcspezas ~ o como hontcm vo·
quo aecoitei n. t•.•forida mlssico.
tei cmltr•a. o accresciruo dos vencimentos dos
Dariio disto testemunho o chefe eutiio do ministl'OS, p:~rn. que não se solJrccarl'eguem
Poder Executivo c o Sr. ministro o sccretnrio os enc:tr~o~ !lo Thesouro dn. Uniüo, por codo Estado Sr. Paula c Souza.
hm·encm tnmUem, voto do mesmo modo, isto
0< vencimentos o "" aiudus do custo foram ó, cnntl'íL cs::m. novo. despezu..
cotados no mini mo.
'
Sign.mos os cxomplos, nt~ste llonto, no me·
~lltloros teve o meu collega que funcciona·
nos, cios Estados Unidos o diL Suissn.
ria commlgo si la houvesse chegado a tempo.
Como pois lntlmat•-se sentimento que nüo 0 Sn. Coa:L!!O RODRIOtlE!l - Sobretudo dn
Sui~en, que ó o mou idMI de t•epubliea.
alnguel e niio potlta nem devln tbr 1
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O S!t. CosTA Azmv~oo- AgriLdOQO o ILpoio
da opinilto de valor incontesta vai do nobre e
illustrudo sonn<ior.
Ainda, Sr. Presidente, noto quo a mttrinhtt
não estll. considera.d;~. pela. prop<~sil:ü.o como
o exercito ! Esta constttnto voso do pôr o
uxercito tü.o saliento, me tlesa.gra.dn..
O ministro do. marinho o o ajud•ntegenoral não sã~ tombem da ciaase mtlitar 'I
Porque cntiio oxcluii·os desses ostttdosmniores i
O Sn. JoXo NE!v.l.- Porque " proposição
niio trat• si não do roformnr um decreto.
O Sn. CosTA AzEvEDO- Outro defeito do
mesma p1·oposiçü.o. Chtmn.rei dia o noit~, som
cessar contra. n. desigualdade nas consitlm·a.·
Qões das duas classes militares do paiz, o
exercito o a armada.
OSn. CoEr.uo RoDRIGUES- Muito bom.
O SR. AL>~~~IDA BAIUtETO- O projecto re·
forma um deci'Oto <lo governo provisorio ro·
latlvo no cstado·maior do Presidente do Republico, do miuistro da guori'a, etc. o não
trata. esse deo""to dos dous ministerios.
0 SR. COSTA AZEVEDO -Isto nilo obs~va a
quo o. proposição fosso mais corrcc~.
0 Sn. COELIIO RODRIGUES - Deve ser par&
ambos, ou ontii.o 110m para um nem para

outro.

0 Sn. CoSTA AZEVEDO -Voto, pois, contra
• proposi 1ão.
O Sr. Jor.o Neiva- Sr. Prosldanta, comeco felicitando o Seno.•lo por ter
o~vido o brilhante discurso do honrado senador pelo Amazonas. Suas ~ualldo.desjil
oram por todos nós conhecidas ; e no cumprimento d>S dovOJ•es, nenhum de nós 1rn
além do S. Ex. : applaudio o sou procodor.
0 S~. CoELiro RODRIGUES I~ ournos Apoiado.
OS~. JoXo NEIVA-Folloito o Soondoniodn
por ter ouvido as pt•eciosas docinrnçOes do
S. Ex. Mas, o honrndo se1Jailor me parmlttirà, entrando no ns;umpto om dlsoussiio, que
digo quo s. Ex. não o discutiu. O que está
om discussão uo. omoado. do. Co.mnrn ao projecto do Senado.
0 Sn. CoSTA AZEVEDO - Bom i ontiio voto
eonlru. tudo.
O Sn, JoXo NJ~IVA- Nilo pódo mnis votiLr
contra o p1•ojocto, porqno jJ\ está npprovndo
pelo Senado, e pelo l'oglmento ostiio em dlscussiio sómoate as emondns.
O Sn, CosTA AzEVEDo- Entilo voto conl!•a
as emendas.

SI~NADO

O Sll. JoÃo

N1~1VA-

Agor". dou razão a

V. Ex.; onlt•~Jtn.nto, dovo dizer quo Htl. ·emen•

tlns ~iio melhoro:; do que o projecto, o, pot•..
tttnto, o ctuninho u. sogutr son1 a.pproval' essas
t11lll31ldas.

O 81~. Co:.TA ,\zgvJmo -Bom ; seguirei a,
optuiilo tlo V. Ex. : dos mtLles o menor,
O Stt. JoÃo ~EIVA- V. Ex. vej~ o que diz
a commissiio (lê).
"' A Cauunis5ii.o Eapocial, nomendrt pelo Se~
nndo om ::~os:;t1o de 27 do s~tombt•o proximo
passado, a roquorimento tlo um tlo HeUi
momhro;;, JIIU'n. l'ovor o docroto n. 085, do 8
de novomtwo do 1800, vem de.:~ompouhar.so
dO::iStL illCI1!111JOilCi!J,, Otlllt'eCOOdO O

{JJ'Ojecto

tiO

lei, ubrüxo l'oi•muh~Jo, com o qual, no seu en·
tomlm•, attontlo ás conveniencins do SOI'Viço
ptlhlico com economia p:n•a. o Thosouro Nacional.
O ro!'erido dooreto, expedido paio Governo

Provisorio, organlsou 0::1 e::~tadus mu.inres do
Proiidente da l~opnblic<, do generalissirno,
do ministro da. L!lUl'l'll., do u,1udu.nto·gonera1
o qtm1·tel-mostro gonm·al, com um pessoal de
~7 otllciaos do exerci to o armadu.
Tendo~ poróm, tlesappt\roclrJo o ca.rgo ou
posto de goenerali;simo, do que fóra investido
ror ncclaiDIIÇiiO, O lll~l·eehul lllanoel lleodoro
•la Fonseca, fundador da Republicn, n Comnlis,iio roune om um só os dous estadosmaiores, do Prosidonto o do generalissimo,
com a dlmilluiçiío d~t casa militar do Presidente da Republico e mlliS ainda supprlme
um njudanto de ordens o outro de campo do
miuistt•o da guerra, dá ao ajudante general
um olllcilll de gubin;te, nngmentn ao quartel
mostre general nrn oillciai de gabinete, para
melhor uniformidade na designuçiio dos cargos. b'eitas estas alteJ•açoes result11 que em
voz do 27 ol!iclaes parn esses estndos-mu.iores,
como ma.rco. o mencionada dBcrato, teromoa
ngora 1\:l.»
Pm• aqui se vó que não se cogitou do MI·
nislerio uJI Marinha. llra uma commíssão
ospecilll do S;nado incumbida de um IIm detoJ•rnlnado- rever um decreto; dec1•eto qu;,
creava as casas do Presidente da Republica o
do geneJ•allsslrno.
E!< a •·nzilo por que nfio foi comprehendldo
o Ministerio dll Mn••lnl:a,
Et•a só o quo ou linha a dizer.
Nlnguorn mais pedindo a palnvi•a, encerra·
so u. d1scussii.o.
·
Havendo numero leRa! procede·so il. vottL·
çiio dosto e das demais m•terius, cuja discuasito ficou encerrado.,
Soo successlvamonte approvadas as emon·
das da Camora dos Deputados no projecto do
Senado, n. 37, de 1894, reorjl!'nisando os esta.dos·maiorea do Prellldente da Republlea, do
I'
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Ministro d~ Guerr., do Ajudnnto Gonoral do
Exorolto e do Quartel Mostro General ;
O projecto, ""sim substituldo vuo sor sub·
mettfdo á sancçiio prosldencinl.
Vot~·so e ó approvndo o J'equerimento vor·
baldo Sr. Virgilio Dnmnsio, pedindo urgoncia
para a. discussão tio projecto prorognndo n
nctunl scs;ão legislativa, que com outros oiTo·
receu :í consideraç[o do Senndo.
O Sr. Pa•e,.Jdente diz quo nn fórma
do art. 153 do regimento vencido a urgoncln
vao de novo consulto.l' o.o s~nndo si o u":lsum~
pto ó do tol nntm•ezn que, não sendo tratado
immedi~tomento se tornará nullo o do no
nhum atreito.
Consultndo, o Seondo resolvo ~ffirmntiva
mento.
Entra cm discussão o projecto.
O Sr·. Leite e Olticlcn tleclnrn
que se vô compollido a vot~r om f~vor d~
pt•orognção requerida. Fal·o por que n•Jro·
illta níio ser licito no Scna<lo votar hoje sem
acurado examo e, qulcl\ som cmenda.t', verbas de receita, quo entendam com o tributo
nacional e que são lançadas no m•çamcnto
com n. mn.is condemna.vel incoherencia.
O orodor promel to ir desde já entender-se
com o inspóctm• da nl!hndega, allm do pedir·
lho minuciosas informaçúos sobro torifas o
goneros nellns tributndos,
Nin;:;uem mais pedindo a palavra, encer·
ro.·SC n. di::;cus:-OiiO.
Vota-se o ó approvado o Jlrojocto, o vae ser
immcdlattLmonte remetido o. Camara dos Srs.
DoputitdOB,
E' approvada cm 3' discuss[o, o sondo nd·
optado., seri• epportunamente submottida ~
saneç[o presidencial, a proposiÇl1o d~ Co.martL
dos Deputa<los, n. 77, tlo 1894, Uxando a
dospczo. do Minlstorio do. F'o.zendo. para o
exoroicio do 1805.
S[o npprovadas por dous terços dos votos
presentes as emendas do Senado, rojoitodas
pel~ Camaro. dos Deputados ii proposiÇllO do.
mesma Camo.ra, n. 41, do 1804, fixando n
despeza. do Ministerio da Justiç~ o Negocias
Interiores para o exorcicio do 1805,
Silo succe;sivameute o.pprovad<Ls em 3• dis·
cussão, son<lo nduptodas, v[o ser submettidas
i• sancciio Jlresidencial, as proposiçõs da Co.rnara dos Deputados:
N. 45, do 1894, abrindo no Minlsterlo dt\
Marinho. o credito de 1.462:000$ para ser
nppllcndo a. <livorso.s verbas ;
N. ó4, do 1804, autorisnndo o govct•no a
abrir diversos creditas supplementoros na
rub!•ico.-Arsenacs-pa.rn serem :.pp!lcadosao
pagamento do augmento de vencimentos dos
patrilcs das ombnrcaçües do Arsenal do Ma·
l'inha desta capitol ;
Sunndo Vol, VI
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N. 55, do 180·1, nutorisando o governo a
abrir o credito oxtmordinario do 800:000$
pa.t•o. occor·rer n..-; dospozas com ICstojoH e re·
copr;ão condigna. do. Commis~iio Oriental.
S1Lo succcs~ivn.monto a.pprova.das, o sondo
adoptodas, pnssnm
~· as proposições do.
mosm11 Co.ma.ro.:
N. 00, do 1804, concedendo aos Minlsterios
tln Guerra o da Marinha, para reconstituiçiio
do material rlo oxerclt.o o armada o credito
do 27. OOO:UOO.~ no cambio do 27 ds. o•torlinos;
N. 70, <lo 1804, autori;ando o Poder Ex·
ccutivo a abrir pelo Ministorio da .Justi,a o
Negocias Interiores, um credito supplemcntor
de 37:0·17$ ó. rubrico. 3• do art. 2• do.iei
n. 101 B, de 30 de setembro de 1803;
N. 82, de 1804, autorisando o governo a
abrir o ct·c~ito extraordinario de 25.500:000$
pnra occorrer Us despezns do Ministerio do.
Guerra até a liquidnç[o do oxercicio vigente.

P"''"

O Sa•. Leite e Oit.lcicn (pela or•

dum) pergunto si ba boje sessão nocturna.

O Su. PRESIDENTE re•ponde que desde bon·
tem preveniu nos Srs. senadores que boje ha·
veria sessão nocturna p.tra trat.r-se do orça·
menta <la receita, jó. dlstribuido em avulso
nrt cnsa..
0 SR. LEITE E 0IT!Cl0.1. inform~ que desejava po<lir a S. Ex. que nilo convocasse a
sessii.o nocturna, porque o orçnmento da receito prcci;a <lo estudo que aind<L não pôde
fazer, do informações gue niio p<ido ir buscar
por ter o;tado na scss~o, e tendo-se votado a
preroga~iio por 10 dios, parece que não ba
Inconveniente em deixar a discussão para
amanhã.
O S1t. PnESIDENTE diz que o Senado ainda
nii.o tem noticia <lo que resolveu a camara
dos Doputodns relativamente a prorogaçíio, e
nostos condi~ões, faltando apenas tre• dias
nteis para o encerramento dn sossão legisla·
tivn, o Senado níio póde prescindir de traba·
lhos hnjo á noite para adeantnr a discussão
de projectos quejó. entraram na or<lem dos
trabalhos. Entretanto o bonrn<lo senador tem
ainda a 3• discussii.o, o ó possivel que a 2' nii.o
seja encerrado. hoje ~ noite, assim toró.
tempo do discutir o orçamento.
·Continua em 3• discussilo, com as emendas
otrerecidas, o projecto do Sona•lo, n. 31, do
1804, elevando o soldo do~ officiacs e praças
do exercito a contar do 1 de janeiro do 1805.

O S•·· Almeldn Dna•reto (l'•la
m·dcm) <leclnro. que a Commissilo de Marin~a
e Guerra está de accordo com a proposlçno
substitutiva da Coroara dos Deputodos.
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s.-. Leite e

Oltlclcn pergunta em vigor para o anno de 1895 a fixaçiio d~

a quanto ni montar a despeza com esta novo torça yotuda pam o exercicio que vo.e ftndar.

resolução da Commiss~o. Precisa urgente· P•trecc•me que tenho explicado as. Ex. o
monto sabel·o pois quc1• estudar minucloaa· que d05(\j11 saber.
monto a receita.
O Sn. LEITE}! OrriOIO,,- V. Ex. explicou;
Pretere nada votar e entrcgnr o Thesouro porem,
o respeito que V. Ex. mo mere·
n c:qmcidade o prudoncill do um miniatro do ce, peçocom
licença
duvidar desta cifra.
que ::;ubsarovor o. cxigoncias, que so resolvem A rcducçiio dopara
8,000 pr!LÇasniio vo.! somen·
cm um deficit llempre crescente.
te a 1.500 contes. Com 20 mi! praças gastam·
so
o l!ir. Almcldn B1wrcto -sr. 30 mil contes; niio ti pois posa!vcl que com
Preaidente, membro d11 Commisslio de M11· 8.000 praças so gastem somente 1.500 contos.
rinlm o Guerra, Tenho satisfuzet• o desejo do 0 SR, AL>IIOIDA BARRETO -0 orçamento do
nobro senador pelas Al14!óas.
min!sterio do. gnerm, aqui approvado, só
Nii.o tenhonqul pi'Osente os calculo• que fiz, decretou verba para 24 mil praças.
quanto tratei elo o.ugmento do soldo dos O SR. LEITE E ÜITICICA-Acho eate numero
otllcincs e praças ; porem tenho em lombran· cnormo nlls o.ctunes circumeta.ncias, pela
ço. pe!•J'eltamente, pelos calculas tilitos, da l'nziio principal de que niio lia <linheiro.
reducçiio da forca de 28 mlJ l'ara 20 mil pra·
ço.s, conforme o Senado accettou e quo mere- O SR ALmNo AFI'ONSo - Augmenta-sc só
ceu o ••lo do Sr. Vice-Presidente da Repu· ce1•cn de quatro mil contos.
blico., que se osso. rcducçiio so reo.lisosso 0 SR. AL>!EIDA BARRETO- Parece-me, pois,
terlo.mos um saldo de dous mil e to.n tos tm• sat!;fe!to ao nobre senador pelas Alagôns,
contos.
dando-lhe a conhecer comodosejo.va o accres·
elmo
da despcza a lazer-se com o augmento
0 Sa. PIRES FERREIRA-De 2.466:000$000.
do soldo para o~ officiaes e praças do nosso
O Srt. AL>!EIDA BAJtnETO - Justnmete, exercito.
2. 4üO:OOO$. Nosso. occasião fiz o calculo do
quanto se elevava o augmcnto do saldo :dos O Sr. Ph•e" Ferreira entende
oU!ciacs eleva-se a 700 contos ..•
que o pr~jecto vindo da Gamara e menos oneroso
ao Thcsouro, por isso que a etapa ó ahi
o Sa. LEITE E OITICJGA - Só i I
fixada de modo unililrme e proporcional entre
0 St<. ALIIEIOA BARRETO-,., e das praças os officlnes e os soldados,
" SOO coutos ; por•t:mto, sommaurlo as duas
po.rcella,, uiio un<l11 em mais de 1.500 contos. o Sr. Ooelbo Rodrlauc• Parece que o Senado deve aguardar que lhe
•
d
d
1 t
cl•cgue o projecto da fixação dn força de tm•· suppue que os ous sena ores pre~ nan es,
~. , JJmlort"a da Comml~o de Marlnll• 0 que o antecederam na t1•ibuna, nao podem
'- ""
~
chegal' a accordo: tlll ta a b11se.
Gucrm ost~ disposto. " dat• seu parecer de Nüo se pódo saber cmquanto lmpOI'tará
conformidade com " tlxaçilo da lilrça, que o augmcnto de que se tmta, sem se snber
mereceu o •cta do Sr. Vice-Prestdentc da qual é a ftxn.çiio rias forças para o exercício
Re~ubliC<I. Si nilo fizer isto, enmo niio temos vindouro: esta é que é a base do calculo,
vm•ba po1•a essa despeza ; mas se conservar- porque multiplica-se o augmento pelo nu·
mos a fixaçii.o da lill'Ça em 20 mil pmças, mero e chega-se ao resultado, po.m se snber
estou certo que a!ndalmverli saldo.
0 guautum,
OSn. LEITE E OITIOIOA- Se conscrVM'· O omdot• vota contra todo o augmento, na
mos ; mas niio podemos conservar.
fórma do costume. Nilo sabe o estado do The·
o s11 , AL~IE!DA BARRJ~o _Essa lei nii.o ti souro: emquanto niio souber, julga que ó
do. natureza d'aque!las que podem ser veto· multo ruim; e emquanto suppuzer que ó
do.s polo Presidente da Republica, ó da ex- muito ruim, nilo o aggrava com o seu
clusl va competencil• do Con~:rosso, loi annua voto·
·
Crll que para o anno o Congresso será for·
0 que 0 ; 10 pO<Io ser retardada ; entretanto,
vemos que, vetando-a, 0 sr. Vicc-Presldente çado .a co!•tar os ~enclmentea do todos os
do. ttopubllca forçn.-nos a um acto inconsti- llmcclonnrlos, !nclus1ve o seu; do.r este anno
tuclonal qual ti 0, de scrella approvad!L nesta para tomurno outro, ó um contr•asenso. •
sesúo 0 'que, em vi•tt• do art. 40 da consti· Votar dcspezas cuja base lhlta tnmbem DilO
tul<;ii.o. ó exprcssamcnto prohlb!do. Só po- ó sensato,
•
derà entrar em outra sossi.o, ou qunndo Ne~tas condl7çues,_lombra a~ Senado que
Jlouver para esse IIm uma sessilo cxtraor· o proJecto cm !!tseussllO jRIOi ad1ado á espera
da lo! de fixaçao de forças,
dlnnrla.
Portanto seria mais conveniente e legal, O SR. JoÃo NEIVA- Elia vem aW, já está
quo o Sr. Presidente da RopubliciL decrctns:;o .. approvada pela Gamara,

••

SESSÃO EM ti DE DEZEMBRO DE

O Sn. COELIIO RomuauEs-Pois bom; quando estiver votada a lei do fixação <le forças,
ó que se podm•iL colcular o importnncia da Ioi
de que so trota. Portonto, propõe o adiamento
deste projecto otó que SPJIL votado o da fixa·
cão do !'orças do terra p11ra o oxorcicio vindouro. E' cousa. de poucos diu.s ; nilo póde
fixar a data, mos acredita que ontos do finda
a prorogação vigente, se terá a lei do llxoção.
Votada a fixação do forços, ter·sc·ha a biiSe
para a dcspcza de quo se trata.
o SR. Jo.\o NEIVA - O augmcnto maximo,
mas níio a despeza real.
O SR. CoELHo RoDRIGUES- Em todo o caso
ó a base, níio ó 1
O Sn.. Jolo NEIVA- Sim, podemos consi·
deror como uma base.
0 Sn., COELIIO RODRIGUES - Como se voe
dar este salto nas trevas, votando umo lei,
cujo alcance niío se póde previamente saber!
Não so sabe o que V<ril do Iii, e si o que vem
de Iii passará tal qual, se será reduzido ou
augmentado. Nestas condlrções, crii que o
seu adiamento ó muito justificado, não ó pro·
telatorio.
Propõe, portanto, que o Senado adie este
projecto até que s~ja votada a lei de fixação
de torças para o exercicio vindouro.
Pede no Sr. Prcsidente.que mando buscar
o seu ;·cquerimento, o que o submetta ao Se·
nado P·"'" que delibere.
Tem concluido.
Vem li Mesa, ó lido, apoiado e posto om dis·
cussão o saguinte
Reguerimculo

Requeiro o adiamento deste projecto até que
soja votado o projecto das !orcas do tcrr·a
para o oxorcicio vindouro.- A. C, Rodrigues.
O ..,... PlroR Forroh•n _oppõe·s•
no requerimento pelas seguintes l'UZucs :
Duas siio IIS necessidades que se o.p!•osontam
e quo o pa.iz,pm• moia dos seu~ representantes,
tom reconhecido: uma ó de fol'ÇtL armada para
a rlotilsa nacional; o o. outra é de verba para
sustento dessa mesma lbrça.
Si a outra Cumaru jr\ entendeu que os
2·1.000 homens era o qwrnto bastava para a
despoza, numero osto quo foi J'Cduzido peJ'
esta <;aso, o que teve o voto dessa Comam,
deixando apenas de ser sanccionndo.
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O SR, AL~nr>o AFFo~o-Esso pouco, que ó
tudo.
O Sn. PmEs FEnnEIRA-Não ó tudo, por·
que quem resolve somos nós ..•
0 Si<. ALMI~O AFFONSO-E' tudo, porque
não ha lei do fixação.
0 SR. PIRES FERREIRA. , , e a prova S.Ex,
está vendo: íoi votada, vem para aqui e ha
de ser lei.
Outra necessidade r\ de dinheiro para man·
teJ• essas tropas. Tombem ost{l provado, não
só por osso Casa, como pela outro, que ba
necessidade do augmon\al' esses venci·
montas.
O proprio Poder ExecutiTo, que é quem
está distribuinrlo os elementos armados da
nação, diz que os vencimentos dns t1•opos de

de mar c

tel'l'IL

necessitam ser augmen-

tados.
Siio duas necessidades que correm parai·
leias uma ii outro.
Pergunta ao nobre senador: reconhecidas
estas duas necessidades, porque ra.zü.o si ha
de deixar na dependencio da dxaçiie do numoro dos soldados o quantum se devo pagar o.
cada um dos officiacs o ás praças !
0 Sn, COELIIO RODRIGUES- Este quantum
varia sempre que variar a fixaçiio de forças.
0 SR, PIRES FERREIRA-Não; o numero de
ofilcines é constante, o quadro delles não se
altera; sómcnte si altera o numero do praças
rlc prct,
0 Sa, COELIIO RODRIGUES-E OS mil e tantos
alferes 1 Estão no quadro 1
O Sn. PIRES FE<tnEIRA - Estão no orça.
monto, niio se trata disto; o quadro não foi
~Iterado nem aqui, nem na outra casa.
0 Sn. COELIIO RODRIGUES-Então doam os
alferes 'I
0 SR, PmEs FERREIRA.-Ficam, porque por·
tencem no quadro por torça da lei. O que
qual' V. Ex. mais!
0 SR, COELIIO RoDRIGUEs-Fica um batalhão
de alferes.
0 S<t, PIRES FERREIRA.- Davam até para
uma brigada; só faltaria o commandantc,
mas este appareceri11 na occaslão,
Não vii razão para o requerimento da nobre
companheiro de bancada, senador Coelho Rodrigues, que pede que se espere que venha do
outra Casa rlo Congresso o projecto sobro a
tlxaç[o do forças. Ou o Senado reconhece que
que ha necessidade de augmcntar os venci·
mentes dos oOiciiL!ls o pm(<as do mar e terra,
o que já cstó aqui na \abolia ap1•esentada
pula maiOI'Ia da Commlssiio do Ma!•lnha e
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Guerra, o approva este projecte, ou nilo rcco- oatchlcs do exercito o a!'mada, classes anncxas c praças de prct ;
nhcoc ostiL necessidade o o rejeita:
2', a rever as tabcllns das gratiflcaçüca
0 Sn. ALUINO AFFO>ISO - Então O orÇIL·
menta da guerra só trato. do augmento dos dos ofllcines dn. nt•mo.t.lo. o classes i1nnoxns, do
rnodc que llqucm equiparadas ó.s dos otnciacs
olllcit\CS ~~
do
exercito ;
0 Sn. PIRES FEnRE!nA-Nilo ; logo oxpiicnrú. ioso n S. Ex., por ora cst~ tratando do 3', a rever as ajudas 1le custo a que tiverequerimento do seu nobre amigo.
rem direito os oatcincs do exercito, da armada
e classes annexas, quando em viagem de
O Sa. ALlii;>;o AFFO:IBO -Mos cu voto pelo
um
Estado po.t•n. outro, rcgulnn,lo-os do modo
adiamento.
q~c, em i:rualdade de distancia, a quota per
0 Sa. PIRES FERUEIRA - A outra casa, ao vmgem tori•estre cort•csponda, no mmimo, o.o
Congresso dirõ. se foi ,justo o que votou a prl· duplo da que for devida peJa mai•itima;
rneira vez, reduzindo o exercito do 28 a
4°, a dcct•otn.r os neccssat•ios creditas no
24 mil nos papeis, c 20 mil n. pagar-so, o sus·
vigente e no de 1805 pal'll exccuciio
tcnto.I·ó. o seu voto ; o Senado tarÍl o mesmo, excrclcio
da
presente
lei.
'
porque es~ convencido que o projecte pas·
saró. to.! qual foi vetado aqui o na outra AI•t. 4.' O oillcial de marinha ernb01•cado o
CaS/1,
bem assim o das classes nnnexas recebe cm
Es~ convcncWo que passará, nilo com o sou dinheiro a di1fcrcnça entre a etapa tliaria c a
voto ; ó (ln.ra ho.vcr cohcl'encio. ; como o sou impcrtancia da ração do paiol.
nobre amigo lambem é coherentc, sustenta o Art. 5. 'Ficam remid:Ls as dividas ó. Fazenda
seu voto, e esta no seu direito, mas acha que Nacional deixadas peles funccionarios civis o
a maioria da Camara, como a do Senado, militai•cs que succumbil'llm no serviço da
voto. como da primeira vez, e o pi'Ojccto sóbc deJbsa da Itepublicn.
·Ó. sancçiio sem mais dltnculdndcs.
At•t. o.u Flca.m revogadas as disposições
Por inals esta razilo, acha que niio se deve cm con trarlo.
protelar o projecto vindo da Camara, quej1í
reduz muito o projecto do Senado, que teve Camarn dos Deputados, 3 de dezembro de
l~ü4.- Fr~ncisco da As.!is Rosa c Silva, pro·
approvo.çiio, ha poucos dias.
sulcnte.- Thoma; Dctfino, I• sccrctarlo.0 Sn. COELIIO RODRIGUES-O que a C!Lmnra Auausta 7'«varc:~ dç Lyra.
acaba de votar é 28. OUO homens.
0 Sn, PIRES FEnUEIRA-Ató chegar Opro·
jccto ó. 3·• discussão esse numero vae calundo Tnbolla.s n que so rotera o projecto de Ioi,
muito ; S. Ex. sabe como se faz isso e o que regulando o soldo o eta.pn. dos oftlciaes
etrectivos o prn.ça.s do exercito o n.racontece no fim.
mad•
Nlnguem mais pedindo a palavra, encerra-se
a discussüo.
Veta-se e é 1'1\icitado o requerimento.
N. 1-TADELLA DO SOLDO E ETAPA QUI~ DEVE~!
Continúa a discussão do pl'ojecto.
I'EUCEDER OS OFFICJAES DO EXEltClTO, AR~
Vem á Mesa, ó lida o posta conjunctamento :r.IADA. E CLASSES ANNEXAS
em discussüo a seguinte emenda da Commlssiío de Marinha e Guerra:
Soldo
Etapa diarU.
Olferecemos como substitutivo ao projecto a
mcnsul
seguinte proposição da Camara dos Deputados:
Etap.l 1!0
O Congi'esso Nacional decreta :
praç~ de p1•et
Ai't. •I.' O soldo ·c eta~a dos officlnes cJfecti,.cs e praças do exer01 to e armada serilo Marechal ou ...... ,( 1.000$ 1·1
regula• los pelas tabellas que acompanham a Almirante . .... , .... ( ·
presente lei.
General dedlvlsiioou!
AI•t. 2.• Os vencimentos dos medicas ad- Vlce-o.lmirante.. , .•. SOO$ 12
juntos ficam augmentados de 30 •;, e o dos
General de bi•lgndn(
pbnrmaocuticos do 20 •f,.
ou Contra-almh·ante( 000$ 10
A:•t, 3.' Fica o governo autorlsado :
l 0 1 o. discriminar em regulamento ospeoio.l Coronel ou ........ ~
todo~ as dlaposiçües relativas oo soldo, etapa Capitão de .mur
400$
B
e ltl'alillC\\'Ões diversa• que competem aos guerra •.•.... ·- ...

• •
• •

,.

• •

I

.'

SESSÃO EM
Soldo

mensal

5

DI! DEZEMBRO DE

Etapa diaria

Etapa do
praça do prct
Toncntc-coronol ou)
capitão de fragata.) 320$
Major ou .......... )
capililo-tonento, ••• ) 280$

7

))

»

6

))

"

Capililo ou ......
1• tenente da ar- 200$

5

""j

mn.dn. ••••••••.•••

"!

I" tenente ou ....
23 tcncn to da nrmn.du. .•••.•••.••

140$

AI rores ou ......
5Ual'lln-marinha •• ,

120$

"l

4 ,.

••

4

»

»

'"

»

:0

•
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As praças que, findo o sou tempo de ser·
viço, continuarem nns fileirns com ou sem
engajamento, pet•coberilo uma gratificação

dínr1a do ~50 róis.
o~ n.rtificos !lo fogo, clarins, cornotn.a o

to.mboros-mórcs pcrcoberüo soldo de 2" sar·
gente.
Os espingardeiros, coronheiros, sorrnlhoi-

ros, cnrpintoíros do sego, cocheiros o ferro.-·

dores terão o soldo do cabo.
As praças presas, não ft•zendo serviço, per·
dorüo as gratificações, • IIS sentencindas só
rccoboriLo metade do soldo,
· Camara doa Deputados, 3 d• dezembro

do 1804.- Francisco da A.tsis Rosa c Sil"a,

presidente.- Thomn~ Dcl{i11o, I" secretario.
-Att6l1Sto Tauares de LyJ'a,

Sal~ das sessões, 5 do dezembro de 1894,Ahlloirla lJal'l'Cto.-Pircs Forrcira,-Joaquim
Sar/J/Cnto.- C1·u:.

Nlngucm mais pedindo. a palavra, encerra·
se
a discussão.
.
A etapn do official do marinha ser~ tirado
de sua actual grn.tificaçlio, devendo eata ser E' annuncinda a votaçií.o das omcndiiS ao
equiparada ó. dos officiaos do exercito que projecto.
exercerem funcçuos equivalentes.
O Sn. At>IEIDA. BA.nRl<TO (pela ordem) re·
Continuam em vigor as tabelioa appro· quer proferencia na voto.oão para a emenda
vadas pelo decreto n. 040, de I de no· substitutiv~ o!forecida pela Commissão de
Yombro do l890,quo niio forem o.ltoradas pela Marinha e Guerra.
presente lei.
E' concedida a preforencia,
N, 2 - TATIEI.LA. DO SOLDO QUII DEVEI! rER•
O Sr. Leito e Oltlclen (pela or•
CEDER AS PRAÇAS DE rmrr DO EXERCITO E
dcmJ-Parcce-mo que V. Ex. devo dar um~
DA ARMADA.
expllcaçiío ao Senado sobre a marcha da vo·
!WOO
taçilo, porque o projecto do Senado está cm
Sargento u.judo.ntc ..... .•••....
~
3"
discussão o a proposição da Camara em
Sargento quartol·mcstre ...... .
2 000 segunda.
i$->.so
1° sargento ..•.................
J$000 O honrado senador peJa Parnhyba apre·
2• sargento ..........•..•......
~750 sentou como substitutivo no projecto do Se·
Forríel ..•...••.... .......•....
$soo nado cm 3• discussão, o. proposição da Co.·
Cabo, corneta, clarim e tambor.
mam. que, votado o substitutivo, fico. !nu·
AnspllQada e marinheiro de I •
clasae, ..................... .
$400 tiiisada.
Soldado o marinheiro do 2.•
Pergunto o. V. Ex. si isto ó assim: si
classe .. , ... , .... , ......•....
$300 votado o projecto da Co.mar~. como substiGrumetes .•..... ......•........
0 tuttvo ao do Senado, tem de ir ó. Camam
Mastro de musica. . .........•...
• 00 como projecto do Senado, que é. A proposiçiio
Musico de I" classe ............ .
, O está cm 2• discussão o niio em 3•. Creio que
Musico de 211 clisso, . .......... .
so ó necossarlo que V. Ex. declare logo no Se·
Musico de 311 classe . .•..........
·
oo nado como vao ser foi to. a votaçiLo o aquiilo
Tclegrn.pblstQ,,, . . , ..... , ....• , ,
2. 000 quo se hn do seguir do pois.
1\.-fandadores ••••••••••••• •••••••
2$000 · o Sn. PRESIDENTE - O honrado senador
dovia ter Jovnnto.do csto. questilo no correr
da dlscussiLo, quando fOI apresentada o.
emendo.
Os voluntarios porceberiLo, emquanto Agora, niio ó mais uma qucstilo do ordem
estiverem nesta aualidade do praça, umagra· o ó preciso entrar na apreciação diiS
emendas.
tUlcaçlio diarla de 125 réls.

ra
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O nlvltre proposto não tlovia ser recusado
~elo Mesa, cm virtude do regimento.
O Sa. OtTICIOA.-Bom.
O Sn. PnESIDENTE-0 iilustro senador pela
Parabybn, com os seus companheiros de com·
missü.o, apresentou uma emenda substitutivn,
que é identlca a trabalho anterior iniciado na
011tra Camara.
O Sn. LEITE E OrriOtoA - Perfeitamente; a
Mesa to! correcta.
O Sn. PnESIDENT&- A rejeição !lo projecto
importava na rejeiçiio da mnteria em quostü.o •••

i

'

l

'I

q

I

Vota-ao o t\ npprovadn a em onda da Commissão de Marinha o Guerra consif1orandoso prejudicados o projecto e as emendas da
CommlssiTo do FiMnçus e do Sr. Pii•es Fert•oira.
O Sn. PmEs FE!l!lEIM (pala m·rlcm) rcqum•
dispensa de intorsticio pn.ro. a. 3n discussão da.
proposição.
O St•, P••e,.ldente diz que não ó
nccessar•ia a dispens" de íntm•st!clo, porquanto as emenda~ otrorecidns em 3" discussão que contem mtLtet•ia nova, como n. que
foi approvad11 cm substituição ao projecto,
pn~riio na fórmn do regimente, por mais
uma discussão, na sessão seguinte.
Seguo·So cm 3" discussão o ó som debate
".l'provm1a e sondo adoptada no SN' submctt:da oi. sanção presidencial a proposição da
Camnra dos Deputados n. 38, de 1894, autorisando o governo a o.ugmontnr os vencimentos dos mestres, contra-mestres, operarios o empregados civis dos Arsenaes do Ma·
rinha o Guerra da Republico. ;
Segue-se om 311 discussão, quo se encerro.
sem debate, c projecto do Senado, n. 28 de
1804, impendo sobro companhia• de seguro
de vida estrangeiras que 1\mccionam no territorio da Republica com as emendas appro·
vadas em 2" discussão.
Indo proceder-se a voto.ciio verifica-se não
haver mais numero legal, pelo que proco·
de-so ó. chamada dos Srs. senadores que compareceram á sessão (37) e deixam de responder
os Srs. Antonio Baena, Almino All'onso, Oliveira Gaivão, Leite o Oiticicn., Leandro Macio!, Q. Bocayuva e Saldanha Marinho.
Fica adiada a votação por tilita de nu-

OSn. PtnEs FEnnEtnA.- Apoiado.
O Sa. PnESIDENTE - ... o a Mesa torin escrupulos de renovai-a na mesma sessão, desde
que o Senado tivesse rejeitado quer o projec·
to, quer as emendas npro•entadas. A Mesa fi·
cava om difficuido.dos sobre este ponto-si po·
!leria sor submottido ao Senado na mesma
sessão um projecto contendo materia ldentica
no de outro que o Senado havia reprovado in·
llmina não acceitando tudo quanto se havia
discutido.
Acceitel o alvitre do suhstitutivo, porque
contendo algumas disposições que podem,
pelo regimente ser consideradas mataria
nova, elle, que ó a proposição da Camara,
passará assim por duas discussões e p01leró
ser submettido 4 sancção, independente da
remessa á outra Casa, substituindo a prcposiçiio do Senado em sua totalídade.
De sorte que a proposição do Senado de·
sappareee, sendo substituída pela da Camara,
que passou aqui pelas duas discussões •••
O Sn, LEITE E OIT!CIO,\- Mas a proposição mero.
dn Camara passará aqui por• outra discussão 1 Segue-se om 3• discussiio, que se encerra·
O sn. PttESIDENTE - Será submettlda a se aem deb~te, adiando-se (L votação por
uma nova discussão, como o regimento per- falta do numero legal a proposição da Camara
dos Deputados, n. 22, de 1804, rolevando a
mltte.
multa cm que incorreu a Companhia Geral
0 SR, LEITE E ÚITIC!CA -Perfeitamente, de Melhoramentos no Maranhiio;
eetou de accordo.
Se::tue-se eÓl 211 discussão,a fLUO.l encerrn-se
O Sn. Pru:siDENTE - Cumpre firmar esta nem debate, adiando-se á volntao por falta de
norma do proceder, dcsdo que se deu este numero legal a proposição da mesma Caparaleilismo na discussão do. mesma mataria maro, n, 63, de 1894, autorizan<1o o Poder
nas duas Casas do Congresso.
Executivo a conceder ao Dr.Epitncio da Silva
Submettorei a emenda que ó a proposição Pessoa, lente da Fauidade de Direito do Ro·
da Camara, a uma 3" discussão, porque con- cífe, um anuo do licença com o respectivo
tém realmente disposições novas; si o Senado ordenado ;
a approvar nn< duns discussões, Irá ó. sanc- Vem ii Mesa a seguinte declaração :
çüo, poisjú passou pelas duns discussões aqui Declaro que votei contra to<los os creditas
e pelas Ires, na outra Casa.
npp!•ovados no Senado de boje, assim como
O Sn. LEITE E 0ITIOJOA - Era isto o que contra todos os augmonto• de dospczas.-A.
eu queria •nbor ; estou de accordo,
CotJlho l~ocll•,gues,

..
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O Sr. Pre•l<lente convocn para
bojo, ás 8 horas da noite uma ecssiio extra·
orrlinnrla e designa para 01•dcm dos li•abalhos
da mesma.
Votação cm 3• dlscussiic do projecto do
Senado, n. 28, 1lc 1804, Impondo sobre com·
pa.nhias do seguros de vidn. estrn.n::.:eirn.s quo
1'unccionnm no tcrritoric <la Rcpubllcn.
Votaçiio em 3' dlscussiio da propo;i~üo da
Camnra dos Deputados, n. 22 de 1894, relo·

neroso Ponce, Santos Andmdo e Raullno
Horn.
Deixam de comparecer som cnuso partici·
pada os Srs. Gil t1oulart, Antonio Bacon,
Justo Cbermont, 1lonoel Barata., Pil'es Ferreiro, Cruz, Coelho Rodrigues, Nogueira
Accloly, João Cordeiro, Aimino A!fon,o, Josó
B~rnn.rdo, Oliveira Gu.lviio, Abdon Milanez,
.lonquim Pcrnn.mbuco, Rogo ).lcllo, Leito c
Oiticica, Coelho e Campos, Leandro Maciel,

Gorai de Melhoramentos no Maranhão ;
Votação cm 3• discussão 1la proposiçiio da
mesma Cn.ma.ra., n. G3, de 18\1·,, n.utorizn.ndo
o Po1ler Executivo a conceder no DI'. Epltncio
da Silva Pessoa, lente da Faculdade do DI·
rei to do Recife, um nono de licença com o
respectivo ordenado ;
2" discussão d<L prcpcsiçiio dn Camara dos
Deputados, n. 85 de 1804, orçando a receita
geral da Republica para o excrcicio de 1895.
3• dlscussao das proposições da Camara dos
Deputados:
N. 60, de 1894, concedendo aos Ministerios
da Guerra o Marinha, par11 reconstituiçiio do

Mnrinbo, Campos Sallcs, Silva Caoedo, Aqui·
iino do Am~ml, Joaquim Murtinho, Gustavo
itioltard, 1\amiro Bnrcellos e Pinheiro Ma·
cbado.
O Sa. i' SmCJRErAmo da conta do seguinte

de 27.000:000$ ao c~mlJio de 27 ds. estor·
linos ;
N. 79, de 1894, autorizando o Podet• Elt·
ccutivo ~abrir, pelo Ministerio d~ .Justiço e
Negocias Interiores, um credito suppiementar
do 37:047$ lt rnbriC!l 3" do ~rt. 2" da lei
n. 191 B, de 30 do setembro de 1803;
N. 82, de 1804, autorizando o governo a
abrir o credito extroordin.rio 1le 25.500:000$
para occorrer ás despezas do Ministerio ela
Guerra otó a llquidaçito do exercicio vigente.
8
Levanta-se a sessão as 3 !toras o 45 minuto
da tarde.

Mcnsa[Jcm.

Tando n. multo. em quo incorreu n. Compnnhio. Ruy Ba.rhoso., Q, Boca.yuvo., La.pér, So.l!lu.nha.

mo.torio.l do exereito o do. o.rmlldo. o credito

EXPEDIENTE
Officio do Ministorio da ,Justiça e Negocies
Interiores, dntlldo de 5 do corrente, remeitendo a seguinte

Sr. Presidente o mais membros do Senado
Foderal.
De conformidade com o disposto em o
art. 48, n. 12, da Constituiç[o Federal, cabemo sujeita~• i• vossa approvaçüo as nomea·
çúes, quo fiz por decreto dos til data, do ba·
charel Ub~lclino do Amar~! Fontourll e do
Dr. AITonso Augusto Moreira Pcnna, para os .
cargos do membt•o• do Supremo T1•ibunal
l'cdernl.
Capital Federal, 5 de dezembro de 1894.Prml(mtu J. de Jllot'aos Barros.- A.' Commis-

são de Legislaçilo e Justiça,
0 Sa, 3" SECRETARIO
ACI'.~ Do\ SESSÃO ElCTRAORDJNARIA NOCI'URNA

EM 5 DE DEZE~IBRO DE

.(Presidcncia do Sr.

~llanoel

1894
Victorino)

(scroind> de

2<~ !(i

li

viio a imprimir para entr11r no ordem dos
trahlhos QS seguintes
Po\JlECE!lES

A's 8 horas da noite comparecem 13 Srs.
N. 224 1804
senadores, o. saber : Joã.o Pedro, Joü.o Noivo.,
,Joaquim S~rmento, Francisco Machu.do, Costa
Azevedo, Almeida B~rrcto, Joito Barballto, A Commisscro do I,ogislaçiio o ,Justiça, tondo
Virg!lio D~mllSiO, Eugenio Amorim, E. Wn.n· om Vl:itO. ns emendas ap~rovadn.;;; om 2• dlstlenkolk, Joaquim de Souz~. U. do Amaral e cussi'i.o no projecto n. u, tlo corrente nnno,
o redigo de nccordo com tnos emomlt\s, dn seEsteves Junlor.
Deixam de comparecer com causa partlcl· guiu lo fórmn, para 3• dlscussilo,
pada os Srs. Catunda, Gomes de Castro,
Cunha Junlor, Jonquim Cot'l'ea, Messias do O Congresso Nacional resolve :
Gusmito, Rosa Juniot•, Domingos Vicente,
Aristides Lobo, Oonoalves Chaves, Joaquim Art. 1.' A acção para a cobr~nç~ jndlci~l
Folicio, c:J, Ottoni, Leopoldo do Bulbõos, Oe· dos honorarlos, de que trata o olvai·~ do 22

.ANNAES DO SENADO
de janeiro de 1810, § 34, revogado pelo
nrt. 179, § 10 da constituição de 25 de março
de 1824, e pela lei de 30 do agosto de 1828,
nrt. 5•, seró. regulada na conformidade do
decreto n. 1030 de 14 de novembro de I8nO,
ltl't. 50 •) b) segundo o valot• do pedido.
§ I. • Prevalecem os preços do costumo do
Jogar, solvo ajuste ou accordo dltB partes.
Em caso de contestnçiío, quanto no costu·
me ndmitto-so pnrn prova dollc a exhibiçüo
de contas pagas, de onde se evidencie o preço
Ol'llinai•Io rle cada um dos seJ•viços, ou o de·
polrnento de testemunhas que afirmem o uso
geral. E' entretanto, ndmittido o arbitra·
manto decretado •~·officio pelo ,juiz, como in·
strucção subsidlai•ia, n que dnra o valor que
entemlct•, segundo as circumstancias dn.
causa.
§ 2. • Os referidos honom1•ios consideram·
se prescriptos no fim do um nnno, a contar
do ultimo serviço prestado.
Art. 2.• Prcvnlcco esta lcl no que respeita
á mnterin processual no Districto Federal SO·
monte. (Constituição, art. 34 § 23.)
Art. 3.• Rcvogn.m·se ns disposiçüos cm
contrario.
Sala daR commissõcs, 4 do dezembro do
1894, -Joao Bm·oalha. - J, L. Rcuo Mcllo,
N. 225-1894

j·
'I
'

A Commissiio do Marinha e Guerra, to.
manrlo na dovidn considornçiío a proposiçüo
diL Camarn. dos Deputados n. 78, do 30 de novembro proxlmo lindo, que manda contar a
antiguidade da promoçiío no posto do capitiío
no bacharel cm mat]Jematicns Eduardo Gonçnlvcs Ribeiro, desde 31 dojulho do 1801,
tem o. observar quo, de conformidade com o
nrt. 3• do decreto n. 404, do 27 do junho do
referido anno, nos chefes das ditl'erontes classes de cada corpo ou arma poderd ser confe.
rida a graduaçiio do posto immcdiatamento
ouperior.
Vu·'•• pois, que esse acto ó lb.cultativo e
nilo obrigatorlo ; pelo que, nüo o tendo graduado o respectivo ministro, cm tempo proPI'Ío, deixou evidenciar que ao cnpltüo EdU·
ardo Gonçalves Ribeiro não podia aproveitar
essa disposição dn lei.
A Camnra dos Deputados, poróm, niio cogitou rle semelhante acto.
Entretanto, desdo que essa conto~om do
tempo niio pre,ludlca direitos nd~nirirlos por
seus collego.s do classe, 6 a commissiio do parecer quo a proposição pôde ser accolta pelo
Son~do, se assim enton•lor conveniente.
Sala das commlssüos, 5 de dezembro do 1894,
-Almeida Barrcto,-E, 'Wandcnl<Oli<,-Cru;,

O l!lr. PrcMhlent;e iLB g l1oras da
noite •loclara quo não pódo l10ver sossiio por
fi1ltu do numero legal o designa para ordem
do dia do amanhã :
Votação cm 3" discussí\o do projecto do Se·
nado, n. 28, de 1804, Impondo sobro compa·
nhlas do seguro do vida estrangeiras que
funccionam no territorio do. Republica.
Idem em 3• discussão da proposição da ca·
marn dos Deputados, n. 22, do 1894, rolovan·
do 11 multa cm que incorreu a Companhia
Geral do Melborurnontos no Mnrnnhüo.
Idem em 2• diseussiío da proposta da mes·
ma camara, n. 03, de 1894, nutorisando o
Poder Executivo a conceder ao Dr. Epitoclo
da Silva Pes<oa, lento dn Faculdade do Di·
reito do Recife, um nnno de licença com o
respectivo ordenado.
Discussão unica da redacção linnl do pro·
jocto que fixa a força naval para o exerci"
cio do 1895.
2' dlscussiío da proposição da Camarn <los
Deputados, n. 85, de 1894, fixando a receita
geral da Republica para o exercicio do 1895,
3• discussão das proposições do. mesma Ca·
mara:
N. 60, do 1894, concedendo nos ministerios
da Guerra o da Marinha, para reconstitui·
çiío do material do exercito e armada o credite do 27.000:000$ no cambio 27 ds, ester·
linos ;
N. 7n, de 1894, autorlsando o Poder Executivo a abrir pelo Ministerio da Justiça e
Nogoclos Interiores, um cro<llto suppiomontar
do 87:047$ 11 rubriclt 3• do nrt. 2• da lo!
n. 191 B, do 30 do setembro do J8n3;
N. 82, do 1Sn4, autor!snndo o governo a
abrir o credito oxtraordlnario do 25.500:000$
par11 occorror ús despozns do ~!inistorio da
Uuorrn. até a Uquidnçiio do exerc!olo vigente;
N. 84, de 1804, regulando o soldo o otnpo.
dos officin.os oJTcctlvos o praças do exercito o
nrmnda, approvnda como emenda substitutivo.
no projecto do Senado, n. 31, do 189•1, olevan·
do os soldos dos otnolaos o prnçns do oxorc!to
n.conln.r do 1 do janeiro do 1805,
2' dlscussi!o dns.proposições da mesma Cnmarn:
·
N. 73, do 1804, npprovnndo o credito sup.
plomontnl' do 150:000$, aborto poJo decreto
n, 1858, do 27 do outuuro do ISn4, ó. vot•ba
-llxorclcios findos-rubrlcfl31, do lll't. 7" dn
lol n. 101 B, do 30 do setembro do 1893;
N. 75, do lSn-1, approvnndo ocJ•odlto sup·
plomontur, do 1.420:580$833! aborto pelo do·
croto n. 1852, do 22 ·do ou ubro de 18U4, ll.
vorba-Calxn. da Amortisnçiio-rubrlca 11 do
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nrt' 7• dn Ioi n, 101 B, <lo 30 do sotomllro
<lo 1803 i
N," aa, <lo 180-1, nutorisnndo o governo n
abrir um credito <lo 100:000$, pnm a comprn
do.s torrns o n.guns do rio Covnncn.
3• <litn Lias proposlçuos <ln mcsmn Cnmnrn:
N. 18, do 1804, nutorisnudo o Poder Et·
ocutivo n mundnt• contm', pnra os offoitos da jubilaçii<l1 no lognr do profussor do
1' Ex!oronto do Gymoasio Nncionnl, o tempo quo serviu ons tlleirns do oxorclto, no 1"
tenente reformado do exercito Jonquim do
Oliveira Fernnn<les i
N. 44, <lo 1894, nutorisnndo o Poder Ex·
ccutivo a concodor um nnno do liconcu., com
ordonndo, no oseripturnrlo <ln Estrnrln do Fllr·
rJ do Pnulo Atrooso, Antonio Cnnrlillo dn Silvo. Lci'io ;
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no ci!\ndiío Jnclntho Dins Cardoso, I' officlnl
dn Socrotnritt dl\ Jndustrln, Vtnçilo o Obras
Publicns;
N. 57, <lo !804, nutorisondo o governo a
concodor sel~ mozos do licença. com ordenado
no Unohnrol Joaquim Piras do Amorim, juiz
sccolontti do Est11úo tio Espirita St~nto ;
N. 80, <lo 180-1, nutorisnndo o governo "
coutrnctur corn U.ichnr•d J. Roitly, ou com
quom molhares vnnto.gons oiTarocor, o n.sson·
tnmonto <lo um cabo sub-tluvinl outro Doiam
do Pari\ o Mnnltos.
Discussiio unlcn dn omondn dn Comnrn <los
Deputados, substitutivo <lo projecto do Sanado
n, ·13, do 1803, do terminando que continuarão cm disponiblli<lndo os juizos do direito o
dosomho.rgndm·os não contomplndos nn orgn.nisação da magistratura dos Estados ou da
Uniiio.
Discussão unicn do veto opposto pelo Pro·
falto <lo Districto Fedornl à rusoiução do Con·
solho Municipal do 2() do outubro ultimo, rointivn a odiaonçücs fóra dos limites <lost~
C•pitnl.

N. 23, do i804, regulando os vencimontos
do t'uncelonnrio aposentado, segundo o <lccroto iogislntivo n. 50, <le 13 do junho de
1802;
N. 42, de !804, nutorisnndo o governo a
mandar pngnr no Dr. Jos6 Borges 1\iboiro
da Costa e oo phnrmocou!ico Augusto Cosnr
Diogo, propnrndoros de Iaboratoríos dO: Faculdadu do Mcdicln• do !tio do Janeiro, oxonorndos desses cnrgos o nellos reintegrados, om
virtude dn. loi n. 42, do 2 do junho do 1802,
i47' SESSÃO Eb! fi Dlll DI:ZE~!llRO DEI i894
o ordonndo quo deixn.t•nm do porcobor no iu·
torvnllo da oxonornçiío á rointogrnçiio.
S• ditn. do projecto do Sanado n. ·ti, do Presid!J}ICia dos SJ's .Jollo Pcdi'O (Jn secretario)
1802, autorisnndo o governo n. mandar pagar Ubaltlino elo Amnrrtt (vicc -prcsirlcntc) c Mapelo tnbolln do 1852, n Mnrin Angolion Pinto mwt Vlctotino (presi~cnlc)
Rnn~oi, viuv" do nlforos roformmlo do oxor•·
cito Mnnool Sornfim Ferreiro R.nngol, o meio SUM~!A.RIO- ChAmntln.- Lnlturn. da ncln.- EXI'E·
soldo a quo tom diroito, a contar do 2 do no- um:-;m- Oatlll)l no nf,\- Jlh!CIIH!Iiio do nrçamunto
da roc:olta- Uh;curso- Jtn~orrn.rnrmto tlf\ tllsct\IIRU.o
vembro do 1878.
- VoUtni'i.o- Vota.çii.o drts rnn.torlll!\ oncurrnd~t~~
2' dito das proposições d~t Cnmnrn úos De- Chnmadâ. - gnc:orrmnontQ d11. dl!<CIIfl~o dns n:11Ltorlns
const11.nto~ dn ordllm do tl!n.- Ordom do dltL 7.
puto<los:
N. 33, do 1804, nutorlsnndo o Poder Ex·
ocutlvo "coucodor·ao professor• dn 1• cndcirn Ao meio-dia comparecem 24 Srs. senadores,
dn. 2P. seria do curso nnnexo A Fnculdndo do n sabor: Joiio Pedro, Gil Goulart, .João Ncivn,
Direito do Rocifo, Dr. Mnnooi Fornnndos Sil Joaquim Sarmento, Costa Azovedo, Justo
Antunes, um nnno <lo licença oom ordenado; Chormont. Manool Barata, Pires Forreirn,
Almino Atronso, ,Jose Bernardo, Oliveira Gnl·
N. 81, do 1893, nutorlsnndo o Podar Er· vão, Abdon Miiouoz, Almeida Barrote, Joiio
ocutivo n nposontnr o Dr. Antonio Martins Pi· Ba•·bnlho, Leite c Oiticico, Coelho o Cnmpos,
nholro no lognr do njudnnto do inspector go· Eugenio Amorim, Lllper, Soidanlln Marinho,
rnt da saudo dos portos i
Jonquim tio Souza, Silva Co.nodo, Joaquim
3' tlil~t do projeclo do Sonndo, n. 38, tl<l Murtinho, Estovos Junior c Pinheiro Mil•
180·i, concedendo n !J. Cyrill'' Jl.odr·Jguos dn
Silvn, viuvn do Dr. Francisco Rodrlguos da ehndo.
SilVII, lento dn Fncnldndo do Motliclnn tln 13:•· Abre-se n sessão.
llh\ o cirurgião-mór de hri~t11ln. honol'l\l'io, a Silo l\clns, pm;tns om discussii.o, c nüo ho.·
pomtco unnuni Jo 2:000$000.
vendo r·oclnmnçúe;, dão-so por approvndos a
actn.
do. sossií.o n.ntot·ior o l1o. rounmo no2• ditn dns proposições <l~ C~mnro dos Do·
ctw·nn. oxtroordlnol•in.
pulados:
N. 81 1 do 1894, autorlsaodo o governo o Compnroccm depois tio abor\tt n. sessão os
conceder um ~nno de licença com ordon~do Srs. Cruz, Coelho Ro•lrigues, João Cordeiro,
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Joaquim Pernambuco, Aquilino do Amnrnl, as outr~s forem escusas, se lhes concederá

U. do Amaral, Gustavo lticbm•d, E. Wnn- nas colonlas da União ou nns fronteiras, con-

1brmo prClferil•em os interessados, um prazo
do torm de I •080 nrcs.
Al't. 4.• Ficam rovogndns as disposições
cm contrario.
camarn dos Doputndos, 5 do dezembro de
1804,- Franc~xco rlo As::is Ro$a c .Silua, prosldento.- Tilomc,; Delfina, I" sccretarlo.Joao Coalho a. Li.<boa, 2" secretnrio.-A'
commissão de Mnrlnhn e Guerr11
•
N. 87, de 1894 - O Congresso Nacional
rosol·<o:
Art. 1.• E' o Governo autorisndo n nbrlr
o credito oxtrnorliinnrio do 898:486$840 pnrn
pago.monlo do excesso das despozas com o
sorviço do colonisnçiLo no llstndo do Rio
Grande do Sul, no oxorcicio do 1893.
EXPEDIENTE
Art. 2, 0 E' o Govorno igunlrnontn nutorlsndo n abrir o credito necossnrio paro. o pnOfficios:
gnmonto devido no< funccionurios de torras e
Do I• secretario !ln Camnr11 dos Depu- colonisnçito durante o anno de 1893, no Es·
tados, de 5 do corrente communicnndo que tndo do Santa Cnthnrlna.
nq uella Cnmnra não pôde ~nr o sou consen- Al't. 3.' Revogam-se ns disposições em
timento ás emendas do Senado ó. proposiçiio contrario,
da mesma Camnra, quo tlxa a despeza do Cnmnra dos Deputados, 5 elo dezembro ele
Ministerio dn Marinlia pnra o cxet•cicio de 1894.- F1·ancísco tlc As.'iúi Ro.'ia e Silva, pro•
1895, approvando sómento a emenda relativa
ó. rubrica 9', n qual devolve, na fóL•ma. do shlente,-T/wmaz D~t{ino, 1n aecretnrio.-Joao
art. 39 § 1• da Constituiçiio Federal.-A'Cotn· Coelho G, Lisboa, 2" socrutn.rlo.-A' Commfs..
siio de Fina.n<;as.
miesão de Finanças.
Cinco do mesmo senhor e de igual data, r~ N, 88, do 1894 - O Congresso Nacional
resolvo :
mettendo as. seguintes proposições:
Art. 1 ,• E' autorisaclo o Governo a nbt•ir,
N. 86, de 1894 - O Congresso Nacional deno
cort•ento exerciclo de 1894, pnrn os sor·
creto. :
viço adeanto monclonndos, os soguintes cre·
Art. I.' As forças de terrn paro. o exereicio ditos, nn importuncia totnl de 2,939:848$183
de 1805 constnrilo :
ns;im distribuidos :
§ 1•, dos officines dns dl!l'erentes classes do
1. Pólo Ninistorio da Fazenda:
quadro do exercito ;
Credito supplomont~r nn importnncia de
§ 2", dos alumnos das escolas mUi tares ntó 908: 172.$480 pnrn :
1.200 prnças e de 400 pnra a escola de effiEvontuncs-Rubricn 28 do
ciaes Inferiores ;
art. 7" da loi n. 191 B, ele
§ 3•, de 28.120 praças de pret, distribuídas
30 do sotomuro de I 893.
de accordo com os quadros em vlgôr.
Pagamento de despezns que
Art. 2.• Estas forças serão completados correm por esta verba....
20:000$000
peln fórma expressa no art. 87 § 4" da Con- Exerclcios findos-Rubrica 31
stituiçii.o e nn lei n. 2.556, do 26 do setembro elo n.rt. i' da lo\ c\tada.
de 1874, com as modificações estabelecidas
da contns ntrnnos nrts. 3• e 4' dn lei n . 30 A do 30 de Jn· Pag11monto
sn.dns i~ Amaricân Banf, Note
neiro de 1892.
Company .•.•• ,............
234:391~'900
Art. S.• Os voluntarlos, emquanto gosa· lolom ~ dil•ectorio. do cot•t•oio
rem dessa. qunlidade de pmça, perceberão
í'L'!!.UOOZ 1>clo trnnspot•to do
o.lém do soldo, uma gratitlcnção diarla de cot•t•espomloncia
1889
125 róis; as llraças que, findo seu tempo cio ntó ao I" semestredesde
do
1882..
353:780$580
serviço, conttnUD.I'Cm nns fileiras, com ou sem
engaJamento, perceberão uma grnt!Jicaçilo Llquidnçilo dns dividas da
dlarla de 250 róis; e qunndo tant{) umas como Compnoltht. Lloyd Brnzileh•o 300:000$000

denlwll• o Loandro Macicl.
Doixnm do comparecer com causil pnrticlpnd" os St•s. Cntundn, Francisco M11chndo,
A_ntonio Bn~nn, Gom~s do Cas.tt•o, Cnnhn Jn·
mot•, Jonqmm Corrota, Messtas do Gusmão,
Rosa. .Junior~ Domingos Vicente, Aristides
Lobo, Gonçalves Cltnvos, Jonquim Fcliclo, c.
Ottoni, Leopoldo de Bulbões, Generoso Ponco,
San~s Andrade e Rnulino .Horn; o sem cnusn
pnrttclpndn os Srs. Noguetrn Accloly, Rego
Mello, Ruy Barbosa, Q. Bocayuvn Campos
Snlles o Rnmiro Bnrcollos.
'
O Sn. 2' SEcttETA!tiO (sc>·cindo c1c 1') dit
. conta do scguln to
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Pn.t•n.gi•n.pho unico. Fica o Govot•no o.utori..
sndo n abt•il• no corrente exPrcicio ú. vm•bn.Reposicoes o I·~~stituu;õos-o preciso crPdito
pn.m pngn.t• llllS Estnllns do. Unii'io n. divido.
pl'!lVOniorl to dos impostosm•t•ccadn.llos 1lur.~ntc
o poriodo da OI'g'ltnisnçüo const.itucionn.l do:;
E:\tados c pertotlContos nos mesmos, nos termos da Constitui~üo.
11. Pelo ~linistcrio da Justiça o Negocias
Interiores :
Credito supp\cmerito.r M importancin de
406:500$ pnrn:

Policia da Capital FedornlRubrica 13 do art. 2" da lei
n. !O i B, de 30 rio setemb1•o
de 1893: pagamento dos offi·
clnes c p1-o.ças ultlmnmento
reformados c dos que o lorem ató no fim do corrente
oxcrcicio......... .•. • • • • . .
Obrns-Rubrica 30 do art. 2"
do. lei citada: pagamento de
obrns cm diversos

20:500$000

~dificios

inclusive o pnhtcio da presi·
dencia da RcpubliclL. . •. • • • 350:000$000
Eventuncs- Rubrica 41 do
art, 2'1 da lei citada : paga.mento de despezas comprehendidns no art. 04 do. lei
n. 35 de 20 de jn.neiro de
1892 e de ditfcrenços de
co.mbio com as dcspezos dos
pensionistas d!l unmo na
Europa. •. , . . • . . • . . . . . . . . . . .
90:000$000
lll. Polo Ministerio das Relações Exteriores:
Credito supplementar na importancia de
230:000$ para:
Ajudas de custo-Rubrico. 4'
rio art. 3" da lei n. 191 B,
do 30 de setembro de 1803 :
pagamento de ojudoa do
custo quo teriio do ser concedidas com o preenchimento
das vagas do cO!'po diploma·
tico e consular............ 200:00o.;ooo
Extl'l\ordinurias no exteriorRubrica 5 1 ~ do o.rt. 3Q do. lei
citada: piLgnmcnto do talo·
gramma.s e gastos com soe ...
corl'os n. brnzilclros desvn.lidos o outros oventuaes.....
30:000$(100
IV. Polo Ministcrio da lnilust!•ia, Viaçilo o
Obras Publicas:
Credito extraordinario na importancla de
721:572$0~·1, equivalente a J: 34.575,7,5ao
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cnmhio do 11 !,, para po.gn.monto do mntoriaes adquiridos nos i\stnrlos Unidos da Amorico. do Norte, com destino B.e Estradas do
Forro do Bo.tnrltó, prolongamento da Central
elo Brnzil. Porto Aio~re o. Uru~uaynm:t., Soln•nl, prolongamento dn. Bo.hin., Pn.ulo Afl'onso
e Central de Pernambuco.
Credito cxtroorrlinario na importancia de
QI:~:00:!.-;;750, pal'o. acqnisiçiio do mo.tel'i:~.l rodante par!L a Estrada do Ferro Sul de Per·
nambuco.
Art. 2,n Rcvogn.m-so as cllsposiçüoe em contrario.
Camara do~ Deputados, 5 de dezembro de
1804.-Francisco de As:~is Rmm a Silvrt, presidente.- Tlumw: Delfina, to secretn.rio.JarTa Coelho G. Li.ç!Joct, 2Q secrotn.rio.-A' Commissü.o do Finnnçn.:;.
N. 89, do 1894- O Congresso Nacional resolve:
A!'t. !." Fica concedido. prorogaçiio ató de·
zembro de 1806 do prazo marco.do para con·
clusão dns obrns i
I, Ii Companbio. rie Estradas de Ferro do
Norte rio Brazii para as das estrados de ferro
de Aracajú n Simiio Dias, com ramal para a
Capolla no Estado de Sergipe. o de Taman·
daró iL Ra1•ra. no do Pernambuco;
11, ÍL Companhia do. Estrado. de Ferro do
Alto Tocantins, ocasionaria da Estrada de
Catalão o. Palmas ;
lll, á Estrado. de Caxias a Cojazeiras, no
Maranhão.
Art. 2. n E' o governo n.utoriso.do a. prorogar até 31 do maio de 1806 o prazo para
o inicio dos obras do porto ela Laguna, a co.rgo
da Companhia de Construcções Hydrau·
licas.
Art. 3." Revogam·se as disposições em
contrnrio.
Camnra dos Deputados, 5 1ie dezembro de
1894.- Francisco rio Assis Ro.-:a o Silva., presidente,- Tl1oma: Delfina, 1o secreto.rio. Joan Coelho G, Lisbmt, 2Q secreto.rio.-A' Commissno do Obras Publicas.
N. 90, ele 1894 - O Congresso Nacional rc·
solve:
Artigo unlco. Fioa considerado prorogndo
ntó30dejunhodo 1895 o prazo para con·
cln,iio elos obras do. E>traeln de Ferro doCa·
xios IL S. ,José de Caiazeiras e ató 31 do do·
zembro de 1806 o prazo pnrn serem iniciados
os trabnihos do construcção do. cstradiL do
ferro de Co.xlo.s no Arnguaya ; revogo.dna o.s
disposições em contrario.
Camaro. dos Deputados, 5 de dezembro de
1804.- F1•ancisco ele Assis Rosa c Sil~:a, pro-
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sltlcnto.- T/10ma: Dclfino, I' sccretaJ•io.sccrotario.-A' Com:rnissiLo do Obras Publicas.
Trcls do mesmo Sr. I' secretario c do igunl
data, communicnndo, o primeiro, quo n
mesma Gamara adoptou o proJecto do Senndo,
prorognnt1o n. actual sessão Jegisio.tivo. n.tó 20
do corrente rncz, sondo o mesmo enviado no
Sr. Presirlcnte drt Republica para a forma·
lidado dn promulgnçiio ; o segundo, quo
npprovou por 8·1 votos contra 20 o decreto
legislativo que npprova com modificações o
codigodas disposições communs ús instituições
do ensino superior, no qual foi negada a
sancçilo e que, do conformidade com a Consti·
tulção, ó nn mesma data enviado no Presidente
da Republica para a formalidade da promul·
gacüo ; terceiro, que ú mesma Camn.rn. foi rostltuldo, devidamente sanccionado, um dos
autogrn.phos da resolução do Congresso Na-.
cionnl que prohibe o recebimento do sonlen·
clados no presidio de Fernando de Noronha.Intelrado.
Do Sr. senador Gonçalves, datado do Ouro
Preto, cm 2 do corrente mcz, communicn.ndo
que, em consequoncia da interrupçilo da Es·
tradn do Ferro Central do Brazll, tem deixado
do comparecer ils sessües.- Inteirado.
O Sn. 3' SEC!lETAlliO (.<ervinrlo <lc 2'!) de·
clara quo niio ha pareceres.
Jollo Coelho G. Lisboa, 2n

ORDEM DO DI,\
Niio havendo ainda numero lcgal,continúa
a votação das matarias constantes da
ordem do dia,
Segue.. so em discussão unica, que se on·
cerra sem debate, adiando-se n votnçiio, po!'
falta do numero legal, a redacção final do
projecto ftxan<lo n força nnval para o exerci·
cio de 1895.
Comparece o assumo a presidencia o Sr.
U. do Amaral.
Entra em 2' discussffo o nrt. I' da proposiçii.o dn Gamara dos Deputados, n. 85 do
1804, orçando a receita geral da Republica
para o exercício de 1805.
~~odiada

O Sr. Leite c Oltleicn diz que,
qullondo se discutiu no Senado o projecto dn
prorogaç[o da actual sessiio Jogish•tiva, afllr·
mou que, das informações que tinha colhido,
julgava que o Senado niio podia ncqule,cor no
modo pol' que tinha sido lbrmulado pelit Cn·
mora dos Srs. Deputados o orçamento da l'C·
celta.
Pódo hoje accrescentar que se impõe como
obra de patriotismo no Congresso Nnclonnl

rever o orçamento da receita, afim de nüo
deixar o governo som moias, si o orçamento
niio for votado, ou dotai-o de um orçrtmento,
que lhe t1•ar~ sem dUVIda, rla{icit o niio pe.
queno.
O orador consirlern a situaçiio do palz gra-

visslmt~.

Lembra no Senado quo o palz acaba do
sahir do um porlodo de ogltnçao, cm que o
~overno foi obrigado a fazer dospezas extrnor·
dinal'ias, acima. mesmo do possivol, o que ns
consoquonclas se fazem sentir logo que o paiz
entro cm um período normal.
Acb~ que o exercicio elo 1805, como a liqui·
daçilo do exercício do 180·1, vae sor das maio·
rcs dilllculdades para o governo. Era justo
flUO o Congr•csso Naciono.l, tendo via to o co·
meco do novo governo, estivesse disposto a
r~zer uma lei de orçamento para o exerclcio
se~uinte, que pudesse tirar o governo das
difficulrlades cm que so encontra.
Dou-se, poróm, um Otelo anormal na vida
do Congresso Nacional, viu-se absolutamente
privado de meios, com os quaes pudesse organlsar o orçamento da despeza, isto ó, prl·
vado dn propost• do governo o das \abolias
que a deviam acompanhar.
A Camara rlos Srs. Deputados, por conse·
guinte, começou no serviço onormo do confcccionnr o orçamento sem esclarecimentos, ntó
que chcga!•am as tabellns, quando o serviço
estava quasi completo.
Era portanto impossivel que ó. ultima h?ra
a commissiio pudesse retocar o trabalho ICJto,
e corrigisse o orçamento naquillo que por
falta de dados foi obrigada a errar.
O Sona•lo n[o póde neste caso dar ncqules·
cencin, ainda repete, n quo se vote uma ~el
de impostos, gravosa como esta está, com dJS·
poslçiles o om parte constituindo uma inlqul·
dado para o augmento de taxas ; em outras,
contendo ninda a iniquidade de dispensar lm·
postos collocados em condições completamente difl'erentos do outras.
Entende 0 orador que o Senado é uma cor·
poraçiio responsavel pelos leis que decreta e,
si, por um neto de patrlotismo,já deixou pas·
sal' os or(•amentos como passaram, por excmplo, o orçamento da fazenda, ~lvado de
nma sobrecarga 4e despezn.s, que nuo se ]u!ti ficam. devo llOJe concorrer para que nno
s<tia projudlcado o palz inteiro.
o orador pergnntrt no Senado: qunl sert\ pro·
fm•ivol 'I accoltnr a responsnbllldude destas
grnvn~õcs da lei, e deixar quo o povo se OS·
tore• dentro de uma ,lei do tlsco, que ba de
,Pl'Ouuzir a consoquenma de animar por um
lado o contrabando, o p~r outro augmentar
•
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11 fil.lt3ifico.çü.o do certos gonoros, ou doixn.r o
E' npprovntlt1 n redacção final do projecto
governo som recursos 1
fixnndu a fo1'1;n n11val pam o oxorciclo do
Acha, cm sul\ oplniiio fran~,, prcferivol 1S05.
omentlo.r o orçn.monto; porque no meio das Oprojecto vne ser sulJmottldo ó sanccão pro·
ditllculdudos cm quo se oncontr" o palz, o sidcncial.
·
Congresso nü.o póllo deixar o governo desarmado dos moias do attondcr ii. crise a.gudis- Segno-so om 3·• discussão, que RO encerro.
som de1Jn.tc, o. proposição d:L Ca.mnrn. dos
slma em que todos se acham.
Deputados, n. 00, do lS!J.l, concedendo nos
Abundando em outras conshlero.çües, o ora." 1\Unistorios rla GuerriL o lln. M!u•lnlm, pat•n
dor termina amrmamlo ao Sena•lo que, pelos reconstituição do mntorinl do exercito e al'·
estudos que j~ tom leito, o orcnmonto da rc· mada, o credito de 27.000:000$ ao cambio
ceita contóm irrcgularidndcs tnos quo o Se- 27 às. este~·llnos.
nado niio pódo assumir a responsabilldado de
votal·o, pelo menos sem protesto, salvando Annuncin.(ln. n. votnção, vcrificn.·se nito hn.·
vm· mais numero lego. I; procede-se á chamada
sua responsabilidade.
dos SrH. senadores que compat•eccrnm li. sosNinguom mnis pedindo a palavra, encerra· siio (:!3) o deixam de responder os 8I'b. Coelho
so n. discussão.
Rodrigues, que communicou ó. Mesa. que se
Comparece o Sr. Presidente que assume a rot.íru.vn. por íncommodndo, o os Sr•s. Coelho o
presidencin.
C:tmpos e Saldanha Ma•·inho, que niio fizeram
Entro.m successivnmento cm discussão, que communica.r.~iio nlgumn..
se encerra sem debato, os art•. 2" a ll da pro- Fica adiada a votação da proposiciio.
posição,
Entram successivn.mento om 3a discussão,
Verificando-se ayresenca do numero legal, quo ao encorl·n. som debate, adiando-se a voproccde·so ~ votaçuo desta o das outros ma· taçiio,por Ihltu. do numero lego.l,o.s proposições
da mesma. Co.mnrn. :
terias.
São successivamento approvarlos os arts. I' . N. 70, de 180-1, nutori;ando o Poder Ex·
a ll da proposição da Camarados Deputados, ccutlvo 11 abrir, pelo Mlnistorlo da .Justiça o
n. 35, de 180·1, ort;a.ndo o. receito. geral da. Negocias Interiores, um credito supplomcnto.r
Itopubllcn para à exercicio de 1895.
de :!7:0•17$ iL rubrica 3·• do al't. 2" da lei
A proposição ó adoptada o passa para 3" n. 101 B, do 30 de setembro do 1893;
discussão.
N. 82, do 180·1, autot•isnndo o governo a
abl'il'
o credito extrn01•à1nario de 25.500:000$
E' npprovado om 3 • discussão o, sendo ad·
optado vno BOI' enviado ú. Camara dos Depu- pnr:t occo1·rcr 1\s despozas do Ministcrio da
tados, o projecto do Senado, n. 28, de 1804, Guerra u.tó {L liquldnção do OlCorcicio vidispondo sobro compnnhins de seguro do virln. gente;
estrangeiras que funccionam no tcrritorio da. N. 8·1, <lc 18J-l, regulando o soldo e etapa
Republica.
dos officinos cffectivos o praças do oxel•cito e
E' n.pprovndn. em 3' discussü.o, c, sendo 1td~ da armada, approvndo como cmend11 substioptndo. vae sor submcttida ;'t sanc(.~iio pr·csidcn~ tutiva no proJecto do Senado n. 31, de 1894,
mal a proposição da Gamara dos Doputad~s, elevnn•lo os soldos dos olllciaes e praças
n. 22, de 180,1, t•elevnndo o. mult..'1 cm que Jn· do exercito, a contar do l de janeiro do
correu " Companhia do MelllOl'nmontos do 18D5.
Entrn.m successivn.mento em 2~ discussão,
Maranhão.
que
tlcn. igunlmcnto encerrada o ndin.dn. a vo11
E' o.pprovo.do cm 2 discussão, em oscru·
tn~ão,
pot• lltlht de numero lcgnl, as proposi·
tinto secroto, pm• 20 votos contl'n 3, e, sond,o
1;üos
d:L
Camnra dos Doputados:
ndoptad" passa pttl'll 3• dlscussiio. a ]ll'OJlOSl·
çiio da Camurados Deputados, n. 03, do 18ll•1, N. 73, do 189·1, npprovando o credito supo.utorisando o Podor Executivo n. conceder no plcmontnl' rlo 15U:OUU$, nborto pelo decreto
Dr. Epitacio dn Silva Pessoa, lento da F~cul· u. 1858, lle 27 do outubro de ISU·J, ú. vorba.
dado do Direito do Itocife, um nnno do [lcon· - Excrciclos findos - rubrica 31 do nrt. 7•
tia lei n. 101 B, do 30 do setembro do 1803;
çn com o respectivo ordenado.
N. 75, do 180·1, approvnndo o credito BUPplcmontar
do 1.420:580$833. abet•to pelo deO St• Almehln Dnt•t•eto (po/11
creto
n.
1852,
do 22 do outubro do 180·1, iL
ortlom) 1·ecjuot• o o Sanado concotlo, dispens~
vorbrt
Caixa
drt Amortisaciio - t•ubrica li
ilo lntm•stJCIO !lltl'll. u. ~~~~ discus~iin dtL. pt·o~los.J·
do
nrt.
7•
da
lei
n. 101 B, do 30 do setembro
çiio, sem projuizu dns mntcrms do mtctcsse
do
1803;
gora!.
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N. 00, de 1804, autorisnndo o governo a
abrir um crodlto de 100:000$ paro. compra
das terras o aguas do rio Covnncn.
Entram successivamonte em 3• discussão,
que lambem so encerra som debate, adiada
n votnçiio, as proposições da mesma Cn-

ma.ra:
N, JS, do J8il4, :mtot•isnndo o Podm• Executivo a ma.nllnl' contar, para os effeitos da
jubilação, no lagar de professor• do Jn extm·nato do Gymnnsio N•cionnl, o tempo em que

serviu nn.s filoh'lt.'i do exercito, no 1° tenente

1la. Silvn., viuva. do Dr. Frn.ncisco Rodrigues
da Silva, lente da Faculdade do Medicina da
Bahia o cirurglão·mór do brigada honorario,
a po:.são u,nnual do 2:000$000.

Entram successlvamontc cm

2~

(liscussiio,

quo tambom so encerra som dob~to, adiada a
votnçiio por falt11 do numoro log~l. as proposições da Camara dos Deputados :
N. 81, de 180·1, uutori•o.ndo o governo a
conceder um anno de licença eom ordenarlo ao
cldadüo Jacintho Dias Cardoso, J" otllcial da
Secretaria da industria, Viaçiio o Obrus ~u

reformado do exercito Joaquim do Oliveira blicn.s ;
Fernandes;
N. 57, de 180•1, autorisandu o governo a
N, 4·1, do 1804, autorisnndo o Poder Ex· conceder sois mezes de licença com ordenado,
ecutivo n. conceder um o.nno tle licença, com ao bacharel Joaquim Pires do Amorim, juiz
ordenado, no csc:riptm•ario da. Estrada rlc seccional do Estado do Espirita Santo;
Ferro do Paulo Alfonso, Antonio Candido da
N. 80, do 189·1, nntorisando o governo a
Silva Leão;
contr~ctnr com Richard J. Reidy, ou com
N, 23, do 1894, J'egulando os vencimentos quem melhores vantagens otrerccer, o assendo funccionario aposentnrlo segumlo o de- tamento de um cabo sub-fluvial entro Belóm
creto legislativo n. 50, do 13 do junho de do Pará o Mnnóos.
1802;
Scguo.se cm discussão uniea a emenda da
N. 42, do 180·1, nutorisnndo o governo a Camnra dos Deputados, substitutiviL do pro·
mandar pagai' ao Dr. José Borges IUboiro da jccto do Senado n. ·13, do 1893. dotormlnnndo
Costa o no pharmn.ceutil.:o Augusto Ccsar que continuum cm disponibilidade os jui?.es
Dto~o, preparadores do laboratorios da Fa- de direito o desembargadores não contempi!L·
culdade do Medicino. do Rio do Janeiro, ex· dos na or!)'anisação da magistraturo. dos Es·
onerados desses co.rgos e nell~s reintegro.dos trtdos ou ua ·Unliio.
em virtude da lei n. 42, do 2 do· junho do
1892, o ordonndo quo doixarom do perceber
no intervallo do. exoneração ó.. reintegraçio. O 81·. Prc!'Oildent(~ 'leclm•n n.din.do.
Segue-se cm 311 discussão, que se encel·rri. IL diSCUB!:iÚ.O }JOr acJmr·SO reduzido 1\, JllOOOS de
sem dobato,ndiada a votação por falta do nu· um torço o numero de Srs. senadores pJ•e·
mero legal, o projecto do Senado n. 41, de sentes o designa para ordem elo dia lln. sessão
1892, a.utorisando o governo a rna.nda.r pu.gu.r seguinte :
pelo. tabeila do 1852 a Maria Angelica l'inlo
Votação cm 2" dlscussiio das proposlr;ões da
Rangel, viuvado allercs rolurmado <lo exer- Camaro. dos Deputndos :
cito Manoel Serafim Ferreira Rangel, o meio·
N. ao, de 1894. concedendo aos Ministcrios
soldo a quo tom direito, o. contar de 2 do no· da Guerra o d11 Marinb!L, par• reconstituição
vombro do 1878.
rlo mnt.:lrinl do exercito o armada. o credito
Entram successiva.rnente em 2u discussão, do 27.000:000$ no cambio do 27 ds. esterque se encerra sem debato, ndlo.dn a vota~üo linos ;
por falta do numero legal, as proposições da
N. 79, do 1894, autorisnndo o Porlor Ex·
Camara dos Deputados : ·
ecutivo n abrir pelo Ministerio da Justiça e
N. 33, do 189•1, autorisnndo o Poder Ex· Negocias Interiores um credito supplomentnr
eeutivo a conceder ao professor da I' cnde1ra do 37:047$ 11 t•ubrica 3• do art. 2" da lei
da 2• sorte do curso nnncxo ii Fatmldrule de n. 101 B, do 30 de setembro de 1893 ;
Direito do Redlo, Dr. Manoel Fernandes Sá
N. 82, de 1894, o.utorisando o governo a
Antunes, um anno do licença com ordenado ; abt•ir o credito extraordinario do 2.';.500:000$
N 84, de 1804, !LU!orisrmdo o Poder Ex· para occorror ás rlo,poZtts do Mlnlsterio da
ecuÍtvo a aposentar o Dr. Antonio Martins Guerra ntó !\ liquidoçiio do oxorciclo vigente;
Plnboiro no togar do a,jurlnnte do inspector
N. 84, do 1804, ro~ulando o soldo o otapa
gor!LI da Saudo dos Pot•tos.
dos otllciaosoJfcotivos o pJ•açasdo exercito o
Seguo·se cm 3" discussão. que llca igual· armada, approvad11 como emenda substltu·
monto oncorrndn, adiada a vota~iio por fulta tiva no projecto do Srmndo, n. 31, de 1804,
de numero legal, o projecto do Senado, n: 3B; elevando os súldos dos otncines e prnças do
do J894, concedendo a D. Cyrilla Rodrigues oxeJ•clto a contar do 1 do ,innolro do 1805.
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IJom cm 2" discussiio das proposições dn
mesmo Gamara :
N. 73, elo 180·1. approvnndo o credito supplementar do 150:000S. aberto pelo decreto
n. 1~58, do 27 1\e outubro do 180·1, iL vcrhn
-Excrcicios findos- t•ubt•ic:L 31, do art. 7',
da lei n. 191 B, do 30 1\o sctcmbt•o do 1893 ;
N. 75, do 1804, npprovando c credito oupplemontat•, do 1.420:580$833, aborto pelo de·
crcto n. 1852, do22 do ontubt•o do 1894, ó.
verba-Caixa da Amortlsnçiío-rulJI'ica II do
art. 7' 1la lei n. 191 lJ, do 30 do setembro do
I~;
.
N. 06, do 1894, autorisnndo o governo a
abrir um cr01\ito do 100;000$ para n compt•a
das terras o agU!ts do r1o Govu.nca.
Idem cm 3' 11iscussiio das proposições da
mesma Ca.mn.ra.:
N. 18, do 1804, autcrisan·to o Poder Ex·
ecutivo n. mandar contar, pa.rn. os ctroitos da.
jubilação, no logm• do pJ•ofessor do tn Extcr·
nato do Gymnnsio Nacional, o tempo que
serviu nas ftloirn.s do exercito, ao 1' tenente
reformado do exercito Joaquim de Oliveira
Fernandes ;
·
·
N. 44, do 180·1, autorisando o PoJcr Ex·
ocutivo a conceder um anno de licença, com
ordenado. ao escriptumrio do Estrado. do
Forro do Paulo Atl'onso, Antonio Candido da
Silva. Leiio ;
N. 23, do 1894, regulando oH v<1ncimentos
do t'uncciono.rio aposentado, so;..:undo o 1le·
creto legtsliltivo n. 50, de 13 do junho de
1892;
N. 42, do 1804, o.utoriso.ndo o governo a.
mandar pn.gar ao Dr. José Borges Ribeiro
da Costn e ao pharmnceutico Augusto Cesar
1

Dio,.,.o preparadores do Jn.boru.torios tla. Fa.cul·
dad~ ';\e Medicina. do Rio de J;mciro, cxonc·

rodos desses cargos o nctles reintegrados, cm
Yirtude da lei n. ~2. do 2 de junho de 1~92, o
ordenado que dci~ar~m do porcob!Jr no mter·
vallo da oxonora.ç;LO u. remtogro.c;ao.
Idem em :l• discussiio do projecto do Se·
nado n. 41, de 1802, autorisa.ndo. ngoverr~o
a mandar pagar pela to.betlo de t8o2, a Morta
Angetico. Pinto Jtangel, viuvo do alferes re·
forma<lo do exercito Mnnocl Serafim Ferreira
Rangel, o meio soldo a que tem direito, a
conto.r de 2 de novembro do 1878.
Voto.çiio em 2" di!I• das proposiçü!lil da. Ca·
mara. dos Dci•Utai\Os:
. N. :13, do' 180·1, autorisando o Poder )!;x·
rcu ti vo a conceder u.o pt·oJCssor do. I~ cadetrn.
do. 2• seria do curso a.nnexo ó. Faculdade de
Direito do Rocife, Dt•. Manco! Fernandes Sá
Antunes, um anno do ticenço. com Ol\lenado ;
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N. 8·1, 1le 1803, rmtorisondo o Poder Ex·
ccutivo a. aposentar o Dt•. Antonio Martins
Pinhoiro, no togar de ajudante do Inspector
geml dn. so.llllo dos portos.
Idem cm 3·• dita. do projecto do Senado,
n. 38, de 1804, concedoo1lo n D. Cyrilla.
Rodrigues da Silva, vi uva. do Dr. Francisco
Rodrigues da Silva, lento da. Faculdade de
Medicina da Bnhin e cirurgiilo·mór de brigada.
honorario, a pensiio annua.l do 2:000$000,
Idem em 2• dita. das proposições da Gamara
dos Deputados:
N. 81, de 1804, nutorisando o Governo a
concoclcr um a.nno de liconc;o., com ordeno.·
do, ao cidadilo Jacintho Dias Cardoso, 1' of·
flcial da Secretario da. Industria, Viaçiio o
Obras Publicas ;
N. 57, de 180•1, n.utorisnndo o Governo a
conncder seis mr,zes do licençn., som ordenado,
ao ba.clmrcl Joaquim Pires de Amorim, juiz
secdonat do E-tudo Jo Espírito Santo ;
N. 80, do 180·1, autori>a.ndo o Governo a.
contt•actar com Richard J. Reidy, ou com
quem molhol'cs vantagens offerecer, o nssontrtmonto do um att.bo sub-fluviu.l entro Belém

do Para o Mannos.
3• discuss[o da proposição da Camnra dos
Deputn.dos, n. 85 de 1894, orçando o t•eceito.
gemi da ltepublica para. o oxcrcicio do 1805.
Continuo.çiio !la discussão unico. dn. emenda
da. Gamara dos Deputados, substitutiva du
projecto do Senado n. 43, de 1803, deter·
minando que continuam um disponibilidade
os juizes do dJrcito c os dese_mbargado~cs
nü.o contomplndr1s na orgo.m:;nc:uo da mugJB•
tra.tura dos Estados ou da Uniilo.
Discussiio untca do veto opposto pelo f're·
liJito do Districto Federal ó. rcsoluçiio do Con·
sel!Jo Municipal <lo 29 de outubro ultimo, re·
!ativa a edillcações fóra. dos lirni!Cil desto.
capito.l.
3' dlscussiio do. pt•oposiçüo da Gomara dos
Deputados, n. 03 de !894, a.utorisando o Po·
dor Execultvo a. conceder ao Dr. Epitnclo da
Si iva Pessóa, tento do Faculdade de Dirmto
do Itcciltl, um anno do licença. com o rcspe·
cti vo ordenado.
Lovnuta-so a scosão ó.s 3 ltorns du tarde.
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Prcsidcncia do Sr. 'lfanoel Victo1·llw
SUMlrARJO - Chnmndn.- I.oHnrn dn. nctn - ExJ·l~·
11\J:N'rl~ - Pnroeorcs - Atllrunonto clu VtlhQiiUR- a~
diaCIUIIIiio do orcn.umnto tl1~ rncnita- l)I!IOllt'HII tio
Sr, J.ol~o o Olt!clcl\ - JCncarrnmonto dn. lllttcu~sii.o
Vo~nçl!o-

Omm~t

no

VtJtnçúca

nu. -

dna mntorlna

J~ncnrrtLmento

ChniiHl.dll - Ordum do tlln. S,

con11tnntoll 1ln.

do diacutlllüua-

.!o mcio-din. compl\recem 25 Srs. senadores,
a sabor: João Pedro, Gil Goulart, JoiLo Noi·

Joaquim Sarmento, Francisco Mt~clmdo,
Costa Azevedo, Antonio Bnena, Mnnoel Bn·
rato, João Cordeiro, Ollvoil·~ Galviio, Abdon
Milnnoz, Almeida Barreto, João Borbnlho,
Leito e Oiticica, Leandr•o Macio!, Coelho o
Campos, Domingos Vicente, Virgilio Da.masio,
Saldanha · ~larinho, E. WandcnKoll<, .Toa·
quim do Souza, Silva Canedo, Gustavo Richard, Pinheiro Machado o Esteves Junior.
Abre·so a sessão.
E' lida., posta. cm discussão, o, nii.o lmvcmdo
reclamnções, dá-se por approvada a acta da
scssiio anterior,
Comparecem depois de •bcrta a sessão os
Srs. Justo Chormont, Pires l'orreira, cruz,
Coelho Rodrigues, Alrnino Alfonso, Jos<i Bern•rdo, Joaquim Pernambuco, Rego Mollo,
Eugenio Amorim, Q. Bocayuva, Lapor, Joa·
quim Murtinho oU. do Amarul.
Deixam de comparecer com causa os Srs.
Catun,la, Gomes do Castro. Cunho Junior,
Joaquim Corroa, Mee>ias do Gusmão, Rosa
Jumor, Aristides Lúbo, Gonça!vo' Chaves,
Joaquim Fellc10, C. Ottonl, Leopoldo de Bu·
ihões, Generoso Pence, Santos Andrade e
Rnulino Horn, e sem eaus" pot•ticipada os
Srs. Noguoiril Accioll, ltuy llurbosa, C11mpos
Sallos, Aquilino do Amaral o 1\amiro Barcollos,
O Sn. i' SECRETARIO dti conta do seguinte
'Vtl,

EXPEDIENT8
Officios:
Do Sr. senador Cunha Junior, de hoje,
communicando que só a enfermidade que está
so!Il'endo, como ií notoriamente 5l!.bldo, 'O tom

impedido do comparecei' ús so•sões.- In!oi·
rndo.
Cinco do I" secretario da Camaro. dos Deputados, datados do 5 o O do corrente mcz,
romottondo o.s seguintes pl•oposicocs:
N. 01, do 180·1- O Congresso Nacional resolvo :
Artigo unico. Fica prorogado po1• dois
annos o prazo concedido" Companhia Estrada
do Forro Potrolina o PM•ahyba, succcssoro.
da Compuuhia l!sli•n•la do Ferro Nordeste do
Bro.zil, pora dar começo uos respectl vos tra·
bn.lhos ; revogadas us disposições cm contral'io.
Cnmara dos Deputados, 5 de dezembro
do 180·1.- Ftcmcisco ele .~tss1'$ Ro#ct c Sltva
presidente. -Thonw: Delfino, 1" secretaria .....:
Jorro Coetlw G. Lisboll,, 2u secreto.rio,-A' Com·
missiio do Obrus Publicas.
N. 92, do 1804- O Congresso Nacional resolvo :
Artigo unico. Fien prorogado por 18 mozos
a contar do 28 elo setembro do J8a4, o prazo
para a construcçüo da Estrada do Ferro do
Natal ao Ce.ra·mirim, no Rio Grondo do
Nor•te; l'CTogn.do.s as disposições em conll'nrio.
·
Cnmara •los Deputados, 5 de dezembro
de 189·l.- Franciseo de Assis ,Ro!a o Silva,
prosídonte.-Tfloma; Del(ino, 141 secretario./or'lo Coelho G, Li.1boa, 2B ~ecrcta.rio.-A' Commissão do Obras Publicas.
N. 03, do 1804- O Congres;o Nacional resolvo:
Art. i." E' o Poder Executivo o.utorisndo n.
pormittir ii Companhia «Brazil Orcat Southcrn
1\nilway• a constrncçilo da ponte soloro o rio
Quaro.llin. no !Uo Grande do Sul, afim do
ligar " Estrada do Forro Quarahin o. ltnqul,
a torro-via Oriental do Salto a Santo. Jto;a,
cstatuindo no respectivo contro.cto as con·
dicções noees>nt•ios a garantir os interesses
nduo.neit•os da Rcpubllcn.
Art. 2,' 1\evogo.m·se as disposições em cJn·
trnrlo.
·
Camarn dos Doputa<los, G do dezembro
de 18U4.- Frmadsco elo As~is Rosa e Silua,
prc:~hlonte.-7'/unxa;; Del{i.11o, 1"' sccratn.l•io.Joao Coelho G. Lisbort, 2° sec1•etn.rio.-A's Com·
missões <lo Obras Publiens e do Finanças,

N. 94-DE 1894

O Congre.s...~ Nacional decreta.:
"Art. J.o O Presidente da. Republie..'\ C autorisado a despender, pela
·repartição do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas:
I. Com o~ ser,riços federaru, designados nas seguintes rubric..u, a
uantia de 103.832:85()$075, a ~aber:

• Secretaria de Estado:
·
c.dnza·se da tabellaexplicativa 6!:400$ dos venci·

mentos do pessoal da secreta1•ia, ncci·escidos
sem disposição legal; 3:000$ dos vencimentos

de um amanuensc adtlido....................
Auxilias ã. agricultura:
Reduzam-se a

300:000~ a

363:510.::000

c.'msignação para. garantia

de juros ã.s emprezas de engenhos ccntrar.s, c
supprimidas a de 7:200..;; do consuitljl' technico
da industria sacharina C a tle3tinada. ao LrLIJO-

ratorio do Biologia,· cxtinctos, c reduzi<lo a
15:000$ o auxilio á Ac·ademia do Commercio de
Juiz de Fóra...................... .. . ... . . . .

Agencia Central de Immlgr:Ição:
Deduzam-se da ta beiJa: 4:200.) da consignação para
carvão. 5:000.? de concertos e outras ~~espeZ..1.$
do material da ilha. das Flores; 30:030~ de comedorias; 4:00().3 de medicamentos c dietas,
2:000.) de expediente e dh·ersas despezas da
Hospedaria da Ilha elas Flores ; eleve-se a
3•):000~ a. consignação de aluguel de cmb:ncatões da mesma. husp daria,antcpondo-sc ápalavra-Aluguel-as Sí'guintes: .Acquisic,;ão ou-;
D~duza.m-se mais: 30:000$ de obras o despezas
diversas e -t:OOO.~ do expediente da Hospedaria
do Pinheiroj na delegacia do Rio GraudetloSul:
::J:6t)()~ d,, ajudante. I :80[)$ do amanuense.

3:000.'( do pagador, Jogares ora. supprimidos.

5:ooo., do expediente. 89:880$ da Hospedaria do Chrystal, que é transferida ao estado respectivo ; 137:200$ de commissões de estabelecimento de immigranto!i. no Rio Gr~1.nde do
Sul;494:()()()$ do material da mesma commissão;

574:307$000

3:000.=; dCJ ajudante; l :soo.;; do amanuense
da Delegacia de Santa Catharina, que ficam
supprimidos; Gl :360~ da hospedal'ia desse estado a elle transferid:t e 326:610.} das commissões para est."\beleclmento de immigrantes do
mesmo cstac1o; 3:(100,) do ajudante; I :800$ do
agrimensor na delegacia; 82:080$ da IlospcdaI'ÜL (le Paranaguâ c Curytiba, tl'"J.mferida ao
estado respectivo c 322:81J,.:::; das commi~sõcs de
estabelecimento de immigmnk·s, no Estado do
Paraná; 72:320$ das ho~pedarias da Bahia e
Pernambuc,, transfm•idas aos rm:pcctiw. .s estados; 359:ü00.~ das commbsões de nucleos coIoniaes nesse:S C:stados c 16:-tOO.) 410 Jlessoal tia
delegacia de Pernambuco supprimida. H.eduzhla a 1.800:000~ a comignaç..1o para introducçiio c locali.saeão de flunilia.s, etc .• sahintlo dc·Ila
150:000~ para o Estado do Parauá, 20:1:000$
para o de Santa C:ltharina e 200:000.-j p:1.ra o
do Rio Grande do Sul como auxilio Jmra a co·
Ionis.:u~·ão europea e ~:OO:J$ ao de ~Iatto Gro~so
como auxilio â colonisação nacional. Deduzidos
4-1-l:otH~72 da consignação- Pagamento do
transporte de immigrantcs c cvcntuaes .•.....

~
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8.799:456$628

4. Correios:
Deduzmn-sÕ da tabclla: 50:000,) da consig-naç.ão
-Yant..'lgens cspo..:iaes a empregado.:;-330:000.)
da- Objectos para experliente e uten~ilios.

!70:000$ da-De>(>ezas diym•,;as-e 20:000.3 da
-E\·cntuae.s •..•.•••.••.••.•••••••••••.••••••
5. Telegt-=.tphos:

"'"'
"'"'o
o
"'
d

;::

-....
00

8.979:835$000

o

Deduzidos da tal>ella: 10:000$ da inslallação de

obser,·atorios meteoro1ogico.s e 20:000.} da liga-·
ç;.1o telegraphica o scmaphorica dos pltaróes.
Elevada de 350~000$ a 851 :440$ a coJuiguaçãoEstabelecimeutosde novas linhas-e para nttender a construcção das seguintes: 80:000$ l'ara
continuação da linlla de Caxias pelo valle do
Itapicurú ao do To~.antin.; em Goya!;, passando
peJa cidade da Carolina; 90:000~ para. prolongamento do ramal de Oeiras, S. João e S. Ray-

"
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mtmdo

~ún::tk\

}l:tl'a a et,bstructão Uo ramal de

Colonia a Paranaguã c para o de Perypery ~o

It:lmnratY a cntronC'ilr na linl1a tio Ceara ;
50:(;0 $Para continuação da linha de :Macha,lo
Portella a Carinbanha; 50:000$ para COilstru~o da linha de ligaçà!> da cidade 1le .lo..ueire
na Baltia a ,te Jauuaria. cm :Minas. tocando
pelas pr..,·oa~:;õrs riteiriuhas ; 35:0GO.) para a
construcção llc·s r.:unaC3 Co Ang:cos a Mncau e
do Mos~oró a Arê.l Branca : 25:00Q;; para lH'Olongamento da linha 1lc Serr;J, S. }o.Jiguel ,le
Guanllã~. Peçanhn ú Ferros e ltabira; )0:00~
para prillougamento da linha de Queluz a Sabará ; 30;000::' pni"a. prolongamento tla linl1a de
Sete Lagüa5 a Iahaúma c 1-~ortnna, tle Vista
Atr-.grea Santo Antonio lla Lagoa~ e Trahyras c
de Santo Antonio da Lagüa aJequitibá; 10:00~
para prolongamento lln linha de Mar 1le Hcspanha a Angustm-a, passando por Santo ..An·
tonio do A\'entm·('iro;25:000.0:, paraconstrucção
da linha •!e :\larnr·as.mmé a Turyassti, no Est..'ldO
do }.fa.ranhão ; 30:ocn:=:. iUem, idem, de S. Miguel a Sant'Anna do Pauema, Estado de Ala·
goa.s; 30:{·00.3, idem, iclem, tl.e Anchieta a
Alfredo Chan~~, ltapemirht ,,o Rio Novo Q:
Santa Cru·z a P..\u Gigante, no Espírito Santo;
15:~;'idem~· idem, de Garapua'\"a ao Porto da
União, ·Paraná ;.30:000~, idem, idem, fle Elumenau a LHges, Santa. Ca.tharina e 50:000.'-,
itlcm, iàeru, de S. Luiz, Santo Angelo c ralmeiras, de Rio Pardo e Encruzilhada no Rio
GraDUe do Sul ; 5:00JS pat·a. a linha de Dencventc a Piúma no E'3tâtlo do Espirita Santo.
Para. constrn<X:ão do um circuito telephonioo
entre a Capital Federal, Santos c Petropolis
283:500.;:oDU ••••••••••••••• o• oo••• oo. o••••••••

Subfenção a Companhias de nave..,nação- Substitui das as cons1guações de li0:000$ã Compa.·
nhia ilcNa,·egação do Maranhão e5G:O:l0$ para
o servjçotle cabotagem do Ceará ao Pará, etc.
pela seguinte : ser-çic;o de cabotagem do Ceará
ao Pará com uma ,·iagem mensal ao porto de
Tutoia~ no :\laranltão. IGS:OOO$ e eleYada a sub-

9. 710:500.~

"fençüo :\

nayega~o

interna a Ynpor no

E~tado

de Mntto Gl'osso a 22:0CO.!; para estenllel-~ n
Aquidauaua; accrescente-sC 11:200:':, subvenção

n Compaullia Pet•nam!Jucana, \leia 'oawga~ão a

Tatmr no rio S. Francisco. contracto innovado
pof drcrcto u. 1.191, de 4 t~c mWmbro de 1S'J4o
7. Garantia de juros de Estradas do Ferro. Sttbsti-

tua-se a t..'lbeila. na parte referente á garantia.
ás Estradas de F(•rro pela seguinte:

E~TRADA SEM TRAFEGO

2o9·l!: U.O;)OOO

A ="o:OVA Cltl."Z

RIO GRANDE !lO NORTE

3S.J:723.~i8

ESTH.-\.11.\ D!:: FEI:n.o I'!O NATAl.

(Decrctns ns. 5877 de

G8.2G ele

20 tle fevereiro do
1875. 7048 de
18 de outul1ro dP.
1894 c

;!~h1e dezembro do
1877)...........

E U.\~1.\L hE C.\UEDEI.I.O

PA!lAIIYíl.\ !lO XOilTE

450:!ll5~328

ESl'RADA lJE t'EI!RO COXIII-: D"Et:

(Decretos ns. 5008 de
25 do abril de
1874, GGSI do I~
lle ~etembro de
1877 c lei n. 3141
do :;o de outubro
tle 1882, decretos
ns. 9774 de 14 de
julho de 18'l7 c
n~g de G do novembro de 1890 ).
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PERN.UIBUCO

89-25, de 7 do
abril de
o ü082

(Decretos ns. 5777, 1lc

28 de outubro de
1874,971\7 de 21 de
julho de IS-'37 e
0037 de 31 d·>
julho de 1877)...

I. 2-;:1: 000~000

H:·; A lt.\nt:'AM.\

JANEIRO

113:400.)COJ
RIO ·vE

GO:üOO~OOO

ESTHA.DA. DE FERHO 11.\ltÃO

(Decreto n. 10.125, de
J.t •le dezembro
de 188~).........

"E::,""TRADA DE FERH.O 'IR.HI·HO.\D X.\7..\HETII

910:000~0)0

E5TRAD.\ llE FEHJ:O CE;:'\TH:\.L DA DAlilA, HA)I.\ES D.\ FEIHA DE
8.\:'\l'~.A:XX.\, DI-: OI.IJO n'.\GU.\ E I•O ORODÓ

de 1883). .. .. • .. .

deHhle clezembro

5701,

350:000.~000

D.\ AS."cE'-IBLl~

(Decreto n. 10.245 de
31 de maio de
1889) .......... ..

470:000$000

E5TRADA DE FERUO DO C.-\RAXGOLA E RAliAI. llE 5.\XTO EDU.\RDO

(Decreto3 ns. 5322, tle
12 de dezembro
1le 1874, Gll8, <le
20 de março de
1875 e 10 119, de
15 do dezembro
de 1888) ........ .

C~JR.\L DF. liAC.\llf:

74:152$669

ESTRADA. DE FERHO

(Decreto n. 10.121, de
15 de dezembro
de 1888).........

l

.

E:,""'TflAD.\ DE FERRO DO RECIFE AO J.DIOEIRO

· Decretos ns.
de 5 de agosto de
1874, 6746, ~-e 17
de novembro de
1877 _e 8822, de
de dezembro
de 1882).........

713:G2&~005

ESTRAD.\ DE FERRO DO RECIFE A S. Fil.AXCI5CO

Decretos ns. 1245,
de 13 de outubro
de 1853 1 1620, de
11 de agosto de
1855e 1767, de 9
dejulbode 1870).

57:000$000
1~ R.UJAL

ESTR.\DA DE FERRO DO RIDEmio AO BOXITO

ocreto u. 471, de 7
de junho de 1800).
ALAGOAS
AL.-\GOAS

430:310$000

:E=."""TP..ADA DE FERRO CEXTR.\l, D.\5

Decretos ns .. 0043, de
'Z7 de novembro
de 1875, 78!15. do
12 de novembro

de 1880 e 10.'256,

1889)............

de 22 de julho de

BAIII.-\
.E:!o-riÜDA. DE FERRO DA BAJJIA A S. FR.\NCISOO E TIAMAL DO TUIRÕ

tubro de 1882,

ecretos ns. 1602. de
14 de maio de 1855
31'Z7, do 7 do ou-
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:MINASGERAES
ESTftA.DA DE FERRO MINAS E RIO

feel'elo3 ns. 5952, de
23 de jun\10 do
1875, 6683, de 12
de s~tembro de
1877). ·-·...... •• 1.08(:667$715
S. PAULO

258:~00

360:000$1)0~

ESTRADA DE FERRO 'MOGYANA.PROLO~GAllENTO A CATALÃO
E RAMAL DE CALDAS

Decretos ns. 3888, de
17 de fevereiro
de 1883. 9155, de
23 de fevereiro
de 1884 e 885 1le
outubro ~e 1890)
viso de 19 de junho
1893. Pagamento
em. ouro ao cambio de 27 d. por
l$000) •• '.......
PARAN.\

.-ra&DA DE ffino DE PARANAGUA' A CURYTIB.\ 9 PROLOSG,UlE~i'O AO
1
PORTO AMAZONAS E A PONTA GHOSSA E RA:MAES AO RIO NEGRO
E ..U.'TO!It."'NA

1. de

maio

de

(Decretos ns. 5912, de
1875. 7035, de 5
de outubro de
1878, 10152 de 5
janeiro do 1889 c
907, de IS de outubro de 1890 ••• 1.344:4(2il>'989

SANTA CATHARINA

TIIEREZA. ClllUSTL"A

39-2:650$861

ESTRADA DE FERRO D.

(Decretos ns. 5704, de
21 de outubro de
1874, 7619, de 18
de outubro de
1878 e 9528 de 5
de dezembro de
1885)............

RIO GRANDE DO SUL

946:501$73-l

ESTRADA DE FERRO DO IUO GRANDE A liAGf:

1880)............

(Decretos ns. 7056 de
26 de outubro de
1878 e 7941 de 11
de dezembro t1e

const.ruc~o

360:000$1)00

ESTR.-\D.\. DE FERRO DE QUARAlllll A ITAQUY

(Decretos ns. 8312, de
19 de novembro
de 1•81, e 8942,
de 5 de maio (~B
1883)...........

Ent

~IARANHAO

139:400~000

ESTRADA DE FERRO DE CAXIAS A. S. JOSÉ DE CAJAZEIRAS

(Decretos ns. 10.250,
de 31 de maio de

1889, e 157, de 23
de abril de 1891)

•
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PERNA~IBUCO

6J:OOWOOO

E::.lltAD.\ DE FERRO DE TAU.\.'SD.\Rt Á ll.\RRA

(Decreto n. 193 D, de
30 de janeiro de
1800) .......... ..

ALAGO AS

60:0()()$000
P.\ULO .\FFOXSO

ESTRAD.\ DE FERRO DE ~ACEIÓ •.t LEOPOLDIXA

(Decreto n. 993, de 4
de novembro de
1890) .......... .

60:000~000

ISI'R.-\DA DE FERRO DE AL.\GÔ.\S A

(Decreto 11. 691, de 2
de agosto de 1800)
SERGIPE

5\J:O:J0$000

ESTRADA DE FEitnO DE AltACAJ'Ú A Slll10 DI.\.S

(Decreto 11. 619, de 2
<~eag03to de 189"2)
ESPJRJTO SAxTO

60:600~000

E-:!~D.\. DE FERRO DE YICJ'ORIA. A PES3A~"IIA

(Decreto n. 574, de 12
de julho <le 1890)

)IINAS GERAES

100:380$000

ESTRADA DE FERRO YUZA"MDINHO

(Decretos ns. 10.449,
de & de noYembro
de 1889, e 846,
de 11 de outubro
de 1890)........

&-rRADA DE FERRO PERDÕES A CATALÃO E PERDÕES Á

(Decreto n. 862, de
16 de outubro de
189J) ........... 2.056:824$000
S. PAULO

300:ooo.:;•)()()

BARRA

PHOLO:ro.i'GAME:STO DA SOROCAB.\NA E RA..'i.AL DE ITARAR:f!

(Decreto< ns. 10.000,
de 24 !lC novembro
de ISiS, e 8i4, (~e
18 de outubro de
1890).............

60:600~000

ESTHAD.\ DE FERRO DE ITAIU.RÉ .\. CRUZ ALTA

de 9 do novembro

(Decretos ns. 10.432,
de ISSO. 305. de 7
do abdl de 189J e
307, de 20 de junho de 1801).. ...

RIO GRANDE DO SUL

288:72()$'100

ESTRADA DE FERRO DE 5.\t\"TA YARIA A CRUZ ALTA

de g de no,·embro

(Decretos ns. 10.432,

de 1889, 305,de 7
de abril de 1890 ·
e 397.de 20 de jn·

nbo do 1891)....

60:000$000

&.""TRAD.\. DE FERRO E M..INAS DE S. JERONYJdO

(Decreto n. 006, de
IS de outubro de
1800) •••••••••• o.
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60:00)$1)00

ESTRADA bE FERRO DE PElúT.\S .ÁS COLOXI.\S DE~. LODREXÇ(}

Decreto n. 10.151, de
5 de janeiro de
1890) ........... .
Etn csto.doa
)!I NAS GERAES

6~ :000-lOO<J

ESTRADA DE FERHO DE .-\UAXÁ. A PE~t:.-\XHA.

de 1890) .........

·necreto n. 1082, de
28 de novembro

GOYAZ

mn: oo0.3000

260:000[;000

60:000.;0)0

410:0:JO~O

13.fr20:4G!ti>Hr2

E::,l'IL\D.\ DE FEnRO DE CATALÃO.\ P.\J.'M.\S

eoreto n. 862, de
19 de outubro de

mfsma ••••••••••

1890) .......... ..
8. E•trada de Ferro
Sobral .......... .
Prolongamento da

9. E'3trada de Ferro
do B:~.turlté :
D<duzido3! 5~:000$ do
material rodante da 3' secção,
150:000$ da ccmsigna.çãopara preparação de leito
na 4' ~o e
90:000$ da de

material d,, mesma seccão~······

2'JO: 000$ da de
vreJlJ.r.u;ão do lei-

na revi-

to, ete., àa 5• o

2-"1:00~

Cl'ato •••••.•••••

são dos estudos
entre llnmaytá e
10. Estra•la de Ferro

J:a divisão

Sul de Pernamlmco:
Substitua-se a tabella
pela u·guinte:
110:213~~

6:00J:,oMJ

iSO:G35$ü-2J

Pessoal •••.••••••••••
Material ............ .

za diYi5ãO
Pessoal .••.••.••••••.

600:00~000

2:000.~000

62:825~000

300: 00~.;-oJO

12.:i::? J3 ~:150

3GI:825~0~

- - - - - - 1.701 :fJ85$0"2l

4JO;.j5().~00

Material ............ .
Dito rodante ...... ..
3' divisão (Construe<;ão)

Prolongamento de Ga-

ranhuns a ..:\guo.s
BeiJas :
Pesso.'ll ••••••••••••••
Material. •••.••.•.••.

Revisão de estudos,
Ioea~.ão dn linha,
trabalhos preparatorios e movimento de terra. .••
II. Supprima-se. .
12. Estrada de Ferro
Central de Perbuco. alterada a
tabella, onde diz
r~mal de JaboaGoytá, para : ra-

tão a Gloria de

"'

2.235:524:};732

2.281:123~71

-~·

ff

p.
:7.

:7.

..

"'"'

<D

"'o
:.-:
"'

g

mal tle TapJra a

Gloria de Goytà e
accrescente-se á
tabel!a :

Ac-qui;i\f.ío de material rodante, 2~
<liv!,<ào..........

Conclusao de: assentamento da via vermanentc na linhi.l
de Gravatã a S.
caetlno tla Ua-

metro;........ ..

poz;l• na extenção de 70 kilo-

Pessoal •.•••.•••.•..•
Material •••.•••••..•
Empreit•da .•..•..•.•

Pe:ssoal ............. .

Material ............. _
Empreitada. mo v i-

men to de terra c

obras tle arte contrachdas ....... .

700:00J.~O:)O

200:000;$003
ü 1 s:cftio

Tirnbaúba ao PHar
OO:O:JO.!OOO
10: o)iJSi) '>()

~5o:ooo.;;ooJ

520:(1)).?000

Cruz

32•J:Oc"'.~OJ

~ova

7"' secçao

Guarabira a
OO:O:JO~OO~

10: ()00.)00<)

2SO:OO:J$000
8-' secçüa

11utunglt a Càmpina Grande
Pessoal ••••••••....•
60: 00)~0).1
Material ••.••••.••••
10:00)$000
Empreitada ••••.•..• 300:oao.,ooo
370:00~10)

.

Mat~rial fixo, telegrap h i c o, pontts,
etc. etc., par.t es·
t-:s rama~ .•• ~ ••
590;000~000
5.329: 156':.310
13. Sn)l}Wima-se.
l·L E-;trada (]!}Ferro Paulo Affonso •••••.•••••.•••
172: 09S.$GYS
15. Est1·atla de Ferro tla Bahia (Prcdougamento)UcduzilJos: 48:857$115 da comigna~,·ão dirf·J'S~S
matcriaes para. offieina.s; 57:295~~17 de soUl·~s:t
Iente5,na 3• divisão; 13:00J$da-Divcr~os materiaes; IO:O:JO.$ da-Ol.!r.lS Novas-na 4' diYí~ão;
3-l:052.~J da-Trilhos eaccessnrios ; 23:3!35.$980
da-~Iat<Jrial telegrapl•lco; 130:COJ> da-)latcrial rodante. ~te.; J0;095.;S4ada.-)Iaterial, fllrramcntas-para as officinas a montar no Joazciro; 4-1:889.:; da-}.bchina. fêt•rament.a.s. etc••
p:_tra traha_lho.i em m:deii'.l tus mesm<Is o:Ucinas. 51 diris.:lo •••••••.•••••••••••••••••••••• 3. 314: Pü3.$59:l
16. Estra•la de Feno Central do B~·azil - Deduz:.un-sc: !J~3G0.)00) de tre.s ]n'hneiros c3criptumrios no cscriptorio. centt-.• 1 do h'3fcgo;
24:55U:;'280 do ~criptorio do ccuti•u cummei·cial, cxtincto; 13J:0:!3.)lOJ tla -Guarda em
gemi, mauolJrciros, etc. etc.- na E-stação
Ccnti~.lt; 145:14.G:;,5SO. da tncsma con~ignação
llat"a as est.a~õcs de 1:1 cla!>se; 7J:5":9:;13m, da
idem. idem nas estações de 2~ classe; 6J:581.'::5SO.
da. idem. idem p:1ra as e.sta{'(}es de 2 1 C'las~~;
5:?: lfli$780, d:t idem, idem pll"a ns de .s.a classe;
43:993~2IJO th!. idem. idem para as do 5'" rlasse ;
4IJO:OOOS da con·lucção de trens Im,oo; 50:000$
úa conducç.<.lo de trens do Norte ; 20:J:Oi!O$ da
l'í'pat'tl{".à.o do matcrialroilante Jm~GO; J l :ROO') da
cvcntuaes, na rubt·ic..'l-:}.laterinl; 2..~1: 13()$ da
-Op:orarios. trabalhadores. etc., da con:.el'va._'ão Pltraordinaria ; 2.00!0005 da Dormcnte3;
80():000.): de trilhos C O.iXC.!SOrio3 ; lOJ:OOO.~ da
)Jateriacs dil·cJ-.sos; J 10:000,3 da E\·entnaes da
rubrka-Couscrvat"ão o;.·dinaria c cxtraordinarja ; 200:000$ da Obrn!:t novas nas ofilcinas;
!lOO:OOO~ da Mclhm·amcntQg nas oHiciu:~sl etc. ;
WJ:O!XI$ da Obms UO'l'as, matm·ial rotlantc,ctc.
c elevados a 3:61){).3 os \"!'Ucimcnto3 da llrorcs-
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17.

18.
19.

20.
21.

2-2.

~Iinas

•

ate Itabira

fe-se: Para. alargamento da bitola no ramal de

sora. da u;co1a annexa ás officinas.-Accrcscen-

S. Paulo e na linha de

o o o o

o o o

o o o o

o o

•• o

o •• o

o •

o

•• o

o o o

o o

2.000:000~ ••..••••••••.••••••.•...•..• - .••.• 26.3-22:521$075
Prolongamento da E<Strada de Ferro Central do
Rrazil 2.800:000$ ; Ramal de Ouro Preto
3.200,000$000
400' w :1$000
Estrada de Ferro Porto Alegre a· Uruguayana
-lle'1 nzam-se: 30:000$ do pessoal c 300:000$
do ~laterial da 5~ divisão •...•..•.•..•••••••..
3.06G,319.}167
Prolongamento da Estrada de Ferro Porto Alegre a Uruguayana. Reduzam-se a 3IJO:COOS; a
consignaç.lo Pe..'-.c:oal e ~la teria} da administração
e fiscali8Uç-lr_,; a GOJ:IIOQS o assentamento da ,·ia
perman!:'nt.e.ctc.,a GOO:OO()$a eompradcinatel'ial
rOOante c tlxo; a 200:000-S a cerca de :1ramc; a
150:000.) a EtJificios c a 50:000~ a Eventuacs •.
2 • I00 ' 000$000
Estrada de Cat."l.làfJ a Cuyab:i.-Para estudos da
IOO,OOJ$0()0
estrada a construir pela força federal. •.•••...
Ol•ras PublicasnaCa}lital Fc·leral-Deduzam-se:
200:0003 da consignação Obras novas para sup·
pdmento tle agua. da c..1piL.'l.l; supprimidas as
seguinte;: 4:800.} do ajudante do chefe do tra·
fego no H=criptorio, 4:800.~ de dons agentes de
Ja c1assr, 4:Soo_,;; de dous ditos de 2" classe
2: HIO$ de dotB ajudantes de compositor c imprt•S:':Or, 2:55.5.S do ajudante da oficina telegra·
phica, ora extinct..'l, no ereriptorio da Estrada
Rio do Ouro; 1:825$ para o at..'lrrachador, a de
2:(1()7$500 d~ um carpinteiro de 2~ clâsse,1:4GO,:;
do ajudante de pintor, 2:0)7$-500 do atnntador
gernl,logares que fica•u cxtinctos.-Deduzidos:
20:0003 da consignaçflo-Carvão C.1.rdiff, G:ooo.;
da LuLrifica.ntes; 5:00()$ da Biver~. 12:000~ da
Dormentes; 8:000$ da Trilhos c accessorios ;
10:000.~ da eventuaes pam auxiliares do serviço etc., 20:000$ da Obras novas etc., da Estrada c! c Ferro Rio do Ouro •..•••••••••••••••
2.882' 103$500
Obras nos di\"crros E~tados- Heduzida a consignat;ão Pessual technico, inclusive o das secções
em seis mez.cs de cscripl.UJ io, do cscriptorio te-

S. Francisoo a 42:144$, a 5'l:ooo.;; o material o

cbniro, da commissão de melhoramentos do rio

melhoramento da naYegaç.c_1o do rio Cuyaba em

terrament..'l das oficinas da mesma commissão;
incluida a de 40:000$pa.ra auxilio a desobstruC<;,lO do Alto Tocantins em Goyaz; 80'~ )?11'3.

o o o

o o

Jso,ooosooo
10' OCO$'l<JJ

...........

292,440~000

:

IOJ, 000.)000

160' 00()$000

~eguinte

~latto Gros.so; 300:000,) para continuação doses·
tudo::; da nova capital no planalto central do
Brazil e publicaç;_lo de ma11pas c relatorios ;
GO:O:}()$ para desob.strucção e nav!'gação do
.:\I to ltapicm·ü de Caxias a Picos; IOO:Ol..IO.) para
conclusão das obras da estrada D. Francis~ em
Santa Catharina; 30:000$ para construcç-ão ele
uma ponte sobre o rio Verde que ligue o município de Boavista do Tromeda!, no E'5t..·ulo de
Minas GPraes,aodeCOndeub 1 noc~1adoda Bahia;
600:000$ p:tra constr.tC.ç'ãO de pequenos açudes
no,; Estado,; da Parahyba, ltio Grande do Norte ·
c Piauhy, sendo 200:003$}lara cada um.
Substituída a tabella relativa á Inspectoria dos

o o; o. o

15,000~000

307 '440$000

Pm·tos )Jaritimos, que é extincta, pela

MAUANIJÃO

Obras do Cães da Sagraçiio, segundo

o contracto .••.••

Fisca.lisação •..•..•••.
Mclltnramcntos
dos I"ÍOS

Pessoal c material. .•
CEAHA'

Garantia ele juros ã
C c a l" d Ilcu·bom·
Corporatio11 (decreto n. 1022, de

189"2).

23 t1e agosto de
Fiscalisação ••••••••••
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RIO GRANDE DO N:OU.TE
DAlilA

200:DOO~OCIO

81 i: SOO.<OQO

68:0~000

mat~rial ...

Para csludo3 c melho-

Pessoal o material ••.

Canal de IguaJJe

porte ......•.....

Fiscalis.'lç.ão c estudos
Hxpedtcnlc, aluguel
de caga c trans-

Porlo ele Smllos

S. PAULO

ramento3 ••••.•.

Pt.wlo de A.ng1·a elos
Reis

Pessoal c material •••

Bm·ra

P(jrlo ele S. Joao ela

Pessoal e

Porlo de MacahC

RIO DE JANEIRO

Pdsoal o materiaL ..

PorJo d:.c Victoria

E5PIIUTO SA"XTO

tracW para construcç.-~o de dócas
c melhoramentos.

Fisc..1.1isaçã.o do con·

Porlo da -Capital

7:20(1~0

12: ooo.:-ooJ

200:00)~000

Porto da Capital

PAIL\IIlllA

Pessoal e material •••

<
2.
POI"l(jstlo Estado

1 dtfü ajmlante .••...

1 cngenlaciro-chefe .••

s:oocgfJúo

B:OlJ0$000

60:000$000

500 :OOll$000
10:000$()00

u o: ono.;ooo

40:000$0{)0
30:000;000

4:800~000

-I:SOOSOOO
64:000;:-000

do c..'tcs.

Garantia de juros á
comp:mlüa. eon005Sion a r i a de
confo:·midadecom
os decretm n. 004
de JS de ontubro
de 1891 e SOS de
4 de maio de 189"2

AL.-\GÜAS

Eçentuaes •.....••...

Material. .•••....•..
Dragagens e obras ...

Dita das pontr-,s ..•.••

conser\"r~ção

AlugueL•'c casa c expetliPnte ..•••..•.

1 seeretal'io ....••..•
1 auxiliar teclmico •••
Pessoal ....•...••...•

Porlo do Recife

l'EH~U!BliCO

Pessoal e material. •.

~

~

..

Fiscalisa~ão .••••••.•.

12:00[1$000

...........
. ......... .

30:000$000
10:000$'l00

..........

400:000$000

3o: ooo.:;ooo

1.013:078$000

30:000$()00

40:000$()00

50:000$000
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PAnAXA.'

Parlo de Pm·anagtc(i

Pes.;oal e material. .•

do Dc•ter.·o

S.\:\""TA C.\TIIARIX.\.

Por!o

Pei.soJ.l e material ••.
Rio ltaja!Jy

Melhoramentos
em
ftentc á cidade
de3sc nome c n'
Belchior .•••••..•
'

Po•·lo da .!Ag!Uuc

~n,

Gar.\nfia de jm·.:;s .••.
Fis::!ali:.a.;:ão .•••••••.

ltiO GR.\NDE DJ

do cs-

O!Jras úa ban·a
P~xtl fec~mico

criptorio~ aluguel
de cas3.s c ofll·~inru; ••• ,.... ••••••

Makrial...... ... . •..

..........

J20:000.jOOl

3·1:00~$0~

S:OOO~OOJ

G•J:00"$010

Jô:J:000$0JO

40:ooo.;;oJo

70: 000.~000

183: ('0~·-~GJO

200:0Xt.~OOl

CAXAI. llO :\OTITE

R&n:snME.\"1\J D:J

JiarJem Oeste

Pcsso:tl oparario .•...

~!ateria! .•..•....••..

Mm·!J·cm LtJste

cs:~~ca

l<'

Pe3scal operaria •• , .•
•..........
~laterial.

e

·do Po;·la

D:Ji"J"QQC.il

Pe::;.soal. ...•..•.....•
)!ateria! ..•..........

iJan·d

CbJ·as elo mol/.e d<.L

Via ferrea e outms
installaç-ões... •• •
mão de obra.
c ronstrucção da3
)fat~rial,

estaca·las c molhes............

~O: 000.~-'XlO

IG~:OOO.)<JOO
....;._

____

-1'.l:OOJ$'X)()
G0:000~-1~J

l:!O:üJJ.~JOO

I 81: OOO.~IJOO

250: 00:)$ JDO

S0:(100$'JOJ

200:000$'l(i()

240:010$000

I OJ: 00c$·DO

3oo, ooo r'o)

53l:OOo.;oJo

6. 781:546.$300
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23. Directoria. Get•al de E5tltistit•a :
ncluida a consignação de 40:000$ para recens.:-~1meuto e sutstltuida n con:;ignaç~o de 10;0)0$
para. impressão p~la de 00:000..,-p~ra n~1uisiç-ão
do material typ:lgropllico neces5ario c seu
custeio .•.•....••.•..•.•.••.•..••..••• · •.••• •
24. Transportada p:1ra o n. II.
25. Transt:ort.ad'l para o n. II.
2G. Evcntuaes-Desta vc1·ba sahil·ú a quantia de
para as dC'spczas do cx~dicnto C' do
20:000~

pe._~o:11 auxiliar tla Commissão da C."\rnara tios
D~p~tad03 incumliicla da rc\'is.ão do plano <la
YJaÇ.lO geral .•..•.•.•...••..•.•••....•.....•
II Com o.s scrvic-o3 municipaes, ainda a c,wgo da
Uniã'J rm virtude do co:1t.ractos o por conta das
vcr·lns Pspecbes que no oreamcuto da Icceit-1
lhe:; mo destinadas,;.:. quanth de 3.7:26:37~:)37-1,
a mUcr :
L Jllumin3ção rml•lica ..•..•..•.•••...••..•....•
2. E~guks, a·:gmenta(la a con:::igna<;ão do pt•Esoal
cvm 2:000.) ao en(jcnheiro fisc•l~ l :2ü0.) a cada
um dos ajudante..:::, 1:200~ n cadcl um dos auxiliar,;3 c GO $ ao amanucilsc •.•.• ~ •••••.....••

.
I

i

São isentas dessa obrigaç-ão as cum}nnhias ou cmprezas cujos
contracto5 ante1 iormentc celebrado~, impuzeram cxpress:.amente no
governo as desp?-zas com a re3.{)('Ctiva fisc 'lisa~o, não sendo permittido. }lOH~m. ao governo c0nceder a e~sas companhias ou cmprezas nenhuma no\a{'.ão ou favor de qualqnei· espccic, sem que
ô);·"l·IS~)OO ella ~o subordine ã aquella o'Lriga<;:ão.
- -·
•
§ 3." E' rc,·ogado o decrêt•J n. 1705 A, de 30 de ·a'Lril de 1894.
§ .f."' E' o Poll.m· Executivo autorlsad-::t :
I n, a l'CHiovar por cinco annos, o contracto de na \"~gat:ão das lagàas
N"ortc e ~lan::naba, no Est..'l.do das .Alagtias, ]!i)l' eoncurrencia publica,
podendo elcwnr a re..;peclha sulJYenção annunl n 40:000$, com a
clammla <!o wrem fcit..1.s S:3is ,·iagens rc ~ondas por semana e de !:'er
• dc.:::ob.strui-lo o canal na sahi<la do Trapichc da D:tt•ra;
70:00J;!;O:l:ll 2'. a a·,ditar contmcto com a com}l:tnhia que faz o serviço de
·
naYeg:u:ão de ca'Lotngem entre o CearA c o P<trà, estabelecendo uma
1 viagt>m mensal redontla no porto da. Amarrac;ão, c outra aos p:n·to3
di} Guimarães c CnratupCra, pJdendo }lJl' i.s.so ebvar a rcspcclin\
subvenção a. :?OJ:OOO.~OOJ;
3', n r~valida.r c }Jr.Jrogar por um anuo o prazo tlJs conce:;sões tle
E5tmdns de Fer1·o, c0m C3tudüs c.lefinitivos ji approvados,
\)j3,2ôü.'337l
1 as nos Estados que ::c acharJ.m em
comprehenl1i·
re,·olução, c
tivcrt·m caducado dt'pois de (i de setembro de 18~3 ou que n:nham a

Br.:t~iliaa

pr~sidentc.-Tho1JW:; Dt'lji;w,
Finan~a~.

Coelho G. J.is!.u}r.-A· CommiS::ião de

c·omliÇÕ('::; de ~eu t-ontracto. fazendo para. isso ns operações tlc credito
que julgar uecrsmrias;
5"', a r.:· unir Eob uma unb3. ntlmini:;:tr~lç;.lo, com s&le na Parahyb..1.,
o }Jrolfmgamcnto dtl E:'iú-atln de Ferro ConJc d'Eu de :Mulungú a
Campina Grande c de lhtara'Lir~l. a Nov.l Cruz ;
6·', a jwoviJenciar 11ara que os vapores (la linha co.>teira subvencionada do S.mta. Catharina façam mcnsa.lmentü trcs YiagênS am
porto~ do norte c sul daqnellc Estado ;
7", a mandar orç:w a constru~ção de mn:l ponte que Jiguc
Therczina, capital do E.,tado do Piauhy, '1. S. Jos9 de Cajawiras,
no ~laranhii.o, o a mandar construil-a casO a •!C'speza federal não
exceda do IO!l:OOO~'OOO.
C3.m:n'.t Uos Dctmla•.!os, G •le t!czem.lrl'V t'e 1891.- H· ..wcisco de
Assis Ro.,a e Si!ra,
I" sect"cl·lt'io.-Joao
·

4 •, a enca:npa1· a lreste1·n nnrl

cadul'ar até 31 Ue dezembro Uo corr·cnte anuo, e bem assim as con;: •i83: 112-::500 c~.::sõr-..s ou cmpnz:~s tle tstratlas tle fet•ro que nesse3 Est..1.d.os, no
referido
}Wazo,
tivet'í'In susp~nditlo os il'abaUw;; já iniciado:::;
Tclcg;·aph CumJY.!Il!/, nas

§ 1. 0 Continuam cm vigür 05 ns. I, III, IV, Yl o VII da lei
n. Wl B, •'c 30 de setcJUbro de 1893, c art. 1-t tla. lei n. 3397, de
24. de novembro de 1888, que autor.i~ou o Po:ler Exccuth·oa l'e~gatar
as Estmdas de Fe1•ro da Babia ao S. Francisca c H.ecifc ao S. Francisco, no.s tcrmo.s dc·s respectivos coutracto:;.
§ 2.• .As complnhias ou em]Jrí'zas que gc•7.arrm do garantias de
juros ou subveuçõrs são obrigadas n (·nll-.u· para o Thesouro Fc·
deral com as quotas que lllC3 tiverem si'1o marcatlas pelo Pcder
Executivo ou CJUC coustarnn das talJellas, para oruurrencia das
desppzas de fi:::calisação creadas pelo de.:-rcto n. 399, de 20 de junho

Ue 1891, institui~la sob n clausula da dc:;peza não excederá receita
proveniente daquella arrccadn{"'d.o.
As companhias. emprczas ou conces.s.ionarios sem garantia de juros
ou subvciu:ão. ficam subordinad·•s á dispositão anterior logo que
sejrun approvados os estudos definith·o.s da l'í'S11ectiva oonce::~ão ou
emprehcndimentn.
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N. 05, ele 180·1- O Congresso Nacional clc- ramos elo poder logislativo, neste assumpto,
crol.a :
cm lltvor daquclla camara, silo de valor para
.Art. 1." Os vencimentos, soldo o etapo dos conduzir ato ahi a cogitadtt pretcnção .
omciacs d!l. brigadtt policial c corpo do bom· De facto

boiros sot'ão os mesmos marcados para os

~IHoiacs

do exercito.
I
Art. 2.n Revogam-seus disposições em conil'ttl'io.
No que entendo it rubrica n. 2 - Comclho
Cnmu.ro dos Deputncloa, O de dezomhro Narml - tom solidn. raziio n. Commissiio
do IB!lt.- .Fra~lci ..~ca tlo jlssi.ç Ro.•m 11 Sil"'l• do Finn.nço.s, declaranrlo cm mUo terreno a
)lrO:iidcnto.-'1'/toma~ Del{i11o, 1" secretnrio.- Cnmu.1•a. Parece, ú. simples leitura dessas
./ot7o G, Caalh() LisbtJrl, zu sccrota.rio.-A' com .. considerac_:ücs, 8er cnusu. dn di ve1•goncia o
111issão do Finn.nçn.s.
1'uncciontLt•io, membro togado 1lcssc conselho,
por
lho nlfoctat• emenda alludida, Jazendo
Outro do mesmo Sr. seci'Otario, de ü do
oeon·cnte moz, communicando que nquella com que continue a perceber oij vencimentos
Carno.rn. om ses.,ão ílo di:L nnteriot• manteve que no JII'CSdntu recebe, pm• virtude do lei
Jlor 05 votos contra 16, a rcsoluçiio dfi Con- não derogado..
A emenda, cump1·o antes do mais, trazer lt
gJ•esso ~racional, que concedo nos 1 o .2•• cl·
rurgiües do COl•po de bombeiros ela C~tpital lombl'anço..; resp:Jit:t u. proposta do executivo,
Fcdoru.i os postos ele mnjol' c capitiio com '" pc!'i'uitu.montc - , proposta que nota-se no
'Vaoto.g;ons que lhos são inhorontes, iL qual1bi orçamento da receito. o despozo., pag. 4, tu..:rlogndu. su.ncçü.o, e remettendo n rethl'idn. l'O· belia n. 2.
soluçiio, na iürma do § a• do art. 37 d:t Con·
A mesma pJ•oposta rnncJamentn-se nu. obser·
~:~tltulção Fedcru.I.-A' com1nis~ão do Justiça c vo.nciu. tl!Ls lois e llecl'otos citados alli com
corr•ecçiiu inconto;o;t!tvel.
Loii8laçfLq.
Nfi.O tovo, pois, n emcmdn. l'efi:!ridn por alvo
Outl'tl do me~mo Sr. secl'üt!Lrio, o tio igual
11

cinta, com111 unhmndo q uo IL Hltlsma Cu.rniL1'<t !U.zol' reducç1lu ilt.~·i[Jiii/icalltt: e economict, da.ss

tJ,doptou e enviou à

~ancl,'ão do Sr. Presid(m'te
dn Republica, o projecto do Senado q uc moll!nra. 11. reforma do !" tononte da armada C:t·
rnillo do Lciis c Silva.- At•chivc·sc.
Otnc10 do Ministerio dn Guer1•a, datado ele Q
tio corrente, restituindo devidamente sn.nceionndo um dos autographos du. resolw,•üo do
Congresso Nacional relu. ti va ti. contagem flo
tEillpo no capitão do cavaliu.ri:t Antonio
[..ngo.-At•ebivo-sc o autographo o commurtiquo .. so ti. outro. cu.mara.
0 SR. 2" SECRETARIO Jô e vão a. impt•imil',
pat•u entritl' mt o1·dem dt"J..; tralmlbos, os :-;og:ui ntes

despe:-:a:-~ do ('J'!tt•io publico, curno di~:~so o. Com ..
mie:;.fio tht eumu.rn. dos Sr·s. Deputados. no parecor cx~trado o quo ncompanhlL o novo proJecto seu •lo n. 103 E, de 180·1 que, a Commissfío de Finanças, combu.te: o que p1•etendeu
c pretende ~tind:t ao momento, ó ver a lei
cumprida c sentir a acção da justiça e das
com-~cniencins mesmo neste o.ssumpto.
O a~gra vo dns despczu.s cm 2:733$334
u.nnuu.os, não actuou e nem actua conseguin·
temente no unimo da. commissiio.
Bem reconhecera a commissú.o da. Cttmn.ra.
o o diz que, o n.ugmento d11 l :533$334 n.os
vencimentos do membro togado do conselho,
não assento. em lei; ma~; deve sm• decretado

para quo seja 1•apnrada. umu. [J1'll'IW inju:.;tiça.

PARECimES

N.

2~G

- 1804

A. • proposição dn Ca11ULI'U. dos Srs. Depu tu..
o proximo exercicio de
1805, a dcspoza do ministcrio lia mu.l'inlla,
otrorcceu o Sunn1lo ernen<.lltS apenas em quntro dns 28 rubricas; tros ll1u1 qmtos d01xnran1 de ter acquiosconcia o 1:1ào uttiuontcs às
de ns. 2, lO e ~3.
Obsorva1lo o disposto no nJ•t. 30 § l" 1.hL Con·
stitlliçiio FcdC!'al, I'Olta 110 Sl!lilldo li o novo o
projecto da Camtl.rn., c'nnúo logar uo presente
lltlt"ecor.
.A Commlssüo t1o F'innn(,liiB cm tendo quo nonl1U111a dos consi•lorncões oxpo~tns, o quo
prt!tcndorn ju:;tiUcnr :L divm·guncia do~ dous
1la~ llxan,lo, pu.t•n.

E, tanto bo.sta.ria. ú. Commissiio do Finu.nt:,m.s

para sustentn.t• o. emenda que fõra tiio incom~

mo•ln àqueila outl'n commis;~o. levnndo·aao
ingente o uflmoso trabnlho do historil~r a vi do.
em suu.H minudoncilLH, de::::so conselho no. pn.t•te
attiuont.e 1tos vencimentos dos membros mili tares, adjuntos e togndo.
Não Jbgo n. Commls.~u1o 1\o Finanças de ~:eu
dever, contirmu.ndo quanto estlt. dito, nessa
historia., ao se iniciarem !LS funcQúes do con~
!!Olho, torulo como mernhros togados, os Obta·
di:- ta.~ Zucari;Ls do Gócs o Yn.sconccllos,Visct,ntle
elo !tio Bmnco, Ma1•qnez do Mul'itiba e outros
ele csttLI.Ut'IL scientitlco. e mm·nl desSe~ vultos:
!~to ó, que ontüo u pox• tllguns nnnus, os mem·
Ut•os tog11dos pc1·coóin.m mu.ls 1lo quo os mili~
tm·es, ntL rnziio elo 4:ooo:;, }l:tl'a ~:400S n.n·
nuacs.
'•
'
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Nom dcixn.riL tlo concordtLr que os 4~000$
ilnqnelloa tempos, vencimentos dos mcmi.JJ•os
togados, crn.m de mttior valor do que 8:000$
d11 actualidade.
Mas a histot•ia a quo. nlludo olcixou ola
mencionar quo no correr do tampo, o lcgislndm• tLttendemlo ns propostaloi do governo lbi
do época. cm Cpoca. fhzendo menor a di!To·
rcnça desses vencimentos, ntó que llcar:.m
igualados ; e por ultimo com 11 Republicn,
os voncimentoa dos membros militnres subiram
ficando percebendo dc~tle logo, muno.; o moro·
bro to~n.do, :Lintln. com o ,.;,lppostn fwcruscimo
de trabalhos pelo cxatcicio dn.v (uncç1ias de

.~r.·

C)'C/ftJ'iO.

Esta n. verõade inteira.: uão só a. meia VCI··
dndo.
Por conseguinte, por

1ill'~n.

de leis vein o

membro togtLdo a ter direito tLOs vencimento~
que orn. percebo, o são menos elevados dos
quo tpm os membros milit.'LI'C!S do con:'olho.
No que niio pôde n. Commis~íi.o 1lc Jl'innnçn.s
ncomp1mha1' a da Camara úos Doput:tdo~. ó
nesse seu julgu.monto da. importn.ncin. c n.!h·
noso tr:.bnlho quo robc o desempenha o
memh1•o togado, pondo em llln.no supm·ior o
coefficionte dos resultnclos dos '"'"Viços dellc
quando compamdos com üS que ::iO deri\·am
dos membl'os militaras.
·
SI não estivesse cm !liver~oncia, a respeito
e prorunda divergcncin., deixaria tle acompanhar no quanto disse o rela.tor, que conhece
a fundo 11 questão por ter tido a:-;sento nes~o
conselho por qUtL"'i lO n.nnos, servin1lo 11a.rte
desse longo per iodo como seu vico-presidento.
Niio póde, }Joh;, n. Commissü.o do Finanças
doixat• do sentir a injustio;a l'citn pela CILmn.t•a dos Srs. Deputados, no t•egeitn.r a emenda
olferecida e na parto do que trata.
Elia ahim. representava c t•cprcscnt. ainda
a precisaaccrmtnaçiio 11e uma neces.si1L1.tlo r~
conhccida peln. nova f;itua~·ão nascida. no dm
15 do novembro ultimo. fJ uni n ele nü.o a.gór:tvn.r-so sem cansajustlllcatlll os encargos permanentes olo Thesouro d11 Uniílo.
A emenda rf.'jeitado. tem aindlL uma insigni·
ficante <hlferenç11 pal'a menos n11 dot~çílo
para o~ vencimentos dos membr•os effectivos,
engenheiros navnes e militares, qUimdo com·
pal'lldos as quantias uttcndiuus nn resoluçílo
da Cttmnra olos Srs. Doput~Ldos c nn mesma
emendu., que nliú.:; niio SlUífl'rLgn em Htvm• dn·
quolla resoluçílo, j uscincando suu p<treccr.
Como na proposta. do goYcmo, a emenda,
foz descer. a qnnntit~ }llLrn. tal dotnçü.u ~o
1:200$ no anno. Não são pr.~cisos JHLl'a s11:t1s·
1ilzercm-so o8 vencimentos do:-:sos ongenhmro~
d11 contbrmldade ~ lei, m11is do quo o~ 10:000~
pedidos na mesmo proposta.
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Nestes ter•mos, n. Commissü.o do Finanças se
dispensa tlo considerar qun.nto diz a da Cnma.t•a prctentlondo ,iustiHco.t• o n.ccrescimo
ro!Crido; por n;i.o t.ercm cn.bimonto suas con·
ridorn.çacs a respeito, clitmtc do fuct.o de não
poder, execut.'Ldo. a lei cm vigor que rego
esses veneimentos,llcttr a. verlm. sem os meios
d.e os ~atislilzcr.
li

Passando n n.ttencler á rubrica n. 10-Col'po
de mu.rinhciros nncionncs-menos razü.o teve
a Cu.mara dos ::irs. Drputados om nii.o acceita.t•
n. emcn•la que lhe oJl'oreccl':t, o Senarlo 11a.ra
essa. mr.sma ruhric:~, indo com a proposta do
go\'ül'no como fui n emenda.
Em stHL t•e:mlu(:ão n. Camara. n.f!Lsta.ndo·se
dessa pr•opostrt, n.ugmcntou·lhe o. doto.ção o.pc·
nn.s cm 4:ioo.sooo.
O au~mcnt.o de !.lia insigni!lcante qunntia
{L tlotn.ção, nii.o ó nocessttt'IO para nttcnder,
ainda, !lO mu.tm•ial dn. escola de aprendizes
nn.vac:; do estatlo du. Pamhyb11 que alli tom
de sot• estabelecida.
A t•c,ieição desta emen,lo., conseguintemente,
nü.o tem em seu 01'i'Dr motivo algum de or·
dom a justiecul·"·
lll

Por ultimo, qmLnto ú. emenda. que vo.e 1í.
rulH'ico. n. 23-Muni(:ües de boeca-, n Commissii.o (le FinnnçrLs recebendo do seu relo.tor
ns inro1•rnações colhillns pot• elle, de funccion"rios da IIIILrinha. lmbilitndos pam f:Lilal'em
sobre o assumpto, reduziu a. dotaçii.o do. propostn do govot·no om 60:000$, segura de que
deu aindu. u.ssim os meios de serem o.ttendidos os serviços dessa rubrica.
Do mn.is, é ostn. rttl.ll'icn. umu. du.s que compot·Cam ab,l'tura de credito supplementar.
Nenhum inconveniente, portanto, resultnrin.
rln. o.cceitn(:fio thL emenda. pela Camat•a dos
Srs. Depucuilo~.
CoHclusfln

Do quo.nto exposto o como consequencin., n.
Commiasiio do FimlnQn.s á de parecer que ::cjnm rrmntidas ns emcndn.s rejoitnda::;, proce..
'dando o Senado de con!bt•mlrludo no ulterior
a.Utln.meuto deste pt•ojt~cto.
Sal11 dns Cotnmissücs. 7 de dezembro de
180·1.- BtmTo tio Lwlario, relntot•.- Lclta c
Oiticicrt.-Saldmilw MariJIIIo,....:.Domúi!JOS Vi.
cuneo, com rostricçües.-J. Joaquim de Souza.
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N. 229 -
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A reso] UÇ~LO (la C:.mai"), dos Srs. Depnt,do'i,
A Com missão de Commel'cio, Agricultura,
eOllvertida em proj8cto de lei, ehctada de 30 ludnstria e Artes, tenclo mac1uramente estudo mez tle novembro pro:dmo nndo, em vir- dado a pl'üposição (tiL Camara rios Deputados
tnde d;], M'oDsagem que ao Cougr8sso Nacio- n. 50, d2ste l\llIlO, sobre' a conveniencia de
nal dirigiu em 29 do Pl'ccc,clemte m<:;z o Sr. :l.ttencler-se it colonisação llD.s margens elo mo
Vice-Presillente elu' Repl1blicu,. accel1allllo a \.raguary e consiclerando que o serviço iniabe['tur,L ele (tous creditos extrao,'di::larios ciado logo deroi" d" proclamação da Hepnpara o Ministerio da GU81'l'a afim de atteD- blica não de'lo ser interrompido sem evidentes
(lerem á l'éCOllstl'UCÇJ,O de jl"ióes ele pol VOl'a prejnizo~, é c1r, parecer que a elit,l, proposição
na llha do Boqueirão e a despezas de obras seja approvada pelo Senado.
tn'!/entes em tliversos estrtbecimentos miliSi.\.!a das commissões, 7 de clezem uro de
t:1l'aes, sendo os te (le 731 :580$ e aql1e1Je de
:285: 435$7138- pelos precedente:) ll:l.vitlos- c, 189.1: -Esteve" J"I1:01·.- João Co/·c/ciro.
apezar de não terem sido hem justificad(J,s as
necessidades á que tem de atteoder, pelo
OP,DEM DO DIA
meDOS um üesses Llous creelit05, o de ml\iol'
sHcrificio, julga a CommiSSao de Fioançl\s
eleveI' entrar em discussão e ser approvada
Não haVelltlo ainll<1 numero lego"l, continua
pelo Senado.
aeliaeh, 8, votnçfio elr,s llJ,üerias c01l8t:1ntes de),
Não occultarit, no rmtl'oianto, SU8, cOIn'i- ordem do dia.
cção de que, 1m no orçamentojusliflcativo das
Segue-se em :~I discussão, a proposição rh
obras a execut,1I', c para l\S ql1<·es se pedem C,lmar" rlos Deputados, n. 85 de 1894,01'recursos, excessos que a li~eiro exam':J saltam C',\lJclo a receite), ger:11 tla Repub1ica para o
[t. vista mesmo ele quem não seja pro115- exel'cicio de 1895.
SlO l1a I.
.
O § r . Leite e Oi ticica á viste), dG
1
/1a mesm.o obl'l\s ~~e bem po~el'lam 8;:1' I proposito em que, segunLlo IM consta, está a
1
~edal,as _para molhol e~ tempos, §1'1~n,c10~ ndO (],Wl;wa dos LJeputados de não f,tzer numero
tossem tao_ pl'ecoJ,nas 8S concllçães uO 1 !le~ou- p'ua votar ,lS emendas fei tas pelo Sen'lelo ils
1'0 da Uma o .
leis crçu.ll1entarlas, dei:>a de estudaI' e dis·
Sala das commiss0es,7 rle dezembro de ontir o opçamento geral da l'eceiül, que aliàs
189..L-Ban70 elo Larlm"ie, relator.- Saldanha deveri[\, S81' con venientemente modificado para
llIarinho.- Leite e Oi/ieica. -J. .Tnaquim. de que ['ossem elimimulas as iniquidatles relaSOH~a.- Domingo., Yicenle,vencido.
. l.iv'1S [l,OS impostos.
F"êzelHb eoosidcl'ações sODre dive~'s"s verN. 228 - 189..1
I.ns, conelue affil'mando que o melO em execução no prEsente orçamento para <1ugmento
A Commissão de OlJrl\s Publicas á quem. ela receita n~o eleve oiIerel~er os r·csllltados es..
foi presente a Pl'oposiçi:í/J da Camn,r;:. dos De . per:tclos: a agg-ra\'açii.o dos impostos importa
[mtados concedendo tt Companhia de estl'adas o retnl.llimelJto do contrilminte, diz o orador.
de Ferro do Norte elo Brazil, prorog'!1 ção de
Ninnoilel11 mais p311ill'!0 a palavra encerpr:,zo yar.l n,s ..?1Jras eL1.s eS,trad?,s de tel'r~, de ra-se ~t eliscu~são.
'
l\.l'acaJu a SllllaO DiaS, em Sel'gipe, e de 1 n,•. .
"
.
monditré a BClrra, em PerniLmlJuco; á Com"en(icanclo,s8. D, e',i~tenCl<), de numero lepanhüt d[\, estralb de ferro do Alto TocaDli~,s, gd, ]Jl'oc2(le·s~ a votaçao desta, e das demaiS
cessiooaria e[" estl'acla de lúro do C,üaI:'\o iI nnterias.
Palrm,s: á estrada de Caxi::\s a Caj:ueil':1s. DO
E' l\.ppi'ovada, e sendo i:uloptada, vae ser
Maru,llhão, e para as obras do porto da La- snbmett!(.!:1 OppOl't!lllamente á sancçi10 preO'una:
sideDci,ü :.t proposição n. 85 lle IS9!!'
'" Considerando que a respeito de taes obn\s
São successi vamente :.tp pro\Tadas em 3'
dão-so as circumstancias que teem moti vaelo
Ol\tl'as deliberações do Congresso, autof'i- discnssão, e sendo adoptadas, vão s?r sul?sando a, prorogar;iio do prazo rlos COll- mettid",; á saucç;'tr1 presidelJcial as propOSIções eb. Cam;tro. dos De,iul.aclos :
trados:
E' a CommissCLo tle pa.recer que a referida
N. GO, c1e 1SD4, conceden/lo aos Ministef'ioS
resolução e1:J, Camm'a dos DOPlIbdos, elltre eL, Gue!'r" e eb Mm';nlw, pam reconstitUição
na ordem dos trn\.ln.lllOs e sej:\ approvaela.
d,) materi;ll do eX(eI'cito () !1Tmada, o credito de
Snh elas commissões, G ele dezembro de,!'27.000:000SiI ao cambio ele 27 ds. esterlinos;
189-1. - Antonio Baena.- JoaquilJl PC1"namN. 79, de 18Y4, ~1llt<Jris:,.ndo o Poder Ex(JUco.
ecu ti \TO ,1, abl'Íi' peIo Ministerio da J ustiç'1 e
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Nogoalo~ .. ln ~ori?ros, ,um .~rodito ~upplumon vnllo d.t oxonurn~fi.o i.L
t:l r 1lo 3t :0·11 $ n rn br1 c;1. oJ 1l do m•t. ;!u du. lo i votos conlr n. J;
n. 101 U, do :-10 tio ~otcmbro do \8U3;
11

rointogrncüo, pot• 21

g' n.pprovatlo om 3 dlscnRsü.o, c sondo arlN. 82, do 18~H. nutol'isn.ndo o ,.ovorno n optntlo yno sor remotthln. !L Cnrnnrndos Dopu ...
n.bril• cr·mlito o:tr•aonllnario do 25.500:000$ tatlos, IIHIO antes á Commissiio do n.edncr;ilo,
p:ll'<t occorJ'Ol' a:~ dcspe7.nH do ]llluistorin da o proJecto rlo ~onndo n. 41, Uo 1802, nntotJrwrl'IL ntó 11 li~uiclnr;ií.o t.lo oxorciclo vig-ente ; risnmlo o g-overno n mn.ndnr pngnr polrt. t.nN, H•t, do 180·1, t·o,qnlnmlo o sob lo o otup·\ bclltt do 1~:.! n !\Ittria Angelica, Pinto ll.nn-

efi'cctivos o JH'<IQ.IS do OXOl'r:ilo o ~c\1 vin,·:L do nlllm.'S rofoi'mado do oxorc\to
nrmn.cln, npprov:uln. como omondn. substitn- .Mn.nool Som.tlm l•'orroirn. ftnngol, o moio·soltirtL no pt•o,lecto tio SonaUo, n. :-H, do ISQ.J, lln n.quo tf.1m úiroito,n. conttu• do2do novomolovando os !:iOitlo:; tlot~ nlllciaus o praças tio ili'O elo 18i8.
oxot•cito 11. contar tlo I do janeiro do 1805;
St1o successi·:nmonto nppt•ovallns om 2~~
Sfin snr.co.;:;ivnlllonto nppl'o\·nrlns om ~a ilis- disCU::iSITo po1• esct•utinio sec1•eto, o sendo adcns:;fio, o ::;onda ndoptadns pas~am a. :3' 1 d!!:icns- optadas pu.t•a 3a discus::~ii.o, as proposir;Oes da.
~cro, ~~~ JH'oposir;õl'S dn. Cmunrn. rios Dcpntm\o::~: Camnl'n. dos DopulaJos:
N. 33, !lo 180·1, nutorisnndo o Poclm• Ex·
N. 7:~, rlo IRrl-1, npproVilll!lo o l!l'odito snil·
a concodor no professor rla. II\ crvfoim
pl~l_nentat• _do 15U:OOU$ a\.](noto poln rlccl'ctn n. cr.utivo
11
!Ha8, do :!.7 Jo OlttlliJI•(I do 18~):!, l'L VOl'IJ.L- cht 2 sorio do cUI'BO annoxo ii. l1'nauldnUc do
gxm•cicio~ llndos-J•ubrica ~~~, elo :u·t. 7° tla. Direito do 1\oclro, Dr. Mauool l•'orunnde; Sã
Antunes, nm nnno do liconçiL com ordonndo,
loi n. 181 B, do ao do setembro do 18\l~ ; '
pot• 21 votos conh•a !3.
N. ~5. do 180·1, nppi'Ovnndo o credito supN. 84, do180~l, nutot•hmndo o Poder Exo ..
}Jlomontar, do l.·l:20:iJ80SH33, allct•to pf'lo dot!l'clo n. 1852, tio 2:.! tio outulJl'o dn 180-l 1 ú cnlivo a <lposontar o Dt·. Antooio Martins
vo1·bn.-Caixn da. Amorti~o.ção-rt1\Jrlcn 11 t\o Pinheil'o no log-m• do ajudunto do iuspoctor
nrt. i 1' d:L lei n. 101 D, !lo ::JO !],-, setombi'O geral úa S1mdo dos Portos, por 22 \'O los conti'Lt 12,
Uo ISU:1 i
N. Gti, rio 1804, nntot•isn.nllo o go\'Ot•no n O _Sr, Eu:;!.·cnio A11101•im (J1cla
nln·h· um Cl'etllto do lOO:OOOS, p:ll'a n. COiltJll'n o1·dcm) J'Cl]llOl' o o SomHio concmlo dispens:L do
dns torras a u.guns do rio Co\o;ttncn.
ÍlltO!'Stido ]lil1'1~ l1. al\ d!SCllfiSÜ.O dLt proposição
Sií.o succossivnmonto appt'ov:11las om csct·u- u. tl•t, do 1802, i:iom projnizo dus m;~tot•ias do
Limo secreto, o :-iondo !tdoptatln.s, vü.o ::;cr intcrosgo gorai.
:;n Umoltirlns ú. sanct;ão prosillcnciul ns ru·opoE' nppt'Di':H.lt\ cm 3"' tli::icn~são e om escrusiçôos tln .mcsmtL Cn.nmt•a:
tínio Set;l'oto pot• :!:! voto:! contl'tl. 13, o sanN. 18, do 180·1, llntm·isn.ndo o l'otlor Ex.. do !uloptndo vno ser romoltltlo a Cnmnrn dos
ccntivo a. IIU\IHint• contat•, pnm OH oll'eitos da Dopntado:;, indo autos iL Commissüo do Ite,juhila(:i'io, no lugm• do prol'ús:;ur tlo 111 Ex:tcl'.. dnc~iio, o proJecto rio Sonndo n. 38, do
nato tio tiynllla8io Nacional, o tompo fJUO lS!H, conceLietvlo it D. Cyrilln Rodrigues t.ht
Hoa•vin nns !!loiras do oxorcitn, ao l" tonou to Sll\'u., vhtVI\ do Dt•. Francisco Rotlr•ig-ul":ls dn.
J'Oiúr•nmdo do ox:r.rcito ,Joaf}nim do Olivr.irn Sil\'a, lento dn. l~'ncnltlntl6 do Medicion. dn Bnhia. o ch·tll'g-iiin-mót• de hrigndn honorario, u.
Ft!l'U:IIlt.IO::i pol' lO votos contt·t~ 15 ~
ponsii.n
anu1ml do :!:000$000.
N, 4·1, Uo 189-1, nntorisamlo o Pollot• ExSilo snccessivn.mento ttpprovmlns om 211 disecutivo tL concodor• 11111 nnnu tio lkonça, com
vt•llomHla ::o o:!CJ'ip\m•nl'io drL Esl.t•adn. do cus~ão, llOI' mmrutlnio soct·oto, o ~:~onda ntlop•
Ji'Ot'J'O do Paulo An·an:-:n, Antonio Cnmlido dtL tnda:i Jln~s1un Jllll';\. :1~~ ns propo~i~~oes du. Cuma..
m dos Doput:tdos:
Silva Leão, por 21 votos cnntt•:t H ;
N. 2:J, du lSG I, rog-nlnuúo o~ ''otwimontos N. 81, do 180·1, nutorisllndo o g-ovorno ~
1lo l'nncciounrio npcr~t·:Jlntlo, sc~mvlo o tlo- cmwodoa· um nnno 1lo liconc;t com ordenndo
lll'olu Jo;.:-hlativo 11. ~>'I, tltJ 1:: do junho do no c\dndfi.o .lncintlto Dins Cnrdo::o, 1', ollloinl
da Som•0tm•in. tltt lml n::itr ia, Viuc;fio o O~rus Pu·
18\)2, JlOl' 2~ \'O! OS Clllltnt JJ j
N. -1::, do lX~).I. nnt.tn•:tir~n:lu o gm·l~J·no a Llicns, por 21 votns contrtL 13;
N. 57, du 180·1, nntorlsando o governo n
mnnr1ar Jlll~ill' ao DI', ,lo:-:t; Hor·gp~ IUilí!Íl'O rln
Costn. o no Jtlt;La·mucL•U ticn :\ ngu~tu Casal' Dio- concodot• sois lllllzcs Uo liconcn. com ordenado
;.:o, p!'OJIIII'tHlorcs du la!JOI'i\LOJ'ios da J?acnJ .. ao lnclmrol.lnaf]nim Pit'O::i do J\morim, jnl~
lhHJO do Motlicina do ltitl do .lnnoii'O, oxono- scct•iomll tio Hstndo tlo E:~pirito S:mto, pot•25
rutln:; de:-::;es cttl'g"ll:) L! no\l('s T't:ÍIIlL•!;I'tHios om votos contt•a. O.
A rcqatet•lmonto tlos Srs. ,li'Jiln Noivn. o Do·
vlt•ludo ria loi n. 42, clu 2 tln,iunho tio IBIJ~, o
ot•t1oumlo qno llt!lxnnun do porcflbot• no intor.. mlng-llS, o Senado concodo d!Spon::~a do inter·
cloH

olll!!inm~
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s1ieio pnrn n 311 discussão Uns pPoposiçüos ns. juizos· do di roi to o os Uosomb:u•gadoros nü.o
SI e 57, do 180-1, som projuizo das umtot•ias contomplados na. orgnnisnçüo dn. mngistrntnra
!lointorosso geral.
·
Uos E::itndos ou du. Unh1o;
11
São succos~ivumonte nppi•ovntlos om 2 clls· Votnçii.o om disenssito unlcn do veto opposto
ct1ssão os n.rt:-~. 111,211 , 3" o 4° dn. proposição Jn polo Pro rol to <lo Districto Fo<lot•nl ilrosoluçiio
C:nrnarn dos Deputados n. 80, do J8~J.1, nulo· <lo Consollw Municipal <lo 20 do outubJ•o uldsnndo o governo 1t contractm• com Riclll\rd timo, rolnllv• a odlficnçOes J~rn dos limitas
,T . Roirly, ou com quem melhores vautagons dostn cnpitn.i ;
()Jferocor, o nssent."tmonto do um cnbo sub-fln~
Votnçi:.o em 3• dlscnssão dn. proposiçiio d"
v-ial entro Bolóm do Pnril o Manúos.
mosma.Camo.T'!t1 n. 63, do 180·1, nntorisnndo
g' adoptada o pnssa. para 3" Uiscussii:o.
o Podm• Excclttlvo n. concodor no Dr. Epitncio
da Silva. Pos~on, lento dn. Facu!dnde Uo Dj..
roi to rio Rocifo, um nnno do licença com o
O Sr. Frn.nci~oo~co ::\.Iacha.do respoctivo
or.lonado i
·
(pela orfll"lm) roqnol' o o Senado concedo diS·
N, 73, do 189:1, npprovamlo o credito suppons1tdo intor::ilicio para. a. 3 dhmussiw.
pilil!JOnlar•
do 150:0110.S, aborto pala docroto
Coutinl\n cm discussão nnicu., a l]nal oncol'n.
1858,
do
27 do outulwo do 189~, :'L vorha.
ra·so som liolmto, a cmcnrln. da Camnt·•~ dos
Rxorcicios
tini.los- ruLricl\ 31 do art. 7n
])orulu.dos, substitutivn do projodo do Soda
lol
n.
191
B,
do 30 do setembro de 1803 ;
n•u.lo n. 4:1, rlo 1803, dotormina.mlo qno
cllntinuam om disponibilidade os juizo; de N 75. do 1894, npprovn.ndn o credito snp11

plomGlltar do l.•J20:580$fi33, aborto pelo rfeR
1852, de 22 do outubro do 180·1, h
VO!'Ln.- Cllixn. d1~ Amortisação -rubrica 11
1l<Js dtt União.
Aonnnciadn.n. votaÇit:o ve!'Uicn-so uão hn.vor <lo urt. 7" da toi n. 191 B, do 30 do setornut•o
J0:1is numero leg-al, poJo quo pt•ocude-so ó. rio 1803 ;
cbnmndn tios Srs. sonadol'l!S f!IIO comptlt'oce..
N. ü6, do 1804, nutorisnndo o governo a
r. 1m i\ sos~ilD (38) o tloixHm tio rospmHior os obrir um credito do 100:000$ pr.ru compra
Sr:l. Antonio l3nonn, .Toão cordeit•o, Leito e dn~ terra8 o nguas do rio Covnnca ;
OillciCil, Leandro Mttciol, Lttpor, Silva Canodo N. 80, do 1804, autorisantlo o governo a
a U. úo Amurul (i).
contractllr com Richard J. Roldy, ou com
quem melhores vantagens ofi'orecer, o a.ssonFícn adiada a votncüo.
Segne-se om discussão unicn, que so oncorrn tamonto de um cabo sub-Jiuvial entro Belóm
sem debato, ndin.ndo-so a. vota<;iio por f;dta do do Par•ú o l\bnàos ;
N. 8·1, do 1893, autoriS<mdo o Podor Exnurnoro lo~a.l, o <Ucto opposto J1olo Pro foi to do
1iimíto o do;;omhnl';.ntt.loros 01'í.o contcmplail<l~

na orgnnisn.çiio dn. mnglstr·o.turn dos Esta .. croto n.

Districto Fodoral it ro;olução o Conselho Municipal do 29 do outubro ultimo, relativa a
odlllcnçOos fóra dos limites dost" capitlll,
Segue-se orn 3;1 discussito, que se encerra
sem <lebato, adiando-se a votação por l'alh
tle numero legal, a proposição dn. Camnra dos
Deputndos, n. 63 do 189·1, nutol'isnndo o Potler Executivo a. concet.l.ol' no Dr•. Bpitncio lltt
SLivn Pessôa, lauto tln l"naultlado ile Dir·eito
do r~ocifa, um mmo da liconç:t com o l'ospoc~lvo o!'donaúo.
O Sr. P.-e,.ident.e doclnm quo ostit

ecutivo a npo;entar o Dr. Antonio Martins
Piuheh•o no Ioga!' úo ajudante do inspector
gorai da slludo dos portos ;
N. Bl, do 189·1, autorisando o Governo "
concodet• nm nnno do liconçn, com ordenn•lo,
ao cidnllüo Jncintho Dias Cardoso, Jn officittl
da Roct•otat•ia da ludu;tria, Vinçilo o Obras
Puulicas ;
N. 57, de 1804, nutorisaudo o Governo u.
concotlor sois mo.zos do licença, sem m•donndo,
ao bachnr•al Joaquim Pires do Amorim, juiz
seccional do Estado do E;plrito Santo.

Ll\vontn-so n sossilo ils 3 1/2 horas da
tardo,
nllti. soe~ii.o socrotn, pura o Semvlo tomnr• conbocimooto do paroctlr dn. commissã.o rospoct ivu. sobro as ultimas nomençõo..; Jmr·u. cargos
do Supremo Trllmnnl l"ot.leral o ,Josig-n:L plll'lt
11 <Jrdam do Uln tln soss11o publica, quo so roaR
li:::inrà, si houvot• tempo, depois da socrotn..
Votnçilo cm discussiio unicn da, emr.ndn.
<li>. Cnmum dos Doputn<los, snhstltntlva do
proojeoto do Souudo n. •13, do 1803, dotormi·
m:>ndo quo continuam om dispouiull!dndo os
osgotlLtln. n areJem do dia o convoca pnra ama·
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180·1

o dn:-~ Negocias i utm•loi•cs pn.rn. o exercício do
Jl:l05.-A' Conunis.::31i.n de H.er.lncçiio.
( Prcsidencia do Sr. Jl[anovl · V :'cl01°1'11u)
Outl'o do mesmo HOCl'etario o de jrrunl do.ta
l!~mmunicuntlo quo iL ma.smn Cu.ma~u. cm ~es:
SIJ~D!.\TUO- Clillnm•ln. - Luitnra rlrL actn -· gxl'r:· ~u.o t.ln referido. d:Lta, nü.o poude dm• o seu as·
nii:N'I'r: - l'nrucuru~ - Onlll~" uo III.\ - .\dir.rrruutu ~ClltJmcnto as emcudas do Sona:lo n sua
du \'lltaçiio- Orduru tlu di:~ 10,
proposição, que autorisn. o governo n. rever o.
I'eg'tllamcnto npprovado pelo dccrato n.
A' mei:l hOl't1, Uepois Uo meio-Uin. compn. .. !.09~ A de 10 de:LbJ•II do COI"rente anno P"l'll
recPm 23 Sr..:. :-;an:tdot•es, o. sahcll': João Pedro, oxecu~~ãn d;L ioi n.HH,rlo II de outubro do' 1893;
Gil Goulru•t, .Jolio Noiva, .Joaquim SI\.T'IlLCnto, ~111onda.'i que de\'oJvo, nn. 1\h•ma. do art. 30
Costr1. AZe\'Cdo, Antonio 01wnu., Pll·o.:i Fet•rei· ~ 10 ('a Constituiçii.O lõ'edcral.-A' Cornmissão
ra·, Almino Atfonso, .Jo~e Bernardo, Olivoi- de .Justiça e Lc·gh;Ju.çíio.
ro. Gul vão, Abtlou .\1il~tnoz, Almeit.la. B;u·reto, , Qu:ttro do mcsnw :-Ir. 1" !'lecret.!n•io o de
Rego :\Jello, Lcit'J c Oiticico., Leandro .Ma.cie\, 1.~1~1.! data remettündo as Heguintes propn·
Cooho c CILmpos, EugL•nio Amoi•im. SuldlL· Slf.~uos:
nhn Mo.rmho, Joaquim d,j SomH, ~lh';t. Cancdo, Gus111Vú RiciHLrrl, E~fons JuuiuJ' e N. OG do 180·1-0 Cougt•esHo Nacional decreta:
Art. J,n Ütl \'cucimcntos dos empl'cgudos
Pinheiro Maclmrlo.
dii.
Esti•;td:~ de Forro Central do Hrazil serão
Abre-se n sossüo.
tJS declarados nas tabollns annexns sob
E' lirla, post.a. om discus::;iio, o, n;io hn· !IS. I a5.
vendo !'CClr mn.r;i1o.;, dti.·:-;e por u.pprovn r1:t ;t
.·\l't. 2o 11 A }ll'esente 1ci comecará o. vigorai'
acta da sessão n.nt1~1·ioro
em I" do jnnei!•o de 1805.
'
·
,
Comparecem dopni:; do abm·tu a sess•io os
11
.A~·t. 3, Rcvogn.m.so rt)o) disposiçüosem con·
Srs. Frn.'ncisco ).[n.chaUo, Ma.noel Bnr11tn, trm•w.
Cruz, Jo:tquirn Pornu.Inbnco, Joií.r1 BarbulllO,
CamnJ•a dos Doput:Ldos, 7 de dezembro do
Domingos Vicente, Q. Boca.yuva, U. do Ama·
1894.- F1·ancisco de ,1.-;s:'s Ro:m a Si/V(I pro·
rnl o Justo Chormont.
siLlente.- Tlwma; Dolfino, }11 secrotm:io.Deixam rle compn.recel' com cn.u~n. pat·tlci- Jm7o
Coelho G. Lisboa,! 2° seCl'ctario,
pada o.< Srs. Cntnnda, Gomos de CllStro,
Cunhn. Junior, Coelho Rodrigues, Jon.(!uim
Corrêa, Mes~ins do GLismiio,Rosa .Iun ior, Virgi·
lio Dn.ma~io, AI·i~tides Lobo, Gonçal\•es Cl1a ve:-;,
,Joa,]Uim Felicio, C. Ottoni, Leopoldo de BU·
lhõos, Santos Andrade, Gene1•oso Ponco
Rnullno Hm•n; e sem cnu~n JliLl'licipndiL os
Srs. Nogueira. Accioly, João Cm•deiro, Ruy
llnrbosn, Lnpói', E. Wnndenl!oll<, Campos
Sullcs, Aqui! mo rlo Amaral, Joaquim Mur· I Dlroct,n· o••• •o•••o•••oooooo ,, ,, '''"" 18;UOOiOJO
linho o Ramh·o Bnrcellos.
O Sn. 1" SEOJ<ETAitiO d1\ conto do seguinte
DEZEllllltO DE

EXPEDIENTE

1 ~ocrlltnrio o .. , • . , , , , .. , , , , .. , . . , ooo., ..
1 om-·lnl •• oo•o···"·"·'"''O''"'''····
~ 1 o,. l·:l!cl'ltltiii'RI·Io!l n.,,,,,,,. oo, , oo, o
:,: :;o•
..
n............. ,., ..
:J :JIIj
•
no,,. oo,.,,., , , , • ,

Officlo do 1' seoJ•otnJ•io ds Cam11m dos Depu- 4 Anm.nncnM!lS u .....
1'1'1\~lllnn~o~ !lo,.,.,,. o,,,, o, o,,,.,., o,
tados, do 7 do col'l'Ortte mez, coJnmunicl1n 11u ·II C•Huprntlllr,,,,
, .. •o ...... , o,,., ...
quo, em sessilo da mesma data, nquolla CtL.. ·1 DoMtmchauto, •• o,•••o.,,
o,, .,o., .... , ... ,,
tnal'll. manteve pot• dous te1•ços ILS suns emon- :,l ContlLIUOK n ... , .. ,, ••• , .... , o . . . . . . . , ,
UIIS no PI'Ojocto rlo Senarlo qno dispüo sobro ns
eleições de quo tmta 11. lei n. 85, de20 de
sotembrn de 1802 (m·t. 83.)- A' Comml,srio
do Justiça. o Logi~laçüo.
1 'l'he~ourel1•11,. .. , .. ,., ,. , , ,., , •• , , ,..,
ÜUti'O do lnOiHflO Sl'. SOCI'OÜt.rio 0 {io igua.l ~ F\lll~ zl .. ,., ........
da
tu.,11 communiclLndo quu no. mO.~ ffi a. c1 11 t,11 :.1 ·~Jurlnn!"~
u ••• o,,,,, ................. .
n
J..;crlvan,.,., •o,,,,., .. ,., , .,, , , ,, • , ,
quo o. Cttmo.ro. mnntevo ns duas emcnd~LS 1 ::u EK~I'IJtturl\l'to .................... .
do SentLdo ú. pi'Oposi~o dl1 mosmn. CIIJU!U"~ 1 Anmnuom~u........................... .
que fiXlllfu'·a·espezns do Mi nisto 1•lo f1a J US t•'Iça' 1 "Ooutlnullo,.,.,
l'rnUcont" ........................
....... ,., ,., ....... .,,"
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1,11. O ncca•osclmo cla!l vonchnBntoN mnrcndaa nastna
taLallns nt1o lnllltid pnrrL os utfllltos do monto.. plo, qull
nilo Htlrll por liSto mo~lvo n.ugmontn.do 1 n.tt1 quo aej14
roforumda tnmhom oHlln li!l,
;!,a Pnrn. o cnrgo do njud:mto clll cho(õ do trn.fltgo,
qUd th•or do dirigir o aor\'lço dn. sn~:~ecr;iio, Rd podt~rA
1mr numorulo rrolb:donnl uluctrlclst:l. de ruconho:ldt~.
compntonchLo
3,11. PnrA na nornn:~.çuios do inRpttctoroll 1le oatRgiios
IOI'It n llnhn. divididA no11 aogulntet~ dültrlctos:
1,0 Ct~ntl•nl U. DAa•rn. do Plr:d1y a rnmnos do Sllllt:l. Cru#
o Mnoncos.
~.o Vnrgom Alu~l'tl (~ Cacboolrn,

3,0 J,orllnn lL No1•tu,

.s.,o Yplrnngn. z\ I~ntro Rloll t1 rn.mn.l do Pctr~o Novo,
CJ,n 8orrnrln :1. Oni'Ünconn.
ü,o Snnotorio lllll dln.nto 11 rauml do Ouro Preto,
/a,A I'nrn llciiJHliiQiios d11 inspoctoro11 do n.pp!Lrelhoa »orú.
a llnhn n~slm dl\•hl!da.:
,
i," Dist1•icta 1 Contrnl :\ Dnrrn do Pirnhy o rnmnn1
de Santr1 C1'IIZ, ~lnc:~coM t1 R, Pnnlo.
:!,o Yplrnnga 0111 dlnnto o rn.maeM l]o !Berto No\'o o
Ouro Preto,

;5,n O nmuoro 1!0 \1rnt!cnntos, onntlrlctoras elo trnns,
couroruntus clu a~ o ns11o, t.,Jugraphhttnal mu.chln!11trut 1
muatrcJII tlu olllcinr~, 11 dn olllclus, ouJ.•t:Jnhtl t'OM rt~sldunht"'
' "/ndnntmt, lllttlltro11 tlu llnbrl o lll'lllll.llun!!ltns, o !Jt1rn
118M 111 o do COIIiflrontt!li do 1A O :!~ CIIL81i0!\ UIJII u:itAQciO!I dl'l
l~ntroncnrnonto t111 1Jnldon•,1l1" n
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será fixado ,'lnnualmenta pelo direc~ar, sob propostaj
dos re'3p"'ctl'Ç'O:i chdfes, par.'l ser contelupbda a. verba
no orç'.n.iO(~nt.), nãJ po(L~nr]o essenuuer,l ser augtnentado no exel'clcio sem autori~ação do governo.
B.a O nu nera . cbs!\ificação e jornd dos guardas,
feitores, serventes, trab t1hadores. ca,blDeir<?s, cari:nbadores, ba..g'ageiro~ e guaL'da-fre~o seri tixado pelo
direct)r sob prolp lS~::t d-,)s rE"speettVos chefes~ o qual
Ines abnn;tri de 3-)00 a 2~OOO dHtrÍOS pctra os aprendlzes
~ de 2$000 a 7S000 para os demaIs jura"leiros.
7.a o nU'IJero e diaria dos operuios, foguis~as, graxeiros, carvoeiros, trabalhadores e serventes será
marcado pelo direc~or sob propos~a do chefe da

locomoção.
8.a os ,olpreg-ados a que se referem as tabel1as 1 a 5.
que duranle cada

tritDes~re

-

Na. re~is5:() que o governo tiver de fazer UI1 reaula..
menta ela Estr~da, tratari de reduzir o pessoaf até
2")

%,

. o~ empre!?a.dos d:spensados por esta disposição, qlle
tIve.rem maIS de d,}us annos d,e .serVlço fic,'l.rao COLUo
:-t.ddlclos, .percebe~do os vencI.mentos que tê:n aetual_
mente, ate q~e seJ"m appruvelt<:trl,)s em empregos de
suas respectlva~ categorms, cabendo-lhes preterencia
para as nomeaçoes.

Camara dos Deputados, 7 de dezembro
de 1894.- Francisco de Assis Rosa e Silva

,

presidente. - Thoma;; Delfino, 1° secrefario.
- JoéiO Coelho G. Lisboa, 2 0 secretario.- A'
Commissão de Finan<;as.

não tlvereLD commettido faltas

que prejudique'IJ o se ,viço a j'liz', do direc~ur, ~erão

N. 97,de 1894-0 Congresso Nacional resolve:

direito a. u ,õa gratiticação equivalente a 10 % sobre os

vencimentus dus ~res u,ezes, excep~uam-se os cheCes das
Art. 1.° E' concedi'l~ a D. José Pereira da
divisões e seus aju lan~es, os engenheiros residen~es e Silva Barros a pensão annual rle 3:600$, sem
Seus ajudantes, os chefes de depositas e os ruachinista, prej uizo da congrua que percebe como sere os inspectores de estação.
9.a. Aos chefes de depositos, rnachinistas e foguistas

ventuario do culLO catholico.

ser" concedid u, além dus venciment"s ou diarias, UUla
Al't. 2. o Revogam-se as disposições em
gra~ificação especial calculada <obre a econ')rnia que contl·ariO.
realizarem em combustivel e lubrificantes na

confor~lÍ-

dade de uma ~abella, que ser;; organizada pelo chefe da
Camara dos Deputados, 7 de dezembro de
locomoção e approvada pelo d'l'eetor.
1894.- Francisco de Asxis Rosa e Silva, pre.
a
iO. O ~hesoureiro, o paaador, os fiei. do thesoureiro sitlente.- Thomrr;; Delfino, l0 secretario.e do paO'ador e geus ajudantes, e os bilhe~eiros e f!S
fieis recebedores perceberia, alem dos seu, venclLoentos, Jo,To Coelho G. Lisboa. 2 0 secretario.- A'
uma g:ra~jficaçio c"rrespondente a 1:> % para quebras, Commissão de Finanças.
quando em

ex~rcjcios

d os seus

cargn~.

11. a Todo, os empre!,:a os, quer ~i~ulados quer jorna-

leiros, das estações de BelélD, Macac!s, Oriente e

San~a

divi~ão

perce-

Anna porceberio os vencimentos quo lhes co'''petirem e
mais ~5 % em razão da insalubridade dessas 10cal1.
dados.
12. a Os ag-entes e conferentes que accurnularem as
funcções ae ~elegraphis~ns perceberão. além elus seus
venciuent.,s, a gra~ ficação IlLeneal de 80$000.
i3. a o empregad" que fôr de8lgnad·, pari servir como
auxLliar de gabinete junto aos chefes de

N .98 de 1894-0 Congresso Nacional resolve:

t·

.

,

d

Ar IgO unlCO. E o governo autorisa o a
abrir no vigente exercício o credito extra·
ordinario de 2uo:onU$ para occorrer a desped' d f
zas com a
emarcaçao a ronteira entre o
Brazil e a Boli 'lia, revogando as dbposições
em contrario.

berã. além dos seus vencimentos, a gra~ificação mensal
Camara dos Deputado,:, 7 de dezembro
de 50.,000.
de 1894.- Francisco de Assis Rosrr e Silva,
14.3 Ficam RuppnIDldas todas as diarJas a tilulo de
despezas de viagem concedidas aetualmen~e. menos presiden te. - Thomaz Delfino, I ° secretario.
aos empregados da tbesouraria encarregados de fazer - Joclo Coelho G. Lisboa, 2° secretario.- A'
jlag.men~o ao pes,oal, quando executarem o serviço Commissão de Finanças.
fóra de sua repartição.
i'i. a Cada resldeneia poderá ~er um ajudan~e quando
N.99 de 1894-0 Congresso Nacional resolve:
o serviço o eXigIr.
1ti. a .o\s nomeações de pr".~ic"n~es, conferenles de 3a
Artigo unico. E' o governo autorisado a
class" ~eJegraphislas e e"nduc~ores de ~a classe eerã" abrir o credito supplementar de 474:734$9)5
feltas

IIredlante

C

ncurso, sendo que para obter

O\)-

meaçio de ~ejegraphista de ~a classe dever;; o c"lld,da~"
ter pra~lcado gr;l,~uitamen~e e mos~rar-se habilitado em

para occorrer a despezas com a policia do
Districto Federal, art. 6° da lei n. 191 A

dia~a lIente superiur, at~endendo-se a ap~idão, á assi-

30 de setembro de 1893, no exercício
vigente, revogando-se as disposições em

exame de telegraphLa pratica. As demais nomeaçi)e~
seri" P'll' accessos da ca~h"goria inferior para a illlme- de
duidade e

antiguidade do

empregado na respectiva

t·

classe, des.,ontadas, paI" esse fim as faltas ou licenças. con rarlO.
17a Serão nomeados por decre~o do governo o diCamara
rector e sllb-direct()r;

por

portaria do ministro o

dos

Deputados,

7

de dezembro

chefe de diVIsão e ajudan~es, o ~hesoureiro, pagador de 1894 - Francisco de Assis Rosa e Silva,
e seus ajudantes, o almoxarife, fieis e ajudantes, o presidente. - Thoma::: Delfino, lo secretario.
encarregodo da carga e descarga e ajud1ntes, os _ Jocio Coelho G. Lisboa, 20 secretario.- A'
escrivães, o guarda-li\""ros, o contador e :tjudantes, o

Comprador. u despachan~e, o secr.tario, os otficiaes, Commissão de Finanças.
?s escrip~ural"ios, _o encarreg-ado do mon~e-pio, os
N. 100, de 1894-0 Congresso Nacl'onal re.
mspec~ores de e~t3.~a
e de appal"elhos, os engenhf':iros
residealese seus ajudan~es, o cbefe da secçio ~echnica. solve:
1

os

desenhl5;ta~

de ia e 2a classes, os chefes de o(ficma,

e chetes de secção, os chofes, encarreg-"dus e iaspectores oe dep 'Sl~')", os conductores mestres e machlnis~"s de 1a classe. os agen~es das estações especiaes e
os de ia e 2a classes; e, pelo directJr os demais empregados.
18: a Os empregados que ~iverem mais de 20 annos de
serViço, descon~adas as faltas e licenças, terão direito
a uma gra~ificação de 20 %.

Art. l.0 E' o governo autorizado a emprestar aos Estados do Paraná e Santa Catl,arina a quantia de 4.00U:000$, repartidamente.
t
"
Ar. 2.° Este emprestimo poderá ser eue'
ctuado em a.polices ou em moeda corrente,

SESSÃO 11M
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abrindo o governo, si for nesta espccie, os
nccessn.rios c,·odltos.
Art. 3. 0 ·0 governo, do nccordo com os
governador·es dos reler idos Estnd. •· darú. ro·
guiamento á presente lei no int.uito d~ est.abelecer n. tax11 do Juro e o pr•azo do resgate
do cmpt•ostimo, sondo que, si C)!tc for cm
apoliccs, o juro ser•ú. o nellos cstobolccido.
Art. 4. 0 Revogam-se ns disposlçõca em cem·
tror!o.
Camom rlos Deputndos, 7 rlo deze.mbro de
1894.-FraJ~dsco da Assls Rmm c Silva, pro·
sidente.- Tlwma: Delfino, 1 secretario.Jollo Coalho G. Li.<boa, 2" secretario.-A' Com·
missito de Finançns.
Outro do Ministerlo da .Tustiçn. o N<•gocios
Interiores, de G do corrente. eommunicundo
que, convertida no decreto Jrgislativo n. 228
desto datn foi mandndo publrear polo Prosi·
donte da Republico a resolução do Congresso
Nacional, prorognndo a actual ses.o.;ão Jcgls·
lotiva ató ~O do corrente mez.-Inteirndo,
Outro do Ministerio d:t Fazenda, de 7 do
corrente, transmlttindo, de ordem do Sr.
Presidente <liL Ropubirc•, tres relnções de
dividas de exerciclos findos na importnncin
total de 327:910$003, or~arrizn<la de rtccordo
com o art. IR d1t lei n. 18. de 5 de novombro
do 18811 c decreto n. 10.145, •'o 5 jrtneim de
1889, afim de ser incluida a referida im·
portnncl' na lei do or~amento prtra o ex·
ercicio do 1805.-A' Commis~no fle Finnnças.
Outro do Ministerio da Gucrm, do 7 do
corTante, remettendo, de ordem do SI', PJ•esidente da Republica, as intbrmn.çües solit•i·
t:tdns pelo Senado, J'elativamente a proposi·
çiio <!aCamam dos Depnt:tdos. quo augmento
os vencimentos dos mest1•es, contra-mestres,
opel'ILrios e funcciomwios civis dos n.t•senn.cs
de guerra e marinho da Republica.-A
quem fez a requisição, devolvendo depois<\
SecretnJ•ia do Sonado.
Roquerimonto do cidadilo PodJ•o Paulino
da Fonseca, cm quo,nl!cgando com •locumentos seJ•viços que prestou ~ P11tr•ia, pede por
elles umn. l'ccornpcnsa.. -A' cummissiio lle Fi·
nnnças.
0 Su.. 2n SECRETARIO lô O \'ÚO rt. impl'imir,
para entrar n1t ordorn dos tl'n.bn.lilos, os so·
1
'

I

8
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procfl(]entm: n~ l'n1.1jee nllegncln.s pelo. com·
rnls:;üo dnqtw\ln. Cn.so.. opinando peh.L nccrttn.·
t;iio r1n. me:-~m11 pt•oposit.'lio, é do pn.rocer que

seja elle approvauo pelo ~onado.
Sn.lu elas commia:-::Uos, 8 elo dczemhro de
1894.-Domhi[JON Vicente, J'elntor.-J. Sal-

drmlut Mm•inho,-J. Jonqnim rlc SoM:a.-losé
Bei'lutrrlo .-Ju8to Chcl•mont,

N. 231-1894

A Commissilo de Marinha e Guerro, tendo
em considerrrçiio a prnposiçüo da Camnra ~o•
Sra. Deputados, de 30 <l<t novembro prox\mo
findo, f]UO autoriza o ::over no n. mundar pagar
ILO major· rofui'mndo do exercito E·1genio Fre·
rlerico de Lo;sio Seiblitz. o soldo que rleixou
de receber, do 1862 a 20 de junho de 1864,
dispensada a prescripçüo de que tratn o de·
creto n. 857, de 12 de novembro de 1851,
entendo: que o Senndo pórle approval·a nos
termos em que se nchn. redigida.; por is!lo que
só lllo po~lez·il. ser pa~o o soldo respectivo ao
posto que tinha nnquelle tempo.
Sala da.< commissõee, 8 de dezembro de
189,l.- Almeida Barl'eto.- loaqtdm Sar·
wento,-Pirc,<; Fcl'reira.

A Comrnissüo do Finnnçns concorda com o
parecer supi'tL, Sala das commis·Ões, 8 de
d·•zembro r1o 189L-Joaq"im Saldanha Ma·
ri1111o, presHicnte.- Bar1ro do Ladario.J. Joaqr-lim dtJ Snu:a.- Justo C!icrrnont.Ftnllcisco Ju.wi Bcma1·dn.

N. 232 - 1894

A' Commiosi\o do Marinha e Guerra foi pre·
sente o requerimento em quo José Luiz Teixeira, vico-a!mlrante graduado e ref.,rmado,
parle que a sua reforrn>L, concedida por decreto
tlo 3 do fevereiro elo corrente anno, seJ& me·
lhornda, JimdMulo-se pnra isso om que a
23 de novembro de 1803 ficara chefe de classe
dos capitães r1c mn.re g-uerrn, posto que então
occupo.vn no qundro activo du. armada.; e
corno .ii> houve•se satisfeito todos os J•equlsitos
Lia lei de promo~uos, tinha direito ó. gradua·
ç.io
do contrn·nlmlrn.nte, em contrario do que
guintcs
succetleu, sendo privado, niio ob3tnnta ter a
lei por si, dos beneficio> que e!la outorgo. aos
T'ARECEI\ES
gra•lundos em postos de omclal·general depois
do quarenta nonos de serviço.
N. 230-1894
A com missão oxaminon devidamente na ra·
zões com que o potieiouar\o fundamenta as
A Commlsoiío de Finn.nçns,tondo examlnn<lo sun. pretonçiio, doaumentnd1L pelo historico ,,e
a proposição n. 71 do•te nnno, remettlda sua vldn militar no largo per!odo de quareota
pelo. Camara dos Srs. Deputados e achado e mnco o.nnos, o
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Considemnrlo que alei do promoções da ar·
prohíbindo o. concessiio 1le gr!tdunc,!ües
n() posto supcriur, nbre excepç!Ü.O em 1h vor llo
rnu.as 1mtlgo do cndn. clns~e dos oJllcio.cs supo ..
riorcs e gencracs, quando se recommendm•
pelo seu merecimento, o assim estl\bolcco
regras que restringem a faculdade da con·
mnd1~,

ce~são

dua•lo, que lhe competia desde 23 do novembl'o
de 1893.
Snl11 daR commissõos, 7 rio dezemb1'0 ,de
1804. - Ph·n.'l ]ifJI'l'Oi!'ft, reln.t.or. - illnumla
Bar,•atn,- Cr1t:,-E. w~,,~,don!wfk.- Jimqt1im
Sro•nu111 tfl,

;

A Commiasii.o do FinfLnçn.~ concordo. com o
pn.t•ocev
da Commíssão elo Mn.rínhn. o Gu?I'J'It.
Considerando que o peticionnrlo ctfect.ivnIDOOte ficou sendo, cm 2:! do novembro de -Saldn,l/lfl Maduho,-llrt1't1o do J.m/,ft;O, · 1803, o mais antigo,d:L classe dos capitães de .T, .TO!tfJH{ut 1fa Sott:ft,-.ftuto L'lttWIWnlt,-L~.•ltd
mo.r o gueno., o que sm'vio. desfi~ 19 1lo se- 11 Oilic!ctt,
tembro do 1891 ocui•go do membro ctroctivo
tio Conselho Naval, cujo vicc-pre;idonte cntiio O ~r••Joiao Bau·hnlho (íwla
Bl'tl. ;
dmu)- Sr. Presidente, requeiro flUO SE'JO.
dudo
discussüo o parccet• n. :!~8, que
Considerando tnmbem que pela lei or~nnica tl'il.ÜL para.
da prorognc;iLo 110 prn.zo rio d1versas
do Conselho Nu.va.l, os membros oJl'ectivos !!ão cornJ.n.nhias de eHtrada.s llo IUl'l'O, entre
escolhidas d'entro os officiaes m'lis distincto~ outras
pot• suas luzes c experlencia, o que presup· Sergipe.um11 dos Esta.tlus rle PornumiJuco c do
t>unba no peticionario merecimento pnr•o
ILcceSRo, por isso que aquelles nttr•ibutos con· O parecer cstiL puhlicndo no J)iario rio CDJI•
substo.nclo.m a intelligcncia, so.bar c set•Ti~os, fJ/'c.o;so; todos os senadores o t•ccollcm; e,
que são o mais que a loi exige ao olllcial par•a reStiLUdO ~OUCOS dins p1Ll'll. O cncm•riLmento dOS
nossos trabnlhos, eu requereria que clle fosse
ser promovido;
rlltdo pnt•n n ordem do dia, afim de se1• ~otndo
Considerando aind11 que um officiltl assim no. primeh•n. sossü.o, sa.lvo .ne~oc.IOs do mtcrdistinguido pelo proprio governo, ~ue, pot• o.sso. publico, que tom prclerenCia,
outro lado conservando'o como conservou por
mnis de deus anncs, ató ser• reform.•do no O lõlr. PreMídeute- Tomarei cm
exoi·oicio de um CIU'go do tal import11ncja., conAidorn.r;iio o pedido do honrado senador.
ILOirmo.va estLr elle ms condições leg110s de Estú impresso cm avulso o parecer c vne Acr
n.cce~so, não podia, pelo menos, deiXILr do ser dado para o. ordem do dl:t.
grllduado, como cholo de classe que era ;
Alóm disso:
ORDEM DO DIA
considerando que o peticionaria nii.o CS•
tavn inllibldo de entrar• cm escala do
promoção, porque nii.o so vorifica.vnm 0:1 Nü.o hn.vando o.imln numero legal, continún
casos prohibitivos d11lei - processo, ILURenchL ndiutln. a. votn~iio tlas matet•ins constantes ela
a condemnu.çílo - quando, polo contrario, ordem
do dia,
exercia um cargo deconflançnadmlnistmtivn;
e ftonlmente, considerando que da SUII J'ó de Entt•am succossivnmcnt.c cm :~n d\acusHilo,
Dfficio c que ccnsiiL ó uma série inintorr•om· quo se encerro. sem 1lnbn.te, 11..~ sr.gulntcs pl'o·
pfda de bons serviços, entro outros como com· posições da Co.mara dos Doputndos :
mnndanto de navio e de JorQn, c em cargos de
N. 73, de 189·1, nppromndo o crct\ito sup·
a.drnfnistraçilo como cf,ofe ;
plementar do 150:0UOS, (l.berto pslo decreto
A comrnfssiio odo pnrccm• que eoja delili•ido n. 185R de 27 rio outubro do 1804, iL varba
o requerimento, pelo que apresenta o seguinte -Exorcicios findos-rubriciL 31 do·art. 7" diL
lei n. 101 B, de ~o do setembro de 1893;
N. 75, do 189·1, approvando o cr•otlito sup·
plementnr· de 1.420:oSO$B33, aborto pelo
PROJECTO N, 4:2
decreto n. 1852 rio 22 do oulubro do 1894, ú
VO!•b~t-Cnlx~t da AmortisnQi\o-rub!•lcn 11 rlo
nrt, 7' da lei n. lül B, de 30 do ssotembro do
O Congresso Nnclonnl dcc!•etn:
1893;
Artigo unico. A reformiL concedida por de· N. 00, do. 1894, o.utm•iso.ndo o governo a
crato de 3 de fevereiro do corr•ente anno, no nb1•ir ltm Cl'Cdito do lOO:OOU$ p.\ra compra dns
vlce·nlmirante sradundo José Lu iz Tcixcir•n, torras o nguo.s do x•io Covo.nca.;
que ontão era o mais antigo dos cnptt.iies do N. 80, do 1894, nutorlsv.ndo o govcl'Do n
mtu- o guerra, serli. considerada )lo.t·n tatlos os contractnr com ltlchard .1. lleldy, on com
el!eito•, do posto de contrn·nlmh•nnte 111'11- quem mo.lhoros vnntngons ollorecer, o tLssen·
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mmento <lo um cabo sub·fluviol ontru Belum - Exei'cicios findos- rubrica n. 31 do art. 7"
d~t lei n. !91 B, do 30 l!o setembro de 1803;
do Pal'IÍ o Manúos ;
N. 75, do 18~4. approl'nli'IO o crodlto sup·
N. 8·1, do 1803, aut.orisando o Poder Ex·
plomontnl'
do I ,·120:5~0$8.!3, alJCrto pelo doccut.ivo a aposontltl' o DI', Antonio Mn1•tin<
cr•clo
n.
185:!,
do 22 de outubro de IBO·l, ti.
Pinholro no Jogar do njutlanto tio lnspoctm·
veriJu.
Caixn.
do.
Amortb:açJio - rubrictL II
ge1•a.l d:L snwle dos portos;
do n.rt. 7" da lei n. !UI 11, do 30 do setembro
N. 81, 1le 180·1, autoris:mdu o govm·no a doi~O~;
·
concedm• um nnno de 1iconçn., com or1lena.do, N. Gli, do 18\J.l, autorizanrlo o Governo n.
n.o oidadiio J1tcintho Dins Cardoso, 1" olncia.l abrir um credito do IOO:OUO$ pnrn compra
da ~ocroto.riiL da lmlust.rhL, Vinçii.o o Obras d!L>; tot•ras o n.gun.s do rio Covn.ncn.;
Publicas;
N. 80, de 180·1, autoJ•iznndo o Governo a
N. 57, de IB!H, o.utoriso.ndo o govcl'llo n coutractm• cum Ricllal'll .J. Rohly, ou com
conceder seis mezes do licença, com orrlonado, quem melhores vantagens oJferecer, o nssonno bnohaJ•el Joaquim Pires 1le Amm•im. ,iuiz tamento do um cabo sulJIIuvinl entro llolém
do Pa.riL o Mn.náos ;
Rcccional elo Es~'do do Esp!J•ito Santo.
N, 8·1. do ISO:l, autorizando o Poder Exccut.iyo n. nposcntat• o ~r. Antonio.1In.rtins
O
l'••e><ldente diz que, do listri Pinhoirr, no logat• de BJudnnto 1lo mspoctot•
thL por~1. consta a presença de numa•o legal geml Llu. :-ande elos pm•tos ;
de srs. sennilores, mn..; que, tendo-se J'Otíf'udo N. Si, do !BU·l, autorizando o Governo a
ltl~;uns. VtLe-se proceclot• a. elmmado., n.tlm tle concedor um o.nno do liccnr;a., com ordenado,
VCl'ifictu•-se quues os que so rotiru.ra.m.
no cidndüo .!ucintho Dias C~trdoso, i" officlul
Feita n. chamadn, doix:Lm do responder- os do socrotnria da lndustJ•in, Via~;ío o Obras
Srs •.1os6 Bernardo, Coelho e Campos, Lcnn- l 'ubHcas i
rlro Macicl o Rego Mcllo, tendo C>ste commu ... ~. ;,7, do 180·1, autorizando o Goret•no n
nicado á Mesa. quo se l'ctiravn. pm• incommo· conceder seis mezes de licenr: .• com ordenado,
dado.
no ha.charel ,Joaquim Pil'es do Amorim, juiz
Ficam adin.tlas n.s votnc:ões.
secciono! do Esta•lo do gspit•ito Santo.
,
Discussão unicn. dJL~ emendas do Senado, o.
O til r, p,. .,,.lrlentc ,liz~uo, não tendo proposiç;ío tla Cumaru. dos Doputudns, n. 48,
comparecido lwio numero le~nl, nii.o so pô·~c do J8[14, fixando a dospezn do Ministcrlo da
oíft>ctuar n so:::~iio Hecrct.n. convocada para Marinha. pa.m o exercício t!e 1805, os quaes,
t1•ato.t•-so das ult1m1tS nomr,ações pn.ru. cn.t•gos rejeitadas por aquella Cnmara, foram eonfirdo SUJll'emo Tribunnl l'oderal. " convoca mntlas pelo Senado e de novo rejeitadas pela
nova. sessão secreto. p[l.l'll seg-unda-feira., desi· Cn.mn.ro..
gno.ndo pal'n. ordem do clin. da sossüo publico., 2' discussão da proposição da Cumora dos
Deput:~dos n, 74, do 1804, autorisando o Pro·
que se rca.Jisnt•á. clopois da. secreta:
sidonte dn RepubHcn. 11 abrir no cor!•ente
Votnçü.o cm discussão unlco. da cmcncln cxcrclcio flnanreiro um ct•otlito oxtraordlna·
d~ Camar~ dos lleptttndos, snbstitntiva <lo
rio 1l(l ~~85:·135$768 pa.r!L a reconstruc,r;~o do
projecto do Senadn n. ·13, do !803, dotermi· p:l.il1es de polvltriL na. tllUL do Borluou·u.o, o
nnlulo que contintmm cm disponibilidndo os
do i~ I :580$ pnra aa tlespczoH com obras
,juizes !lo direito o os desr.lnbtn•gatlor•·H não outro
nrgenlos om diversos cstnbe!eclmeutos mill·
contomplndos nn. Dl'g"tlniHnçã.o dn. mngistrntut•a 1/lres.
dos Estados ou da União;
311 discussão da propo~içiio da. mesmn. enVotnçilo cm discus8ão nnic:t Un veto opposto mura, n. 50, de 180-t, n.utorbo.ndo o gove1'no
pelo pt•ol\\ito do DistJ•icto l'edoral ú rcso!uçiio "despender oté n quontin de 1.000:000$ com
do Conselho lllunicipnl de 29 •lo outubro ui· os trabalhns para n mauutenç[o e desenvoltimo, relntlvn a edillcaç,ies lora dos limites vimento elos nucleos coloniaes da margem
dosta cnpltal;
direito. do Aro.gno.ry, no Esta.~io do PariL.
Votação em 3' <liscus.>ão d• proposiç[o da 2·1 discussão lia pt'oposiçüo do. me~mn. Cl~
Cnmnrn dos Doput1Idos, n. 63, do 1~04, nuto- mnru, n. 80, de 1804, concedendo il compa·
riznndo o Podm• Executi\'O o. conceder no nlliu. de l~strndu, de Fcrl'o do Nnrto do Bra.zil
Dr. Epif.11cio dn Silva Pessoa, lente da JlacuJ. p1•orogaçiio do PI'ILZO pa~·n as obras das Estra.
linrle do Diroito do ltocil~. um nnnn de llccnça 1lus de Forro do Aracnjú a Slmilo Dlns, em
com o rospectivo ordonndo ;
Sergipo o de Tnmandart\ n Burra, em PorVotnçã.o om 3" 'liscusslio dos proposit;ües dn namlmco; 11. Compnnhln da Estrali11 de Forro
Cnmnra dos Doputodos :
Alto 1'ocantlns, ces•ionaJ•lo. da Estrada de
~. 73, do 1804, npprovnndo o credito sup. Fe!'ro de C•tnliio • Polmas; á Estt•ad• de
plomontnr do IGU:OOO.~. nborto pelo decreto Caxias á Cojazeiras, no Maronhiio e par• aa
I). I 8GB, de 27 do outubJ•o do 1~91, ,·, vorbt\ ohras do 11orto do. Ln.guno..
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a~ disc.usRiio elo prqjl'ct.o do Sr.nn.rlo. n. a,
<le 1804, regu!nn<lo n cobmnçajudicinl •'o<
honorl\rios, mcdico:-l, dn fJIIO t.rntn. o nlvttr;'t dt1
22 do ,innrit·o dCl 1810, 83~. l'tWog-udo prla
commlssão rlo 2!> do mnrr;o do 1824 o pcln.loi
do ~O de n~osto <lo 1R28.
2:1 discu:-~siio da propoRkno rln. Camnm do~
Dotmln<los, n. 78, do IR04, mnn<lan•1o contAr
do 31 •'e .lullio de !BOI, a nntigui<latlo <ln pro •
moçii.o no posto <lo capitão do Dr. Eduardo
Gonçnlvcs Ribeiro.
3~ discussiio dn. mesma propos1çao dn. cn...
mn.ra1los Dcputn.rlos, n. 33, do 1R04, n.utori~
s11nrlo o Poder Executivo a conco•1or no JlfO·
fessor do. P dn.rloirn. dn 2u set'io dn cut·so n.n.
nexo o Facu!da<le rio Direito do Recifo. Dr.
Mnnol"l 'Fernandes Si\ Anttmc:o;, nm anno do
licenr,n, com m•donn1lo.
·
.

Lovo.ntn-so a SC!;sfi.o iL 1 hol'a. c 30 minutos
da tardo.
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Prcdtlem:ia do Sr ••llrmoal Victm·ino
f:U:\r:\J,\THO ... J,t~itnrn clrt ndn- J~:-;1'1Wlll!"õ1'1: r••Corm~--

Jln-

1111 (11,\- Vutnr;<i!l~ nh~cii~N~In dnN nm .. n•lnll no nrcnmontn d11 :\rn<'inha-

Pl'njnr.tn- Oitii!Ol

lln!JUHrhnenlotlln 11.

Ol~r.nrflll

-

Chl\111111\i\ -

llr1)nm !ln

Jlelicio. C. Otl.oni. Loopolrlo de llnlhíics, ao.
ncro~o Ponce. Su.ntos Anilrn.Uc o Rnulino ·
llorn ; e ~om Ctl\ISrt pn1'ticipn1lu. os Srs, No ..
gucirn. Accioly, Ruy B:Lrbmm., Lnpcn•, C1~mpos
S"llcs o Ram1ro Rarcellos.
O Sn.. 1" SI~CitETAHIO tlú conttt t1o seguinte
EXPEDIENTE
Olllcios :
Do Sr. Cruz. dntnrlo de Odo corront.o mcz,
cnmmunicando que llor motivo 1lo molc~tia.
deix1t tlocompnrccor I.L scssiio do hoJe.- Intcim·'o.
Do 111 scm·ctn.J·io dn. Ca.mat•;L dos Dopuütdos,
1httado de hoje, romcttnndo n. seguiiii.o proposic;úo de lBIJ·t-0 Congresso Nn.cionalllecrc1.o.:
Art.igo unico. As pn.ln.vras com aproJJcita1l1CHio dO decreto legislatiVO n, 20Q, de 26 de
Retembro ile 1894 (ltt't.igo unico § 1'') niio
pt•ivnm os n.lumnos dos cursos superiores dn.s
Escolas Milit:tJ•es dn. vant.ngom cnnsig:nn.d3. no
mesmo doer(>to, n qun.l dovo sér entendida
clomo npprovn<:iio em todns ns materin.a do
;mno, e nii.o :,implc:-;moutc como approvnçii.o
nn.s c:Hi(>Íf'M mHlo ti verem :-;irlo obt.idns contns
do nnno pelos l'fl~pcctlvos alumnos.
Cn.mara dos tloputn·'o~. 10 do dezembro de
IRD·L- Fta~tcisco de .olss:.~ Rosa d S:tca, prot:ir1on te.- Jnr7o Crwllro G. J...i.11Joa, servindo de
i" sccl'ctnrio, - ,luqusto 1'ltvare.~ de Lyra,
~orvin•lo de 211 scm·etitrio.- A' Commissü.o de
Mal'inhn. e Guerra.•
Do 1linistorio da Industria. Viaçiio e Obras
l'nbiicr~s, rlntn<io de 7 do cor•rento mcz, devo! vondo R>ncciomulo um dos nutogr;~ phos
rln. Resolw;üo do Conj:Cres:m Nacionnl, n.utoI'Í:·a,ndo o governo o. ma.nUar prolonA'nr o. linhn. tolc~rn.phic!L pelo intN•iordoEstn.do do
Maranhão ntó iL cirlnde de Pnlmn.no de Goyaz
- Arehivo-~o ti communiquc-se 1\,o utro. C)t..

A's 2 1/4 horns da t'l.rdc, dopoi~ dn. RC!·I'·•iio
fi(lct•otn convocndn. pm•n. hojo. complwrcem
37 Srs. senadores, n. su.hcr : .Jniio Porlro, Gil
Goulart, .João Noiva, .Joaquim Sn.rlhC1nto,
fi'ra.ncis:m Machado, Costa J\ZnVe''o. Antonio
Bacnr~, .Insto Chnrmont, Mnnoel Ramtn, Pires
Fe!'reira. Coelho Rodriguos, .Joiio Cordch•o.
Almino Afl'onso. .Josó Ro••no•·•lo, Oliveira
Gnlvõo, Ab<lon Milnnez, Almeida Barreto,
Joaquim P01•nnmbuco..Jo[o Rnrha!11o, 1\n~o
Mollo. Leite e Oit.icica, LcnUfh•o Mnciol,
Coelho e Campos, Vh·~ilio Dnmnsio. Engnnio mnrn.
Amorim, Domingos Vícento, Q, Rocn.ynva,
Do Jlini:-•tot'io tln r.uorm, dn.tnrlo do 7 tlo
Snldanhn Marinho. E. Wnnrlenkolk,.lonquim
de Souzn, Silva Concdo, Aquilino do Amr~rnl, corrr.nto, dc~volvondo snnccíon1L1IO um dos o.u.Jooquim Mnrtinho, U. do Amornl. Gustavo togru.phos dn l'Osoluçiio do Cong-resso Nocional
Richard. Esteves .Juniot• e Pinheiro Mn· que Ol'g'llUÍSO. OS esladO·InllÍOt'CS do Pl'C:o;{donto
da. Republica. do Minlstel'io dn Guurra, do
cluLdo.
o.judnnte-genel'a! e do QuaJ•tei·~tcstre Ge·
Abre.so" sessiío.
nernl.-Archivc.se c commun\quo-so 11 outra
E'lirln.. posta em discussii.o, e, nü.o hnvondo Cnmaro.
reclnmoçõcs. dn-so por app1•ovnda a actlt <la Do Ministerlo da .rustlca e Negocias Tnte·
sessiio anterior.
riorc:'\, 1ln.tndo de 8 do corPonto, communiDclxom do comJinrecer com catJsn parti· cr~ndo quo !hi promulgn(ln. u. resolução llo
cipado. os Srs. Cotunda, Gomes de Castro, CongJ•e::;so Nttcionl11 quo n.pprovlL com mmllCunha Juniol', Cruz, Jcnrrulm Corr<iJL, ficnfiies o n.dit.umcnto o eolligo tl:~'ll ,u~pnsiçõcR
Jllcsslas <lo Gl!Rmiio. Rosa .Juniol', Arl<- communs ás inst\tuiQües tlo ensino r~uporior.
tides ·Lobo, Gonçalves Chaves, Jo111Juim aunoxo no dccl'cto n. !.15!l,do 3 do dczemlJro
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do 1802.- Archive-so o communiquo-r;o á
outro. Cnmnrn..
Do Ministcrio da Jnclust.ria.. Viru;no c Ohrn.s
Publicas, clutntlo elo IH\jo. devolvendo s:\llccionndo. n. resohlt.~iio dn Congt•usilo Nacional.
que ccnccdo tJ•cs mczc!'i de licon<:n com OJ•dc·
nado uo 2" ofl\cinl do. .\dministrru;fio dos Correios <ln Distt•icto l•'oderal Carlos Albet•to <lo

Espírito Snnto.-Archivo-so o communiqueso it otltr·o. Cllma.rn.
O S1t. 2" SECnT~TAHIO Hi c viio a. imprimir,
pnrn. entrar na ordem dos trabalhos, ns se ..
guintcs
PAUECEn.E~

N. 2:13-lBD·l

A Commissfi.o do .Tnstiçn. o Legisln~ü.o, o. que
foi presente o officio elo Sr. I" secrctnrio d1L
Camarn dos Deputados communica.ndo que
esta, por dous torc;og de votos, manteve us
suns cmen!1as no prqjecto do Senndo que
dispõe sobr•o eleiçõc'i munie•ipae~. monos o
o.rf,i~o que facultnva. n reclciçii.o dos intendentes:
E' de parecr,r que o Sennc1o, om vista 1lrts
rn.z1iCR elo nntorior parecer o da discussiio
sobr·o ello havido., fC',ic!te a~ r•cferi, 1a:; omcnda.s
dr~ Camn.ra do.., Deputados.
Saio. dns commissües, lO c.le rlczembro do
1804.-:- Jor1o Barba/lw,- .T, L. Coelho e CamfW$.

N. 23·1 - 180·1
A Cornmissiio do Finnnçns tcn· 1o oxnminrulo
n. propOilc;ão c!nCanHLrn. dos lloputa•los n. OQ,
do corrente anno, fixando os vonclmentos dos
empregouos do lMmdtt de Forro Central <lo
Rrazil ; e
Consitlemndo quo o IIm principal da proposição ó fiLZcr a r•ovisiio dn~ tnbellns no ~en
tido do :-crem nttondic.los cio prC'forencilt o~
ompregndos mais m1Ll romnnm·aclog, U do
parecer que n. propnsh;iio entre nn. ordem dos
trabalhos e >eja ••I optada pelo Senado.
Sn.ln. das commis~ües, 10 i.lo dezembro
de lSD.t.-Josd BeJ"nardo, rclatol'.-J. JoaqHi111
rle Sou:a,-Domi,l,fJOS Victmle.- .Tw~to GluJJ'mout,- Brm7o do L(ldario,
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Executivo n drspondor n.M ú f]Ua.ntin. do
!)0:000$, pnrn. tmlvnr o ciLscu dn fm~ntn. .-\maZ(}llfiN,

A Commlssiio flo ?-.fnrinlHL r, Oncrrn la.mcntn.
o n.lm.mlnno mn qtlf!, clopois do J'estltbclc·cldo. o.
ordem o n Ii vre t.ransi to nn Btth ilt do Rio do
,\anoil'o, doixm·nrn o luf!Ondario mtvio, que
com o seu tnllmtmll' fez prodi~ioA o tornou-so
o heróc 1lo combato lliLY11l elo Rinclnwlo, do
qual resultou it• tt piqHo sobre ns n.l'harras no
~fm nncol'!tdouro. nbandono nnti-patriutico
por bso que n Pn.trin. tem por elo ver conservur
o ~unrd:u• essa roliquin. hiHtoric.'L com o
mesmo do~vello com que 11 velhn. lnghlterra.
conset'VtL n. nt'\0 Victrm'a n. onelc Nolson içou
~U:L insi~nirt mt h:Ltnlhn c.l~ Tralb.lg-nr o !=tliHr~
drun os Estn.rlos Unidos a f'm~n.tJt Cou.çtiWiç,7o,
ht·r•oina d;t gue~rl'IL do t'Ua. intlopr·mlcncia ; no
omtanto, a. Commissão de l\Jat•itllut e Guerrn.
vê-se nn duro. conting-encia do liiscor1lm• da
propo~ic,·üo d:L Cum:tra., porf'JUO:
O Arsenal de Marinhn da Capital Federal
clcve ter os elementos ncC(lSSnl'ios no salvamento do ca~co em quostiio, taes como pessoal
IJabilitndo, c:~cu.phu.ndros, bambus, burcnçns,
etc .. u pr(jsumo a. commissão que tão impor·
t.ILnto est.abelccimf'nt.o, o mu.is complet.o e
nppnrclhod1t ela Un iii o, niio se ncha desprovido,
pt'OVIL ó fJ uo ns cm pr1•gou p:wa püt• a nado os
cruzadorc~ Gllftnrtfm1'rt e 'J'mjrtno o .-ncournI';Lr1o ,lfJHitlalmu, grn.vemento n-·ri,lo nas suns
,;bras ·n ms no :uicouradom·o do lnhntomirim
à barra. tio norte elo E!:!t.alio t1o So.nttt Ca.tbarintt ; om. si tL es:;o ChtttbC'lecirnonto do m~
rinho., pelo quol correm tn~s traba.lhos, n~o
flüt.am os elementos que so Jazem mtster. nao
dcs,:ubt·e u. Commi .. sãll do !\lttrinh:L o Guerra.,
bem qnc animndt~ lia melhor hoo. -yontnde, n.
opplicu~;1o que po~"' ter a quont1a de que
tratn. n proposic;iio 1'n Camn.:a do:; Deputados,
pelo que entendo qncelln. nuo rlcvo ser approvndn.
o Sentt<lo, porem, resolver:'• como melhor
entcntler IUL :ma ~m.bcdori:t.
Saltt dns commi~sõcs, 10 elo dezembro do
18U4.- E. Wn,.rlcnlwlh, rol:Ltor.- Almeida
lltlrl'l!to.- PiJ't~.~ FcH'I'c:ira, - Joaquim Sar11/C,,to,

N.

~30-lSD·I

A Commis~ão do OLr!LS Publicn.s. a que foi
presento fL pt•upo:-;ição n. !11. de IRO-I, do. Ca·
rna1•o. do~ DHpUtiltln:o~, nn. qual so prorogn. pm•
N. 23i>-!80·1
~:ou~ nnnos n pmzo cuncerlido it Companhia
Et'tra1in 1!0 Fm•rn do Petroli 11ft c Pnl'nahybn.,
A' Commissiio de Mnrinhne Gtwrl'n. l'ui pre- :oouecn~flnm dn, Compttnhia EstJ•tula do I"or•ro
sento a propo~i~~liO da CamnJ'O. dos Dcpnt.ados Not·tlt•stu do Bl'n.ídl. ó 110 pa.rocot' que n.
n. 70, do corrocnto nnno, nutot•hmndo o Po,ler exemplo 110 que tiO tem Jeito u. outras, om
Sunndo Vol, VI
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identic:1s condições ôeja approvada a referida alE mantida por 95 votos contra 16:lo res
proposição.
luçií.o do Congresso Nacional que concede;'
Sali1 das C011l1illSSÕes, 10 ue clezembro de 1" e. 2° cirurgiões do co~po Ile bombeiros .1est~
1894. - .Joaquim PeJ-ncmollcJ. - --1J,:oHio c.apltal os posr,o, de rr:"J'?r e capitão, com as
vantagens que lhes seto lllllerentes, a quall'a.
Baence .
soluç5.o fom negada siJ.Ilcç.lo.
c
Estud::mdo
:lo
matel'ia
sujeita
a
seu
eXD.;ne
N. 237 -1894
pensa a commi3s8,0 que as razões (lO te!;
A' Commissilo deivlal'iIllHL e Guerra foi pre· niIo podem subsi~tir. p'lrquanto o :1rt. 4.~ do
sente a proposição ,la Carnam do,;Deputados, regulamento aPP1'ovaclo pelo deCl'eto n. 08~8
n. 88, ,lo corrente armo, que fixa as tOi'ças de 31 de dezembro de 1887, equiparando O"
officLLes. do corpo de bom bei::os aos do corp~
de tei'ra pam o eXêl'cicio de 1895 ; e
ele ]lollCla clest:1 capItal. nao exceptuoll os
COll'iiderando que é da competencia p,-iva:ivil medicos; e nil.o é lic.itn hoje acceitar e"S:1 ex.
de Congres~o N;lcional fixar annual,menta c8pção sob o fe~lso pr28nppo3to de que os meas forças _ele terra. e mar, arco 3cb § 17 Ja dICos ticam em posiç';lo :mpel'ior aos demais
ConsbtUlçao da Republica, e que di.<Jondo o olliciaes.
art. 40 ~la mesma Con'tituiçi1o que "os ]JroSi ó certo que :1OS olliciaes do corpo de
Jectos reJF:'ltados OH não sa!1CCiOl~2..c1os n~o
po",erão ser renovados na mesmie sessão le- bombci;'os é. vedado occuparem os cargos de
commn.nch1.nte e (iscal do me~mi) corpo, por
gisl~1.tiva, é c]rero que nüo pode sai' conside1'[1,110 como projedo de lei o acto do Con"re"slJ faltar-lhes a com]Jeter;cia. teclmica e scientiQue fixa as furça,g de terra e mar e sim uma fica, exigieb para o bom r1esemponho r1as
resolução priv:1tiva delle, que não póde pas- f~ilcções.peculiares a e,ses cugos, restricç~o q'ele lInplJI't:L a lirnltl1çáIJ de suas a-ôpiraS:J,l' de um p,ll'a ouh'o an110. 11em ,lei:mr l e
'
çoes qmm to ao ,)"cce~so, por f0rçl1 do;,; regulasei' sancciomda, como as que ,;e referem 20S
l
orçamentos da. raceita e despeza de caüa mentos quer ant.er'iore", qne!' o acima I'.it:v o'
-é fóra dé duvicb que a equip~.f'açiio d~
exercicio financeiro;
Considerando q lIC, si Jor tornad::l em con- go:;o de todas as vantagens e iseflçõ:-)s fica
sideração a pro]losição ,'n. C:tm:ll'a dos Depu· limitado e:x;·-ü; da. subordinaçã.o consequente
ao pl'eceito do é1.l't. 4' § 1" do regulamento
~a·los, elev:wdo rle 20.000, do primitivu pro.)reto, a. 28.120 o namero de Dl'aças ele Di'et ,le i887, que manrla escolher no corpo de
do eX8\'cito,. fica a.ssim estü.belecid:J. a l1ypo- estado·maior de 1" classe do exercito os
oiTIciaes pi1.l'a os log:wes rle commanrlante e
tllese rl;~ (hctadl1ra pre:<idencial, pois Que o fi-ca,l.
me~mo 1acto porlet'i1 dar-se com a decretação
Nas razões ,lo 'velo vem I) argumento de
112,S leis annuas ;
Considerando fin:t1ment'3 que a resolução que, h~venr!o o serviço de extincçlo de inc~n·
(10 Cong,'>3s0, votada nas duas CaSé\S e pe.lo dí03 passado pa,ra a Intendencia i\íullicipal,
Poder Executivo '-eti1lb, fix8.ndo as forças de n:lo convem alterar o que este!. legisl:tL11J.
terra o mar p:,ra o exercicio de 1895, n5.o e.sti
Entende a commiss~,o que f<J.lta valor a esse
compI'eheUl1 ic!<1. IH], l1ypotllese figur:v1l. no argumento; poi:', t~ndo sido as nomeações
art. 40 da Constituiçi:ío, ma3 nos termos Dre- c1onnellicos em que8t~0, feitas no l'egimen
cisos do § 17 do cLl't. 34 ; e
"
e1.e um regulamento que esbdelecia as conConsLderando ,ti l1'la q \18 ao Congr-e'so Na- dições ele existl?ncia dos funccionarios do
cional compete priv:Lti vamonte I1xar annnal· corpo ele bom ei:'os, devem ser millltidas e
men te as flJi'~'as de terra B mar'; pensa q1l8 o re:ipeita(l:1s es:;n,s conc1içi;es at~ que :,ejl, ,)eônovo pl'üJecto deve iSpr submettjc1 0 á diwus- nili vamente e1reduac1a :'. pass::t.gem do serviço
85,0. sentindo a commÍssiio ni:'w porier t}ji8rs- em qaestiio.
cer·lhe emell"a,s. alIás neces-;[1,ri::t,. em vi~'tude
E uma deSSeS eoudiçu8& 8, por sem du~id<l,
de escassez de tempo e por ventura llGIa. fillta
de numero que pOBsa OCCOfTcr cem nma l)}S manterrm·se os direito" garantidos aos fllIlC'
cionarios que [i1zem l~:Hto t1:J.quella cor]Jora~ão.
Casas do Congresso.
Em consequenc:a, p1.rece à comrnissão que
Sala (las commissões, 10 I:e dezembro de
1894. -f-límeülaBm·relo.-E. WalldenhDrk,- o veto deve sei' rej8ítaLlo.
P:'}'cs Ft?,'i~pi)'(f .-Joaq~';n~ Sa~·1ilt1nto.
Sah1 das commis,Ges,10 de dezembl'o de
189'1.-·- JC(io Blo·balJw.-.J.L.Coel/w e CmJ1i!DS.
N.23~j-1894

A' Commis:s:l~ de Justiça e Legishl.çã,o foi
A' Commíssão de Oums publicas 1'oi preprcsen te o OffiCIO rlo Sr. 1° secretario da Ca·
llli!.ra dos Deputados commnnicando quefrJra sente a proposiçiío Ih Cama.ra dos DeputadOS

SESSÃO EM

10

DE DEZEMBRO DE

n. 92, de 1894, que proroga por 18 mezes, a
contar ele 28 de setembro Ii!:leln, o pras(l p,tra
a construcção eLt Estrad8, de FeITo do N,Ltal
ao Ceara-mirim no Rio Gmnde (:0 Norte.
vez a commissão tem
P ~~ mais de uma
,.
, opint:\O a favor de ~nent!car proposlçoes, por
entender do alto ldteresse publIco a con~ecução do melhoramento desta ordem, maxime quando os trabalhos já se acham. iniciados.
por consecruinte ," Commissão de Obras
publicas é d~ pare'cer qne a referida propo, "0 está no caso de ser approvacla..
Slça
Sala das commissões,8 de dezembro :le 1894,
_Antonio Baena, -.Joaquim Pernambuco,

-!'"

O mesmo Sr. 20 secretario lê e fica sobre u,
Me:'a., para ser descutido na sessã~ segu1l1te,
depOIS de Impresso no D;ano do Congl'e.~so, o
seguinte
PARECER N. 240

Redacç<7o do projecto do Senado n, 28, de
1894, dispondo sob,-e companh:as de segn"os de vida estrangeú'as, '1ue t'uncc:'onmn no
ten-:torio cl o B1"((~ il

O Congresso Nacional resolve:
Art. I. o As companhü1,s r1e seguros de virla
autorisada.s a fLlllccion,w no Brazil, e cujét
séde social está em paiz estrangeiro, devel'ão
apresenta!' ao governo e publicar pela imprensa, dentro de 60 dú1,s ela promulgação
desta lei, uma relação minuciosa de te dos os
seguros pOl' ellas g:>rantid08 e em vigor no
territorio da Republic~, indicanr10, com o numero de cada a'.oli,·e, o TI('me da pesso;1, segu·
rad.a, bem como o capital assegur11do, o pl'emio ou pl'estação annu2.l, e :t quanto mont11
a reserva reft'rente á (lita apolice, no lo de
janeiro ele 1894,
d t)
Al't. 2,0 O total d~s
'" l'eservas e o"as as
apoltces vigentes no Rmzil naquellc1. data
dever:i. ser empregado em valores nacionaes
taes como, bens immoveis no territorio da
~epublica. hypotllecas sobre prop~'iedades e
lmmoveis, acções de camin!los de ferro, h,\11cos, empI'ezas indllstriaes ou outros esü1,belecidos no Brazil, ou em deposito a prazo de um
anno, pelo menos, em estabelecimentos bancarios que funccionem no BraziI.
Art. 3.° AqueJlas companhias de seguros
de vida deveriLo justificar pemnte o gO'ierno,
dentro 60 d!as dét promulgação desta le!, que
o total da~ re~ervas de que trata o 11i'ti12:o pre
cedente está empregado de conformIdade com
o exigido no mesmo artigo, publIcando pela
imprensa a me,méL Justlficaçiio, em ordem a
garantir a inspecção dos interessados.
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d~t?, dG1, promulgação, de~ta
leI, dep01s ele deduzwa do total "os plemlOs
. ou pre'1tações recebIdas no. Brazll por esms
companhl~s D, quantia preCisa pal'a despez2.s
ge.raes, sinistros, eli videndos ,e outros j:mgamentos aos segurados, elevel'a o restante ~er
totalmente conv01'till0 na fórma do citado
,
o
.
aI t, 2 "
.
Art. 5. o As dlt1s companhias de seguros
ficam obrlgad?"s ,1, fazel' deCidE' pela agenl'l;1,
pI'ineip,ü que tiverem n? BraZll todas as
propostas d~ seguros aqm f~ltas, reCUS~l!lell)
ou aceel tanr o-~s, e, neste caso, emlttlllQO as
a polices de fim tI vas.
p.
h
;
S' J t·. le I~ dias ,10
abragr P Olun,co, ti llen 10 :en lOJa pI'l'n ,'1:
rece lmen t o (.11 propos a re l a a", c
(; paI não houver reCIN1. e ella pmlJolsar a
qmLl1tia correspondente á jjrimeira prestaçiio
feita pelo proponente, tera o seguro pleno
eífeito, como si a apolice houve,se sido elIlittida, não podenc10 mais <L compa.nhia 1'8cusal-o.
Art. 6. 0 O reconhecimento e liquidação dos
sinistros e das reclamações dos segurados,
deve bmbem ser consideratlo e decidido em
ultima instanct:1 pela agencia principal do
Brazil.
Art. 7. o Deverão ellas, nD fim rle cada se·
mestre e dentro (los dous mezes seguintes,
apresentr.r ao governo e publicar p-ela imprema um relatorio minucioso de todas as
prestações em l;obaclcis corresponden te~ aos
seguros de vida c"ntractados a datar de 60
dias da promulgação desta lei.
Art. 8.0 Dentro dos 60 riias d;1, promulgaçilo desta lei as companhias a que ella se refere deverão co:nmunicar officiallllE,nte ao
ministro (:,s finaw'a8 que acceitam o compromisso (Lês obri:,;aç(Jes ne\i<l. presc;-iptas.
Paragrapho unic,). 1\' que o nlto fiZ81' será
suspenm a permissi10 de fazer novos cont,'actos de seguros no B~'azil, limitando-se. de
en ti10 em dea n te, a em bolsar as prestações dos
seguros vigentes até essa data e a execl1t111'
os compl'omissos tomaLlos conCorme os respectivos contractos,
Art, 9,0 Dalli1 esLJ, !lypot.llese, si ma,is tarde
a companhia l'esolve:' ucceitar as obrigações
ela presente lei, devel'(~ pedÍl' a" governo autorlsaçâo, como pelas Iel.-; vigentes, devem'
fazel-o 118 companllias Estrangeiras que desejam funccionar no tel'1'itorio da Republica, e
concedida a <.mtol'is.. ç5.o, rleve!'á [azel' no Thesouro Nacional novo deposito ele garantia.
Paragrapho unico. A companhia que, semessa autorisação, e dada a hypothese (10 artigo 8" e seu paragrapho acceltar novos CCI!1tractos de seguro, terá de recolhel' ao Th8sourolO 0/" das prestaçues que por isso lJaj[l~

I

I .Art. ·Lo Desde ,L

ANNAES DO SENADO
onl~ol<nclo, ntó q uo solicito o obtonhn a l'Ofe- convocado o Con~rcsso Nacional po.ro. SOI!ISÜO
ri•ltL uutm•isaçii.o.
oxtJ•nonlinnria, si u. or·l inario. nii.o est.i vo1' pro..
Em caso cle mio }l!tJ:ntmonto clontl'O de 15 xiTno., loA'o que o relu.tor !la commis.·ü.o tiver
dias do ln t.Lmnda. poln. t•np:trtiç1lo tlsc ll, scml comJlJUilicudo no Podw Executivo achar-se
a quantl" UOI'idn couradn do uopo>ito que, terminado o ÍllQUL'l'ito,
A1•t. 4.n Com o reln.torio, pc~ns documenc'JinO gm'lLJJthL cm Yirtude dn. lei, tenha. n.
taos
c parecer, será suhmettido um ~rojecto
companhia leite no Thesouro Nacionnl quando
de
lei,
como 1)0 vencer por ma.im•io. ela comcomeçou a funccionnl'.
missão it Cum ra. dos Ueputndos, pi·oseguindoArt. 10. O govm•no oxpcdi1•i1. r('gulamonto so.nos domnh termos constitucionnes !ln elnpara. n boa e>ocuc;ão desta lei.
bornçiío das lois.
Art. 5." Rosolvi,1o o cnso pelo Congresso
S!l.l[l, dn.s commi:;;sües, 7 do dí•zombro de
1804.-•llnnoul Bamta.-Joaquim da Sou.:a.- Nncionnl com a snneçii.o do Porlel' Executl vo,
este intervir~\, nos tot•mos ela Constituição,
f ... I... Coelho o C:a111po.~.
com o.s pt•ovidencins nt'!ccsso.rio.s para n...~e
1~· lido o cstnnclo n.poin,~lo pelo numero do
gurnr o cumprimento dn. lei, dando posse ou
n.ssigno.tums vao n. imprimir, prmt entrar un mantendo o. a.utoridn.de dcclnrndo. legitimn.
ortlem dos trabalhos, o seguinte
Snln dns sessões, lO do dezembro do 1891.-

PUO.TECTO ~. 43 DE 1804

O Congresso Nncionnl decreta :
Art. 1." Os conOictos rcsulbtntcs de duplicatfl nu contestação de legitimldndo do oxoJ·cicio do governndores o nssembléa. nos l~st.ndos
(ln Uniiio. niio sendo nelle resolvidos, con1ilrtntl n lcgislrtçliO re~pectivn. ou m"io bavendn
IU~sn. le~islaçiio mc!io de sol vei-os, serão n.treetos fLO Con:.rrcsso Federn.l. pu r ofilcio do mil'li~terfo pui.Jlico ou l'tJclnmnção de qualquer
oidlldão.
Parag-rnpllo unico. Si no Estado llouvf·r
ll.lltoridnde incumbida por lei a.n torior ,1e prolEr ir decisão no:'-1 casos do que se trata, o
Po1lcr Executivo t:~rn ma.ntet• o governador
ou assembléns oonfbl'!Oe a sentença, e sendo
necesorio intcrviriL com forço. nrmndn. para
<}Ue nlla seja comp1•lda,
Art. 2." Trnzlclo o confllcto ao Congresso
Nn.cionnl, nn türmo. do n.l'tigo antecedente,
será. nomeada umn commissHo mixtn, de seis
rn1~mbros, sendo tres de cnd1L uma das Camo.ras Iogislntivns ferlern•·• para procccler a Jn.
que1ito e apresonmr relatorio e pnrecer sobre
o cruoo
§ I.' Essa com missão, por intermedio do
presldento que de seu :::eio eleger, se entenderiL com quaofolqueJ' n.utoi•idndcs pnriL requi ..
slç;'io do documentos e provas que entender
neces::-~n•ios. O reln.tox· da commissüe ouvirá
os intereggndos guo nprescm!•t•em suns nilogncões o provas dentro de 20 dias,
§ 2. 11 A commi~:~süo ou qunlquor do seus
lllemi>ros que elln disso incum~ir se trnns·
JlOl'loril, sendo ncceS<nJ•io, no Estndo do cujo
:11cgocio so tmtnr, pnrn colher dnuos e lnfOl'·
Junções.
Art. 3,' A nprosontnçilo uo roliltorio e pn·
:recor se fará dentro de outros ~o dins, sendo

JorTo Barbalho,-illmuida Bari·oto -EstaDa."

Junim•.-G. Richard,-Justa CIWl'llWut.

ORDEM

no DIA

VOTAÇÃO DAS :r.IAT~JniAS ENOERRo\DAS

Votncão om discus·ií.o unlca da emenda
!111 Cncnara dos Deputa•\ os, substitutiva do
projecto do Senado n. 43,de 1893,detercninando
ouo contmuacn em disponi~ilidade os juczcs
de diroLto o os desemba.1•g1Ldores niio contem·
plwlos na organisnç1"io da. magistratura. dos
Estados ou da União ;
ll' npprovacla e vao ser submottiua á sancçii.o pre•idencial.
Votação em discussão unica rio veto opposto
pelo proteito do Districto Federal á resoluçii.o
do Conselho MuniciJl!ll do 29 de outubro ultimo, J•elntiva a edJilcnções fóm dos limites
desta capi tnl;
i':' rejeitada n conclusão do pnreccr opi·
nnndo peln não npprovaçiio dns rnziles ilo
veto,

A rosolUÇiio vne sor doi'Dlvidn no prefeito
do Districto r'edernl, com c1 communicnçiio do
occorrido.
Votnçiio em 3'• .discussão dn propos'çií.o da
Cnmnra dos Deputados, n. 03, du 189~. autorizo.ndo o Poder Executivo a conceder no
Dr. Epitncio da Silva Pessoa, lento dn Faculdade de Direito do Recife, um nnno de licença
com o respectivo ordenado;
I;' n.pprovndo em escrutinio secreto por
25 votos contJ•a O, o voe ser submettida à
snncçiío presidoncinl.
Votnçiio em 3• discussão das proposições~~~
Cnm<Lrn dos Deputados :
N, 73, de 180·1, npprovnnuo o credito sup·
plementar do 150:UUO$, aberto pelo decreto

I
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n. 1858, de 27 de outubro de 189-l, á vcrb~
-Exer,·Hos ftndos-ruhric~ 31 do nrt.. 7" da
lei n. 101 B, de 30 de setembro <lo i803;
N. 75, de 1804, approvando o cro•llto sup·
plomentar de 1.420:580$8:13, aborto pelo do·
creto n. 1R52, de 22 de outubro do 18tH, ú.
verba-Caixa rla Amm·tiStlçiio- rubrica li
do art. 7' da lei n. i91 B, de 30 do •otombro
1803;
N. 66, de 1894, nutori7.anrlo o governo n
abrir um "''edito de 100:000.$ p~ra compra
dus terras e aguas c]o rio Covancu. ;
N. 80, de 1894, autorizando o Governo a
contractar· com Richard .1. Roidy, ou com
quem melhores vantagens offerecer, o assen-

i'.'

O Sr. C01•tu "-"-<>Vedo (po/a m··
u.ttontlendo {L hor·o. afle:.tntru11L e ri. circmnst.artci!L do procisnt• do u.lg-um tempo para
discuth· o orçu.mouto tin. mrLrinhn, que cstn·

I

dem)

dou devidamente, requm· o ar.liamonto dn.
Uiscussü.o.
Annunciadn. n. votação do requerimento,
verifica-se niio hn.vm• numet•o le"lll pelo
quo procede ú. clm.mu.•lu. dus s~. ~ên;dorcs,
que comprtl'CCI.!rcm á sessüo (37) e deixam do
rel<pondm• os Sr:l Coelho Rodr•igucs, Rego
Mllllo, Q. BoClLyuvn, ~~id~nlm Marinho,
SilV1L Cnncdo e Ahdon .\1i!nncz,t ·ntlo cijtc communic:u.lo Mesu. que se retit•n.vn. por doente.
,Ficu. p_rojudi_9a.do o requorjmento e oontinua.
lt cliscussao.
tamento,le um cnlJo subfluvial ent1•e Hel'ém
do Pará e Man{log,
São succcssivamente approvndas e vão ser O ~;;, •• <.:o .. ta .A.:o:cvedo- Sr. Presidente, não entrarei cm lar,:ta tliscussii.o,
Bubmettidas ii snncçiio presidencial :
npezn1• de pt·oparado p:.m demonstmt· o desVotação em 3• discuss:io da proposição da acerto rlo. Oamo.ru., no rejcíttLl'O.S emend:La do
Cam"'·a dos Deputados, n, 8.J, de i803, auto· ~enado it sua resolução, damlo o urçamento
rlzando o Poder E<ccutivo a aposenta!' o Dr. do Mmis\Ct•io da Mtu•inlm, porq uc ~ hora vae
Antonio Martins l'inhoir,1 no lagar de l•ju- udeantadi.ssimn..••
dantc do in.pector geral da 'nude dos portos.
O ~II. PI<ES!DE,TE-V. Ex. póde continuar
E' approvada 0111 escrutínío t'CCl'eto pot• 21 u. di~cus:;fi.o amu.nhil, si ontund.er assirn.
vot.os contr11 11 o vae ser submettida ó. sane· 0 Su.. Co~1'A AZEVEDO-•.. C nü.o desejo Íll·
çiio presidencial.
commoda.r por rtemo.is o~ dignos coUC'ga.s,
Votação em 3• di~cussão da propo,lçilo da convencid'l como estou 1le nü.o conseguir que
Camot•a dos lleputa•los, n. 81, de 1891, IIUio· essns emendu.s sej,lm su~tentn.do.s.
rizo.ndo o Governo a conce''er um anno de O Seno.tlo vil'Ü. mo.is umn. vez o. ser ebn.n·
li<:ença. com ordenado, ao cidndilo Jncintho
Dias Cardoso, 1° ofUcial da. secretu.ria da. ln· ceilnria da Cam<Lrn dos Srs. Deputados ...
0 ;;II, Do~m<GOS VICENTE-Mas inretízmente
dustria, Viaçiio e Obrns Publica•.
E' npprovada em escrutinin secreto por 17 é essa a verdade.
votos contra 15 o vae ser submestida ii sane· 0 SR. COST,, AZEVEDO - ... mas não com O
çiio presidonoial,
meu nssontlmonto c antes cum formai pro·
Votação em 3• discussão da proposiçilo da testo.
Cumara dos Deputado<, n. 57, de 1894, auto·
rizan<lo o Gov"rno a conceder seis mezes de Relator do parecer da Commiliiliie de Filioença,com ordenado ao bacharel Joaquim nan~as que ncceitou c>Sas emendru<, é dever
Pires de Amorim, juiz seccional do Estado do meu dar provas que foram bem otl'orecídas.
Espirita Santo.
A rejoiçiio, por parto dessa Camara, das
allndidas emen<ias, não temjustidcaçiio ra·
O Sr. Pre.. ldente-Ha 32 Srs. se· zonvol: esse neto vlsn ttpenas uma protecçíio
nado r os na Casa, um delles, porém, consido· qutl do todo não n.ttondo u lei e nos mteresses
ra-se impedido de votar. Jlntretauto, em du so1•vic.~o, o se traduz no o.ugmento do. grn.·
virtude do que dispõe o nt•t. i73 do t•egula· tificação do membro paizano do Conselho
menlo, em sua parte, pút!o esse St•. sonado1• N~val, que illegalmento foi nomeado para o
canservar-se no recinto ; e desta arte proco· c(1rgo no começo deste u.nno.
der-~e-ba il votaçii.o.
.~ lei recebeu golpe profundo com esse neto
E' approvadn om oscrut'mio socreto por do Poder Executivo: o vejamos sl assim
24 voto• contra 7 e vao se1• submettidn a nilo é.
O docreto n. 2.208, de 27 dó julho de 1858,
sancção presidencial.
Segue se em disou.,ilo unlca a emenda do no sou n.rt. 1• § 2°, determina que, para
Senado li proposiçilo da Camara dos Depu· 11101Ubro pn.iznno {são toxtuuo.; u.s po.la.vt'llS),
lados, n, 48, de 1894, tlxando a despeza <lo só sojo.m tlSCOibido:; o.'l mais noto-uois cidad~Tos,
Mlnisterio dn Mal'inhn lllll'a o oxercioio de por seu saber, probidn<le e .ervicos-e que
1895 ; emendas a quo nquella Camara níio tenham prarica da administraçao da marinha.
pôde dar o aeu assentlm~nto.
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o Scnnllo pczo lJem n. cxigenci!L ila. lei quo
''onho de lho r.rozet• :i. mcmori!L ; c cspncinl·
monto qua.ndo irnp1je parn. IL twmcuJ;ii.o do
r"1'.1rido cargu n. pratico. diL ndm!ni~trnr;iíodn
marinha..
E' assim que, p11rn. 11s primeit·n~ nomenç1jes
1le 1111:mbro.qmi:;fiiW.~ do Cnnsclho N1Lvu.l, o
g-overno Eo lembrou do convidn.l' hmncn!-\ rle
gt·n.ndo ost.o.tUI'll moml o intcllcct.ual c com
n11tidüc:t p1·nvad:L8, reconhecidos 1lo todo o
]JlLÍZ.

0.Jll'iwcil'o nomeado 1~Ji o Sl'. conRolheiro
Xctcto·úts rliJ Utlcs c VascaHwUos c no cansolho este v o por tres nnnoo, do 1858:t 1800.
O .'i~qundo, nii.o menos dislinct.o, foi o St•,
conselheit•o .TosJ Jl!al'ln da SifrJa Pal'anho.~.
1tepois visconde do llio BJ•anco, quo funccio·
nau alli durante seis aunos, de 1850 a 180'1.

O lerceii'D, La.mbem not.wol, foi o Sr. con·
:5elheiro Bal'l7o de Jllw•itilm , quo CXI)rcou
ns funcçúcs do c•1•go do 1800 a 18üü, ou qua::;1 sete annos.
O qual'tn, o Sr. conselhcil'O Jorro Capis·
lmno Bandeira. rla Mellu, len'o Uo umn. fit·
culdo.do de Uh•eíto,quo por 20 nnnos occupou,
e bom, tilo alto cu.rgo, onde n morte o surpre·
l1endeu.
O guinto, o Sr. cnnsC!lheil'O ,Toao Pmf1·n
])ias Vieira, que sm•viu nesse cnl'go do 18Gi
a IBiO.
Com excepção do qunrto nomcndo, to<los o,;
outros, Sr. Presidente, hu.viam sido, 1111tm ele
entrarem no conselho n~tvnl, ministro.;; lla
marinha c dbtinctos minist.ros.
Os requisitos dtt lei nossas nomeações
foram ob,orvados cumpridnmcnto.
Ern.m cidadãos notaveis, dos mais nota·
veis, pol' sabor·. pi•abidar!e c sct•vif;os; nccrr.s·
canelo o torem couhecimcnto do. administra·
çiio dn mnt•inha..
Todos sm•virnm som cogitm• rlns va.ntngons do dinheiro, o só no interesse do ser·
vic;o do pai~.
Nunca se os viu vir i'~s CllSllB tlo parln.mcnto
mrmdiga1· n.ugmento ela g-rat\ficnc;lin, bon. ou
uü.o, mns Oxn!la. }lOJ' lei. Pmiol'ln.m ter vimlo
a cstn. o ú. outru. cntltt exigir u. oLsct•vnnciu. dtt
lei es~nccidn., ou n.reparaçiio de uuut in,iustlr;:L
prat!cntla. Mns jamais cnldnl"lam de "'""lll}lto
tão pouco digno de si e do cargo quo occupn.-

''o..m.

Sr. P1•esidento, o contl'nsto é csmngndot'l
O a.ctua.t momlJro paimno, quo teve fort;as
do 1'1LZC1' u. Cn.m:u•a do~ Srs. IJC!JH11.ndos dcscon.
Nidcrn.r o Sonndo, ctthlt• no dosucm•to de ro,iei·
tln• uma o:ncnliu. mot•alizn.doJ•n., :-;ú llOrqno
olla feria interesses bustn1·dos do tnl prato-

A"illo, esse nmccionario, sonhot•os, niío so
prjou do alJo1·drLt' nqui o. muitos sonn.doros
ttflrn do niío sustontamm csstL cmendtL du.
Cnsa.l .•. Ello,q uc mdovillurnonto entrou nesse
cunsel!Jo, no cargo om que estiveram os vnl·
tos ,iíL nomeados, julga-Ho mn.l romunurn.do
co111 os 7:4üü$BGO que pot•cebu annutLlmonto,
qunndo nquclles recebiam apenas 4:000$000!
E' certo qnn. como diz o ptu•ccor d1L Commissão du. Cnmnrn. os vcmcimont,os de então
vuliurn mais d11 que os da nctuu.lidlldo,; mas
nenhuma lei lm que os Oxusse nem mPsmo
nesses 7:-!liU$600, quanto mnis nos 0:000$ o!'
!brccidos n:c proposiçii.o em dcbnto.
Não ó certo, poróm, o qunntoalli se dir. de
sempre terem sido memore:-~ os vencimentos
úos mernUros militni'03 qu11núo com~ara.dos
aos dos IHd~!lno:-;. No começo nssim 1bt; mais
tarde e pt•o:.p·cssivamente so elevaram aquellPs n.tó que no tempo do g-overno provie01•io
ficaram superiores. Em 1886 estivm·<Lm igua·
lados.
Porque, pois, funllnmcntar nn. dcsigualdtule
havida de começo puro. queret•·se que o.gorn.
fiquem os vencimentos do membro pni1.nno
maior do que até os do vico·pl·esidonte, olllcinl
:.tenoml, que sflo no 11rescnto do 0:000$000?
Não, Sr·. Presidente; todo este p1•oeodi·
monto ó irregular e mula tem do serio. Cum·
pt•e que se,jo. cstigmatiz11do som demora..
O :Lugmr.nto do vencimentos de~so protc·
~ido t'uncciotmrio nflo tbi cogito.tlo pelo govct•no: as tabo!lns explicativas do orçamento
lliL mu.rinho. não trat.n.m disto. Porque, pois,
attcndm• u. esse n.ugmcnto sem justificac;Uo
plausivel?
Demnis, quando ó rlevet• do Congresso
censurar n. nomenc.{w illegu.l desse pai~ano
O SJL. \VANllE:'IKOr,K- Foi até cscand~Iosn.
O Sn.• CrJsT.\ Azl~VEDO • • • po.I'O. cargo tü.o
elevado, Jhl tnndo·lllo cot•tns condições impm!lcindiveis, iremos melilOl'ilr sous vencimentos
~ugmentundo o coolflciento do esc~ndalo pra·
ticudo?
Quo rtataui/irladc tinhn clle pnrn ser uomca·
Jo pu.t•n esse co.rg:o '{
Quao~ o:; seus serviços? Serüo esses desompenhudos no Pnrnn{t, nessns convulsões dc:;asr.t•atln.s a que lüt•t.L levtulo o militm•ismo de
mm• o tm·r:t c p;Lrte do povo o acomptLnhnndo't
g:-;seH silo os sm•vio11S de que IiLllu. lt loi, pl'o!ci~
.w.~ pa.l'u. n nomeaçiLO q uo tevo?
Onde o corno fot•u.m ptü(lntendos o.:; exigidos
cotthccimotttos 1.ln udtninistru.çüo da. m1~rinhn.,
t1om O:i qnao:-~ tió um g'l'<Lndo cochilo llo Podm•
J~xocuti ''o porltwia. produzir· es~tL nomou.~·flo '?
,Jovon, inexperiente, som sei•vlços a conltc·
cimentos lia uuminlstmçilo dtL mm·Inhn,
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muito cmuora so,jn. intelligcnte, n~o po~ia ollr.,
Sr. prcsiclcntc, ter Ct'SO. nomvn.çu.u htL pouco
flUILJitlcn.I!O. do cscandalostL. Negucmog, pois,
no~so concurso o. premiar o que duvc ser
objecto do !'O pulsa.
·
Fique muito embm•:t o governo !:iem lei do
Uesp~za.; e J'u.çu. dcspc;,o. indil3pcnsn.vct pn.rn.
manter o serviço rmva.l, dando t:ontns lllllÍ'l
tordo. Culpa niio ter" do lheto. Sustentemos
ns amontlas. O quo nU.o a.conselhnrin. llllfiL n.
lu i do meios, :LinU.u ~~~~tua dos gJ•n.ndes erro:;
Ua. Cu.mara. dos Srs. DepuLo.dos na. sua. propu·
siçiio que po.rti. r.sto. Casa. vciu, como chan·
coll:trin.
A hom. cstà. dada; eontinun.rci nmanllü. na.
cliscussilo, si, Sr. Presidente, V. Ex. ller·rnc

n. paiu.\'t•n..
O Sr. Pr:.t~SIIlt~NTEa V. Ex.
A discussão

liCiL

~Inntonlto

a 11alu.vra.

nclitLda. pcl:L horn., contt·
Cu~ta. Ar.e·

nunml.o com a pnhvrtL o Sr.

''ctlo.
O Slt. :!'' SECrtETAltiO úJufa t!l'lle!u) dcci:Li'IL

que so aclm sobro :1 mc::,n o vao a impt•imir,

JltLI'a. cntt•u.r na. arriem dos tru.ba.lhos, o so~uinto

p,\JmCEr~ N,

:.!·U

DE 18\1.1

A' Commissü.o do ~larinha o Guerrn. Jbi pt·csento "proposição n. 101, ile 1~!14, diL Camu.ra do~ Dcputrvlos que intcrpretn. n. C!Xprc:;sü.o-com--ap1·acl:itttmcnto- do artigo unico,

§ 1" ~n

lei n. 208, de 2li de 8etembro do 180·1.
A commissão concordando com n. opinião
mnnitestiLlln. pellL outr<L Casn. do Congresso
Nu.ciontLl, Ode pttrcccr que IL rcfm•ida. propo·
sição entro n• ortlem dos trabalhos c soja
tLllprovnd:t.
Sala tias com missões, lO de dczomuro tio
1804.- Pite.~ Fertâ!·a, rcln.tor. - .lnaqHim
i''l'rll'llteulo,-H. \Vanrfeulwflt.-.Hmddn Jlm• ..
/'ciO,

O !Oia•, (»a•c,.J<Iente de8igna pnr•
ol'Liom Uu dia. du. scs~ii.o b'eguinto:
Dit:~cussii.o

1804

Dlscussíio unico. das emendas da Cam~l'O.
<los Dcput.ndo< tlo projecto <lo Senado, 11. li,
do \1'\!J.l, l'cgula.wlo o'pror·c:.::;o pn.rn. o. clei~U:n
municipn.lno Dlst1 icto Fedorttl; emendas quo
nií.o tendo sillo ttcccitns pelo SontLrlo, flrram
munUdu~ pela Cumara;
2' lii!icussii.o tla proposir;üo dn. Camnrn. dos
Deput;ulos, n, 7-1, ele lti\J.J, u.utorisundo o Pl'C•
!'!dente t.laltcpulllica lL alll'h• no cori'L'Ilto cxm·eicio Jlno.nceiro um credito cxtraordinnrio
de :!~rl:·13ríi-iíGS para. reconsLrucc:iw dw; pJ.iÓPH
1lt1 polvo!'~ uo. ilha do Boquuiriio o outro de
i31 ::->80;:' para ns úcspçzns com o~1:as urgentcij
crn divor:::o~ cstahcleclmontos m1htu.res;
3' di.scu~~iio dn. lll'Oposiçã.o Ua mesma Cn·
mat•a, n. ;,o, de lfl!).J, n.utorisando o governo
"despender ntu n quantia tlo 1.oOU:OO<~s com
os trnhnlhos po.rn. n mo.uutenc;ii.o e dcsunvolvimentos dos nucleos coloniacs dn. llllll'gcm
direittL do ..\ragunry, no Esto.do do Pu.ril. ; .
:.!" di~cussiio du. proposição da. mesm:t cu ..
mara, n. ii, ll.e 180-1, determinando que os
ministros de ontado, perceberão além Uos seus .
vencimentos, umo. grntitlc:ação mensal do
1:000$ P"''" representn~ão ;
211 discussão d<L proposir.:1o do. mesma. Cumm·a,n, 80, de 18fl-l, concedendo ú Companhiu.
Estrndn.s do Ferro do Norte do Brazil prorogou~·ií.o de prazo rlLI'lt ;.tf; Obras dns CStl'UdllS de
ICrro do Arncaju a Simii.o Dius. em Sergipe e
do Ta.mn.ndn.ró o. Barra., cm Pol'nambuco ; ii.
Companhia Estrada do Fm•ro Alto Tocantins,
cessionarin. rla. E::;trodn. do Ferro de C:ttnlão n
Palmas; !t Estrnrlo. do Caxias o. Co.jnzeiras no
i\Iomn1u1o, e pma. ns obro.s do pot•to dO:. Ln-

gmm;
3' discussfio rlo projecto do Senado, n. n, de
!SUl, regulando :t eobrnnçn ,judicial dos ho·
nonwios mcdicot:!, Uo que tru.tu. o alvnr:i. do 22
do janeiro r1o JSIO, § 3·1, rO\'Ogndo pela Con-.
stituiçiio de 25 1lo mn.rço do l~~·t e Jleln.lel de
30 de agosto do I~~8 ;
211 tliscussão tlo. proposição do. Cnmo.ra dos
Deputu.rlos, n. 78, do IHO·I, mnwla.ndo contar
do 31 do julho do 1801 " n.ntignitlado da pro·
mo~ão ao posto do eapit.<1o do D1•. Eduardo
Gou~·~Llvcs Ribeiro ;
:~~· dl:iC:USSi10 da mesmo. proposiçfio, n. 33 de
180·1, autorisando no Porler J~xccutivo n. conccdm· no proll•ssoL· lln. I•· cadoim • 1 n.2~ scric do
curso ~tnuexo iL Fneuldn<lo do DiJ•elto 1lo tto·
<Mo, Dl'. Mnnoel Eet·nu.nt.I.cs do SiL Amuncs,
11m anno c.lo liccnGtL com 0\•denndrl;
~!' di;;cn~siio do. proposiçii.o dn mcsmt~ Cn.mam, n. iti, do IHO·l, mandando pn~nl' no
mujO!' I'CilH'IInulo 1!0 cxm•cito l~.ugen io l<'I'Otle..
1•ico Lo~siu Seilllitz, o soldo quo deixou do recc\.Jl•l• de lt-;H'! a JtiO·I, liispeu:mlltL IL ])l'OBCl'Í·
lll:ilo du quo tt•n.ttL o decretou. H57, de 1:! de

unica. da. redacr;iio do }lrnjocto do
Scnntlo, n. 2H, do IMD-l. dispondo toõObro com..
panhins de seguro c~tra.nueiras, que i'tmcc:io·
nnm uo territm·io dn. HcpublictL;
Continunçüo d:L tli~cussii.o unic:t tl!tR emcn ..
elas do SL"Ilndo ú. pl't._lpnsiçii.o dn. Camttrn. tios
flopll tcLdOs, ll. ·l~l. do ) H\l·l, 1\Xa.ndo :L rle!->pl'ZIL
tlo Ministm•io rln.l\fm•iuha p:u·n. o o;owrciciu do
lSO.í; emendas 11 rtuo nquella Cu.nuw;,t não
póLio dtLt' n :;eu a.~:-:oul.lmcnto ~
::!;' Uiscu:-;~ttu dtL Jll'li}JOsh;iio tla mesm:L C:t·
HllLl'tl. n. 0-1, do lt-:0 1, tl:XtLIHio u. r'r:>Pl'ZO. lia
~Iinlstct•io llt\ ludnstl'ia, Vuu,,1o c Obras Ptt·
ullcas pura o cxm·elelo do 18Q~ ;
novcmbt•o tlo
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ANNAES DO SENADO

2·' di~cm~ü.o da Pl'Opost!l. do SenM!o n. ·12, Azovc(lo, .Antouio Bomm, .Justo Chormont,

do. 180-1, considerando para. todos os ctl'citos Mnnoel Bo.ruta, Pires Forrei L'a., Cruz, .loü.o
110 po.-:to de contr.a-almiro.nto n. l'o{O!'tnn. con- Cordeiro •.Josó Bernardo, Oliveira Gaivão,
cerlirlidJ~ no vico-n.lmit•anto graduado José Luiz AIJdon l\Iiltmcz, Almeida Bu.t•roto, Joo.quim
Pcrnn.mlJuco, .luào Bal•lmllto 1 Rego Mello, Lo i te
1'eixeirtL.
o pi~i~ica, Lco.~dro Mnciul, Coelho e Cn.mpos,
Levanta-se o. sessilo ás ·1 horos e 5 minu- V.Jrgllto On.masto, Eugenio AmOI'im, Domingos

-tos u11

t~rde.

VJContc, Q. Bncayuva, Saldanha Mar·inho,
\Vt~n· 1 enkolk, Joaquim do Souza, Sil\'11
C!Lnedo. Aquilino do Amllral, U. do Amaral,
Gmb1vo Richu.I'll, Esteves Juníor c Pinheiro
MhclllldO.
E.

~NDIOAÇÃ.O APf'nOVAU,\. Nj\ Sl~SS:\.0 SECRt~T.\. DO
Sl!:SADO PEDELtAJ, E~l 10 DE DEZlmURO DI~

180-l
Pl'Opomos que, nn. 11da. da. scss;lu ([O lloje.
se consigne a dcclrmu;üo tlc que o Son:uln
Fcder<\l ~ente Pl'~"lfundo.mento ver tmhil• tlo
seu seio o seu Vicc-Presidontc.o Sl'. Ulmldino
do. Am1n':Ll; si niio pudesse ser tomado o :-;cu
1fGto, como dosconhccimento dos servit;os que
cllc é chamado a prestai• no Snjn•emo Tl"iiJuIJa.l Fcdol'n.l, tet•i11 recusado o seu ll!'Scnt.imento a. nomeação, como pl'OVit de quiio alto
considarn. o merito do nomca.llo o n. tltl to. dos
seu~ sm•viços ntL corporação llo onde suo;
~tlblicondo·se a presento pi•opost~.
Sola das 'essues. 10 do de,emhro do 189·1.

Abre-se a se~suo.
ll' lidrt, pos~t om discussiio, o. niio
l'ecln.ma~õ{JS, dú.·so por u.pprovada. n.

hnvenrlo
acttL tln.

scsaiT.u :m tiJt•ior.
Deixam llc compu.recer com co.u8n. pttrt.iciJm.dn. os S1•s. Car.und:t, Gomos do Castro,
Cunl~a Junior, Almino A1funso, Joaquim
Co~'l'{J!1, Messias de Gusmão, Rosa .Junim•,

Arrstrdes Lobo. Gon~lllves Clmves. Joaquim
Jo"clicio, C. Ottoni, Leopoldo de Hu!húe;, Go·
neroso Ponco.Silntos Andrade e Raullno Ho1•n;
o sem c:~usa p:trticipudu. os Srs. Nogueira
Accioly, Ituy Barbosu.• Lapér, Campos Salles,
Joaquim Murtinho e Rumii·o llarceUos.
O Sn. I' SECltETA!llO doclnr11 quo não ha
expediente.
-l.eitc o Oiticka.-Gil Gotllm•t,-.Jo,ro Pc·
d!"o,-Duminf1DS ViccntiJ,-Br.m1o dn L(tdco·io.
0 Sn. 2" SECUE1"AlLIO IÜ Os seguiu tos

-I!. Jlfachado,-Joa'luiw. Scwmtmto -.rilnd~llurtinho.-Pil•e,-: Fer·
rcira .-Joao Nch:a.- Lcantlto Jllac:el. -J.
Co·tdciro.-G. 1Uchal·d.-Jot7o Datlmlho.,ln.tonio Bmma.-Pinhe·lro J1lac!wdo.-Silva
Cam~do.- Joaquim
Pe-rnamlmco.- Olivcim
Galllao,-Aqt~ilino do .~lmw·al.-E.
lVaudenltoJJt, -J. S, Rol/o :Afallo.-Estovc.-: lu·
nior.-Saldaulla Marinlto,-Josd Bm·,lardo.Justo C/wrmont.-0 Boca)JIIW,-J\Utlnn Ni·
la,1c:;,- J. Joaquim. do Sou;a.- Jllmcfcla
Durrcto.-.Jllcmoet Barata.- Vil'gilio Dama ..
3io,-Ett!JC1liu Amo1"Úlh
110 Affouso.-Joar;uin~o

151• SESSÃO EM li DE DEZEMDUO DE 1804
Prcsidcncia elo S1·. J1!anocl Victorino
SUUMAltiO- Chnumdn.- J.olltu•n. dn.
niii~Tl: - Pr~rocoru11 Dlacu~lliio rlna umrmrllui

nctr~-

1".\UECEltES

N. 242- 1804
A Commissiio do Finanças, tendo exami·
nado o I'equerimcnto de D. Marht Virgínia
do Souz" Coelho, irmã rlo aenador federal
pelo llstlluo do Amazonas D1•. Joaquim Leovi·
gildo de Souza Coelho, coronel de en•enhoi·
0
ros, Jhllecido em out.ubro de !8U3, cm 0 qual
perle um• pcnsii.O uo Congresso Nacional, para
garantia rle sua subslatencla por sc1• pobre,
solteira, bonestn, ja velha e sem arrimo, é
do opinião quo,em vista dos muitos documon•
tos apresentados, o Sen~do ado11to o seguinte

Projecto u• ..J4 do 1804

gxt•t:•

Onurm IJU 111~ - VotrH;ii.o O Congl'Osso Nacional resolvo:
rio nrt;~r~~nuntu drl umduhiLI11McurMn- Vol'lr,a1o - Dl!o!C!U~Mi'in rlafl crruonclnll no
Artigo unlco. E' concedida a D. Maria Vir·
Jlrojnrto u. 17- Vqtnt.;rtu dfl. prnpo111!t;iir) n, ~·\
~p dbulLIIIRiiu rtn prnfJUIIL~·iLu
u, W- lll11cur11u- A"inm do Sonztl Coelho uma penBU.o annun.l de
<Jhnumr.lrr · Adhrrnurltu rln vutu~ii<)- :!U r\!~\lstiÜ.O drr ~:000$, a contar rla data da presente lei; reJlrOJIIItiiiJiio
Th i i - Dii'ICUi'tiO - .\dhrmontu t111 rlhi•
voglt~ll.s as disposlçrles em contrario.
CU!Uiiio - Or•thllll do din. 1:!.

Sal~ das commissrles, 10 do tlezombro de
Ao melo-dln oomp•recom 35 Sra. 'enadores, 180~1.- DomingoG Vicente.- JosJ Bcrna1•do,
• snber : Joiio Ped1•o, Gil Goulart, Joiio Neiva, -1. Joaquim do Sou;a.- J. Saldanlia Ma>"i·
··
Sarmento, Francisco Machado, Costa 11/io .-Barlfo do LaclariO...
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N. 243 -1804
A' Commissii.o do Fin~nç!LS foi presente a proposiç~o n. o:;, deste anno, da Cam~r:t dos
Deputados, detcrminanrto que os vencimentos, soldo e otv.pa dos o!llciaes ·da Brigad~
Policial o Corpo do Bombeiros sejam os mos mos marcados pat•a os olllciaes do exercito.
A ccmmissüo, examinando 11 dito. proposl,üo, estudou o mappa junto, que lhe foi
fornecido pelo ccmmandante da Bt•igad~ Policial:

j':

BRIGADA POLICIAL DA CAPITAL FEDEltAL

.,.,

•"

I
I

'I

~ ~'

li!'

Ma.ppa demonstrativo dos officiaes desta. brigada com decln.rnçlio dos vencimentos que
percebem e do.quelles que sno propostos ~o projecto em discussão no Senado
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45.$000

90$000 120$000 I :800$000 3$500 4$000

31$500

........ QQ: 180$000 ...... .... ' .47:080$000

113 :2Qil$000

No numero dos officines est~ incluído o corpo sanita rio e os d~ respectiva contadoria.
Accre;ce ninda que foram su~primidos IQ alferes, dons medicas tenente• e um
tenente·cirurgiiiHentlsta, que estilo no numero dos 138 olncl~es ~cimn .dcclamdos ;
augmentando·Se dous majores e dous capitii.cs·njudantes.
Portanto, nditrerençn. para mais ó de 113:260$ vem a diminuir·se cem a suppressiio destes.
Capital Federal, S de dezembro de 1894. - Syloe:tro Rodrig11cs da Silua Trava>sos.
coronel comllia.ndante.
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Em relação ao Corpo de Bombeiros h~ o seguinte:

O nugmcnto proposto não se entendo presentemente com o commandanto e m~>jor fiscal,
q uo sito o1Jicioes do exercito em commls•iio no corpo .o quo por isso percebem os seus veneiznontos pelo Ministorlo dn Guerra.
O augmonto versa E<imonto sobre os cnpitücs, os tenentes c alferes, conformo o Senado
mell1or vorificnl'Íl. poln seguinte tnbclln:
conro
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l)ifl'ercnço. totAl c o.nnuo.l. , . , •... , , ..• , •.

3S:G50$000

A cLapt\ tbi cnlcuind~ ~ 1$000, mo.ximo eoncedidn pelo Congresso ao
dd Jl/Wd1& Limrt, COl'Ollel.
N~> !lt·i~d~ Policial, o augmonto sori1 do pouco mais de 108:000$ ;

cxercito,-F,·anci<eo

no Corpo de Bombeiros, de 35:1ltiU$000,
A commlssilo, porem, ú de parecer que ~ proposi~[o do. Camnra dos Deputados !seja ad·
opiada, visto que a sou lilvor provnlccmn os mesmos. t'undamentos que 1ovar~>m o Congresso
N~ionol a o.pprovar o augmento dos vencimentos dos. ofilcioos do exm•cito.
Sa.la das commissilcs, 11 do dezembro do 1804.-Ju.olo 0/icrmont,.-J. Joagui>" do Sou;a,
-1. Saldcmha J1lltriHIIO,-J,

11''1'1tal'clo,-Domiugo.<~

VlccHtc,.,..;.Bm•ao do Ladco•io.

·
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Vão a imprimir par• ontrat• na ot•dom dos Jlorque, nem se mostt•ar surprehondida ou
trabalhos os seguintes projecto• :
dc.qcontentu ; mns o Sono.clo Bro.zilmro, com
uma prorligalidade multo nosso, approvou
uma indica~iio que csto publicada, o que á.
N. ~·1·1- !804
g-entileza Uo ::51•. tu secret1trio devo o ter l'C·
cabido n.in«ht hontem,pOl' cópia, indico.cão que
Rcllacçt1o rlo Jn<Djccto rlo Senado, a. .JJ, clt! sori~ bastante para coroar vida mais cheia
1802, fJHC ?IH!Ildrt ]lCltt l(!Uclht rlc J8ú2 pa· do sacri!lcios,do abnegação, do grandes feitos,
f}m' a lJ. Jl[m•la Augcli11a PiHto RmlfJCt, o certamente esmagadora pM'a quem nenhum
·viuca tlo al{a,·cs 1'e{ormado do cxm·c;to Ma· serviço prestou 1't. ~mo. po.trin. (nao apoiado.~),
Hoel Scrafila Fci'J'c:/'(t Ran9el, o mc;o soldo pa1•a quem do si póde dizer, repetindo-se,
tt que tmn direito
que nem um brazilciro devo tanto ao seu
ptLiz.
Chamado ao exercício de um alto cat•go d&
O Congl'csso Nncionn.ll'csolvc :
magistratura
espero quo hei de des·
Art.. I. n O ~ovorno é n.utorizn.do n. mn.n(l!Ll' cmpcnhar·me federal,
da
tareia.
pagar, pela tabolla de 1852, a D. Maria An·
Si, paro. set• bom juiz, bast:t ter a vontade
~elino. Pinto Rangel, o meio soldo a quo tem
direito, a contar do 2 de novembro do 1878, constante o ín:Literavel, do dur a cada um o
que ó seu, omquanto a lu~ da razão não
data do liLllccimcnto do refal'ido olllcial.
Al't. 2." São revogadas as disposiçüc; cm me abandonar, o serei.
contrurío.
Ao snhir desta Casa, hei de de•Hcar-me sln•
Sala das commissües, lO do dezembro de ceramonto ao serviço que me ó agora des·
1804. - Mmtot!l JJamta, - J, Jo~ryu~m de igno.do.
Sou:a,-J, L. Cocllto c Campos,
Desde que revestir a toga de ministt•o do
Supremo Tribunal, nos meus ouvidos não
chcf{o.rão n.s suggestüe:! do interesse imlivi•
N. 245- IBQ·l
rl uni, nem os echos das paixões politicas nem
os ruídos da praça e apolos da multldiío, .
Rcdac~!tTo do ;n•ojccto do Sanado, n, ,'18, de
Do mim confesso que me fultam habilitações
189tJ, conccdtmdo a D. Cyrillrt Rorh•igucs
scientificas
para. o cargo (Íitl'o apolado.t ge1•aas);
da Silva, viu"a rl'o D1·, l''mnci:<~co Rotll'igwJ.~
mas
vou
encontrar
da SUcct, lenta da J?aculrüule do Jllctlicina nares no Tl•iounal. mestres, guias e lumirht Dahia, ct pcnslro alliHWl de 2:000~000
Acuso mo tactearú. o de.•alento, ms.s, todas
as vezes que me sentir f1•aeo o que tiver a
O Congt•esso Nacional t•esolve :
tentação do ficar no caminho, hei de reler a
Art. !. " E' concedida a D. Cyrilla Rodt•i- indicação do Senado, hei de sabel·a de cór,
gues do. Silva, viuvado Dr. Francisco Rorlri· como hei do fazet• com que meus filhos a
;mos ria Silva,lonte da Faculdade rle Medicina leiam, não para que se ensobot•beçom, mas
da Babia o cirurgliio-mór rlo brigada hono- para que saiuam ser gmtos ao Senado brazlrario, o. pensão annual do 2:000$, cot•respon- loiro, amem a paMa, tão generosa com o mais
dento il metade do ordonndo que percebia obscuro de seus filhos.
Sr. Presid~nte, nüo posso deixar de levar
como lente da referida laculdado.
Art. 2.• Revogam-se as disposições cm desta Casa, com mil recordações !nolvidaveis,
o receio rle ser accusado do íngratld[O, fui ta
contrario.
do cumprimento do dever, e em situação
Sala rlas commissões, 10 do dezombt•o de muito especial. Ogeneroso Estado do Paranà,
1804,-Manoct Barata.-J,Joaqtam dtJ Sou.;a. a quem tanto devo, o que mais do nunca,
-J. L. Coetl!o a t!mapo.~.
hoJO tem necessidade do ser attendido no
Ficam sobro a Mesa para serem discutidos concerto da União, su conta actualmente um
nn. sessão se:.ruinto, depois lle imp1•essos no representante no Congresso; ficará por alguns
D:m·io do Cony1·esso,
dias este anno e ainda no começo da proxima
sessão legislntivn, sem ter uma voz no ConO Sr. Uboldlno do Amoa•ol gresso; mas esporo, Sr. Presidente, que por
(attençrlo) - Sr. Presidente, no breve espaço isto mesmo o Congresso Nacional serü. o re·
do quatro annos, vou pela segunda vo~ dei- prosentllnto do Par.má o c~da deputado e ctLda
xar a cadoit•a que a generosidade dos pora- um sonndot• adoptllri• aquello Estado, que
assim, longe do perder algum cousa com a
no.en~cs me designou nestu. Caso...
Pl·oforlrla fazei-o silenciosamente, como tuinha sabida, voriL multiplicado o seu valor,
uma sontlnolla que ó transferida do um posto do prompto attondidas as suas reclamnções,
para outro, e que · não tem do perguntar (Milito bem ; muito bem.)
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O Sr. PJ•eMidente- O Senado guardará n:J p!Llavra:-~ do bnnt·t~do scruL 'ot· como
lltna lln.s paginas mn.is A"lot•iosas dos seus
.Am~ac.~. e como umtL tltls lições mn.is ht•ilhantes de eivis111o que tem dado .a Ropublica.

(Muito

b~m,

11mito bem..)
ORD~M

DO DIA

Entra em discussão unica, e 6 som debate
approvada, a redncçrro do projecto do Se1mdo,
ll, 28, •le 180·1, dispondo sobre companhias do
seguro

estru.ngeira..o~ 1

que l'unccionam no tcr-

l'itorio da R··publlca.
lfr'Contlnunm emdiscusflii.ounicn.~ com o pare·
<!Cr du. Commis~ii.o ele Finan\~as, as cmondtts
do Senndo Ii. proposiçi\o da Camnrn dos Depll·
tndo<, n. 48, d• JSIJ.J, flxttndo a despeza do
JMinisterlo da Marinho p01•a o exercicio de
1895; emendas a que nquella Comora n[o
:pôde dar o sou assentimento.
O Sr. Cooota Azevedo- S1•. Prepouca.~ serilo u.s pa.lavt•n.s com que
encerrarei a d1scu~são pm• mim hontom encetada, sob1•e a l'O.telção dns omondas do Sellado. pela Camn1•a dos Dopubdos, b. sua pro·
poslciio do orçumento da marinha, tanto mais
qu~tnto o procedimento da Cama~•n estb. j UI·
gado pela CIISI1 o...
O Sn. DO>riNOos V!CE~'TE-Pelo. opinião pu·
.lllica, não pelo Sena•lo s6mente.
O Sn. CosTA 1IZ~vEno- .•• apezar da reso·
lução do Senado de nii.o sustontal-as,por altlts
l'Ozões politicas, que nüo dosconllcço, mas
deixo de as aeceitar.
0 Sn., DoMINGOS VICENTE - Infelizmente
nsslm ao deve proceder.
O SR. co,T,\ AzEVRno- O desacerto com
que procedeu o. Camura, aómcnte pelo. toimo·
210. de I>roteg•r um l'uneciono.I'IO, o membro
:pa.izn.no do Conselho Nn.vu.l, po.ru. osso ca.rgo
llomeado r. 5 de maio ultimo, som nelle concori'Orom os predicados oxigidus nn lei do 27
de julho do 1858, 11rt. I'§ 2', 6 tal, Sr. pre8ielento, que 1'o.ltom·me palavras para bem o
sidente,

acccntuar.
Nem o fiLri~t, ainda ten•lo quantas precisos,
porque. além de outras considerações a atton·
der, ba de fronte a urgente neccssi•lo.de de
nii.o so espercliço.r o pouco de tempo do que
dispomos, apenas b.stunto para, como cbauccl·

O SR. CosT,\ AZEVEDO- Nem nos resta
outro p'c'ocodlmento. Mn.s ho.vorlt mais outro
protesto no. acta, como explicaçilo do fu.cto,
pitrti 'o dos dignos co!legas que com razões
nob!'cs sü.o fol'~u.dos IL mn.uter o8 düsaccrtos do
outro ramo du Cong."esso Nacional. . .
O Sn.. LEITE E O!TIC!OA- A Cnmara nüo ó
llio culpada assim.
O Sn.. CosTA AzEvEDO- Ma!s do que desacertos, erros deploravois sinüo cscnndalos.
( Ap<11'1C,< .)

•

O Sn.. UUALD!NO DO AM.<RAL- Nilo ó licito
dizer Isto da Camara dos Srs. Deputados.
O Sa. LEITE E OtT!CIOA- Culpa tem quom
nõo lhe mandou as tabcllas.
O Sn. UoAT.DINO DO A>IAilAL- A Camnra
usa do seu direito como o Senado usa do seu.
O Sa, DomNoos V!C~NTE-Niío pocliam seus
membros, nos ulti III OS dio.s, abandonar a Ca~
mora e deixar o Senado na posição de sómonte approvar tudo, para que o governo niio
fique sem orcamon tos.
0 SR. COSTA AzEVf:oo-Não teria. a nspore•
zn. de linguagem, notada, si soubesse dns pra.·
ticas po.rlamontares, como os dignos collegas
que contra ella protestaram. Mos essa linguagem, que retiro, ó a uníca que quadra o 1hz
saliente o neto da Camara que nos rovolb• a
todos nós.
Ridleulas são, Sr. Presidimte, as r02;ões do
pm·ecer da sua Commíssiío de Fazenda, aconselbllndo-o. a rejeitar tre• das quatro emendas
do Senado, em diaoussiio agora.
O SR. LEITE E OlTIClOA - Esta votação elo
Senado não ímp01•ta mais votação da Camara,
porque ella jil rejeitou as emendas por •lous
tor•ços. A votnçiio do Senado será a ultima,
0 Sa. COSTA AZEVEDO- Perdôe·me V. Ex.,
si o Senado manti vor suas emendo.s, o proje·
cto nii.o segutl p:Lro. a outra Casa 1
0 Sn.. LEITE E O!TIC!OA- Niio tem de voltar
mais ó. outra Camnra.
0 Sn., COSTA AZEVEDO- Não é isto O que SO
me informa. Si nüo ha preclailo ele voltar á
outra Camara, me )lOrmittlró. o illustJ•ndo senador dize!' que em tal caso niio havia precisiio de vir i• ordem elo dia: o projecto deveria
seguir para. o Poder Executivo a obter saneçiio.
~iio será assim ~
0 Slt, PRESIDENTE-SI O Senado confirmar
us emendas, o projecto tom do voltará Cu·

lo.ria, approvo.r 11s proposições orç!Lmento.rlas
ultimos fia CamOJ'!t, na ordem do •i la o. que se
prendem as dcspezos ·elo Minlstorio do. Jndus· mo..l'U.,
trla, Viaçüo e Ob1·as Publicas·.
O sn. LEITe 11 OITIO!OA"-Eu suppunba quo
O SR. DomNoos VICENTE- Votadas pela tivesse havido a rejeição das emendas por
dous terços.
C~tmaro. e votaremos como de I~ vieram I

I
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O Sn. CosTA AzEVEDo-Si o Senado as mn.n·
Mas bom tran•parentes se mostrnram ns
tiver, o prqfecto terú. do ir ú. Ca.mn.rn. do~ cnu~as lln!l rojrições das duas emendas u}ti..
Srs. Deputado~. que niio póde funccionar, mamentc votn.cla.s: orn do bom aviso nü.o rcporque ella jiL nc3 avisou disto com cor!." ar- Jeitn.r só o. emenda que não pcrmlttio. esse
rog-n.nciu., e a impremm. regtstrou o facto. nccrcscimo illegal, in,Just.o, desnocosso.rio, dos
vencimentos do protegido membro pai:ano
(Aparto.<.)
Ia dizendo, Sr. Presiclcnto, que ridicuias (quo se tom dito togail•~ do Conseibo Naval,
fomm as razões do parecer dn. Commissiio rle clovndos n lJ:OOO$annuacs!
Fazenda, para n.oonselhnr, como n.consolhou,
Ficaria. muito desamparada tal rejeição !1a rojeiçiio do tros das quati'O emendas do co.ndo ncceitn.s as outras emendas.
O quadro precisou de sombras menos car·
Senado.
rogadas
o Sn. UnAI.DIXO no AJ.IARAL-Nl!o póde mento. para mio salientar o seu delineadizer isso de umn. commissiio do. Ca.mora. 1los
E cumpro notar ainda que a Commis~iío
Srs. Deputados.
de Finanças do Senaclo, para oJierecer as
O SR. CoSTA AzEVEDO-Bem, direi som fun. emendas n.lludidns. ouviu funccionn.riof:l dos
damento n.Igum •.•
mnis competentes da repa.rt içüo da. marinho.,
0 SR. DO:.<INOOS VICENTE-Improcedentes. que vieram li sala de sou; trabalhos a con0 SR. CosTA AZEVIODO·-.,. DU improceden- vite do relntor.
tes. DA facto : rejeitnr a emenda que entendo Nilo procedeu, .pois, o. commisflão som cricom a rubrica. referente as dospezns do corpo teria, antes muito acerta.dnmente ; o que
de mat•inhelroB nacionaes, porque se deixou devo ser dito, pczo a quem pezar a verdade
exprc~sn.do..
de completar os ~:000$ que destinava a Ca- nssim
Sr.
Presidente, niio estou nn. tribuna para
mara para o material da companhia •'o n.prondirigir
o Senado a sustentar as emendn.s rejeidizes marinheiros da Parahyun, quando da
tnrlns,
sei
que ostil. rtlsolvido o contro.rio, por
dotação a essa rubrica do I.:lOO:OOO$, poderia
conveniencin.s
politicas, mantendo-se o. consn.hir nquolla pequeno. sommn, o muito legal·
vicção
do
desacerto
da Camara em tal asmente, é ...
sumpto.
O Slt. LEITE E OITICICA- Companhia essa Vim a ella pctra deix·•r nos annaes deste
nlilis que o governo niio crenrci,
ramo do Con~resso Nacional regi<trado o
O SR. CoSTA AZEVEDO - ... ó seguramente fiLCto do ter podido a influencia de um tuncrnziio, não direi ridic11/n, para núo cn.hlr P.m cionnrio, illegalmonto collocado no Conoelho
censuro., ou de:mgrrulo do alguns dos senho- Naval, tornar impotente o Scmulo no attenres scna.do~ns, mas impruric~Jtc. O honro.rlo der bem no seu dever melhorando o projecte
collega que brevemente deixará uma d"' que lhe mereceu as emendas rejeitada•. ·
cadeiras dn ca,a, tiio brilhantemente occupa· O paiz que julgue do modo por qne procedem seus rept•esentantes, e dli a Cllda um o
da sempre (apoiados veroc.-:). o o
que merecer.
·
O SR. UnALDINO oo AMARI.L -Agradeço O governo fica n.visn,1o, por t~stc melo, da.
muito o conceito ; eu ;ó pugno pelo respeito illegniida• 1e havida com o acto da nomeação
devido a Cnmarn dos Srs. Deputllilos.
•1esse t'unccionn.rio, e não terá. desculpa. si
0 SR. COSTA AZEVEDO ..• não ver!\ na cerrar os olhos parn. manter esse acto, quando
repetlçiio da palavra que lhe arrancou a ni- outros semelhnntesj~ lho mereceram attenludltln censura, m11is do que uma obedioncla çüo.
ás suas lições, desde quando o fiz pam uem
Si niio estivesse, Sr. Presidente, convenaccentunr o substitutivo recebido do honrado cido de que pelo modo pot• que condemno
collegn pelo Espirita Santo.
quanto foL feito, estou com a lm o as eon~eni
Niio fbi essa. umo. razão rilliculo., pois ; foi encins do set•viço, doei\ viria confessar meu
impro ·edente.
erro. O Senn.rlo tevo prova 1le que nfio insisto
Nem monos improcedente ó o. ra.ziio dn.rla quando convenci•1o ele erro, em minbns ldóas
:para gue fosse ro.JeitndiL a emenda roforento notes mn.ni restadas.
a rubi•ica-Muniçno do boecn; jnstruncnt.e Batido pelo honrado senn•l or pelo Par&na,
onde a lei pormitte abertura de creditas sup- quando sustentei a emenda do venerando
plementctt•, só pot•que o Senado diminuiu sua SI'. Saldtmba Marinho no intuito de .orem
dotaçiio em GO:OOU$, niio prejudicando isto o melborndos oa vencimentos dos funccionnrios
serviço. A rubrica tlcnva em 3.3Q.::000$000. dn Contadoria dn Marinha, dando eomo base
De sorte que, Sr. Presldento, apenas uma do direito a eS!• melhoria leio, decretos e
dns emenclns do Senado l'oi nccoita-n quo nt- n.\li~os que citei o nii.o justittcn.vn., segundo
ton<le ri creaçiio do batalt•iio do inlhntarlo S. Ex., nquelln emenda. declarei que votoria
nnvol, detormlnndn na lei de fixaçiio do tor- contrn. n. mesms. emon1la.
ças! •••
Inalstindo agora pelo lllegnlidode do au-
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smento dos vencimentos .do membro pniznno Niio quer n lo! que "" os n•lqu im. pelo
do Conselho Naval, e portanto contra o. ro· cargo; mas que so os tenha o.ntcs tln posso
j eição <la. emenda que obodcco il lei, o 1\ do !lo.
i ustlça. nlóm, tenho o forte apoio desse col· Torno, pois, a. avisar o governo da illognll'te,a., que, como ao subo, retirou sua emenda d~do o inconvonlencia. do neto que empossou
sutrro.gn.ndo o mesmo n.ugmonti.J.
no COl'po do con-clho nn.vn.l, como seu momDevo terminar. Na. ses.üo de l10ntcm, no bro pniznno, esse ,joven protegido dn CamBt•a
pouco que disso, tive só por mim bom sali- dos Srs. Deputados.
entar o <jue foram os membros pnizanos tio Faço-o com o direito que me assisto <lo
Consslbo Naval. nos primeiro• annos de sua assim proceder, emqunnto senador, como mo
e1eaçiio, o o que no presento por n.lli succede. assistirá o do consuro.I• o govo1·no que, n.visaNão lombrei-me da personalidade do actual do por condescendencia, mantiver tal illcgamombro pni:w.no desse conselho, que teril e lidado em doservi~o dn marcha dos trabalhos
(l.credito que tem qual!cl:trles mui dlstinctas ; dosso conselho.
mas que niio funcciona legalmente, nem o Sit. SALDANHA M,mJNno-Apoiado,
procede como procederam t:iCUS antcccssOl'es
aol!leados, os Srs. Zacarias de Vusconcolios, O Sit. DomNoos VICEN1'E-Estt\ no sou diV'IsllOndo do Rio Branco, Bandeira rlo Mello e roi to tio censurar, o ntó já rlovla ter feito a
Olo.s Vjeira, que ja.ma.ls cogitaram do f1tzer censura, a.pon~ts se deu o. nomeação.
):)ressão para que o parlamento lhos melitO· OSn. Cosn AzEVEDo-Não estava ent~o
~asse vencimentos, mirando só o rlover do em nossa putria, e sim na China: niio tinha
h<lJD. servir o palz •
esta cadeiro, que Impõe aotuar sobranceiro
O governo que n 15 de novembro entrou contt•a as illcgalidados.
!taS rosponsabllldades da administi•açiio dccln·
Pó·'o o honrn·'o senador, Sr. presidente,
rundo que seril sempre obediente ú lei, que que mo ha distinguido com seus apartes, ter
a convicção do quo estou disposto a censurai'
pratique quanto lembrei.
OSa. DomNoos VIOENTIIi - Qual foi o con· o governo sempre que so desviat• da ftel ob·
selkCl que V. Ex. dou!
s~rv~ncia dns leis, sempre que. concui<JUe um
.
·t
·
dtrOito, que pratique uma iD,JUStiçn. As ur·
O
COSTA AzEVEDO- De •. a ~t·lbun• uns tio Amazonas niio suffragnram, meu no·
denunciO! a inobservancla dn lo1 nesse acto mo para mo tloixar silencioso, quando vendo
q11e Jevou. ao Conselho Naval quem para o e sentindo 0 dc.<uocat•no dn administ 1•açiio
car~ro devia ter predtcados que lhe faltnm ; o publica.
consequentemente 0 ser annuliado.
Niio 1\J.rol as censuras do modo elevado,
OSa. DomNoos VICENTE-Isso seria tomar perqne faltam-mo hnbilltnçilcs; mas ful-as-ltei
conbecimento do um acto completamente ile sorte a demonstrar que sei mnntor o di·
acabado. Quer V. Ex. que o governo so rei to que mo conforit•um, a integridade desse
OC<Jfl~~ com Ulll neto quoj~ produziu todos os direito.
seus et!eltos ?
O Stt. DDl!INGos VICENTE - E eu f•ço a
O Sit. CosTA. AzEVEDO- Niio quero acre· V. Ex. CSS~>justi~l>.
ditar que estas palavras do honrado senador
sa. COSTA AzEvedo - Obrigado : honro·
sl!ljam em cenSUI'll de actos do actual gover- moocom
o conceito de V. Ex.
no, revogando decretos o cassando nomeações Bom sei.
Sr. Presidente, que, ainda quando
il>ita.s por seu antecessor sob fundamento de severas sejam
ns censuras, o cabidas, pt~rtl•lfUI
lllegnes, como havemos tirlo scionoia pelo desta ou do outro
ramo do Congt•es'o Nnclo·
Ditu·la Official. Demais não sel como censurar na!, niio produzem
effeito nos ~uvernos ln·
aet~s que teem por 11m obsoi•vancia de leis.
conscientes do dever ; e n· •ste caso só servem
A posse de cat•gos providos com offensa da dolovRI• n. opinião publica a julgai-os melhor.
I~ i não constituo direito de tal ordem, que Nüo silo, pois, sem vantagens.
ponbn o J'unccionario lnncccssivel a provi· Actunlmeuto, e ó multo cedo para acreditar
denciflS que salvem o prestigio dn mesma lei. que
censuras que se produzam nestes ter·
Alem, a lei do conselho nnval,jli citada po1• mos nsdeixem
do sm• recebidas. Os avisos se·
num antes, autcrlsa o governo a dispenSilr guramente seriio
·tidos como um serviço o
do exercício o mombi•o mllllnl' ou pulzuno bom : ó o que .Pratico,
quo niio Jll'este bom serviço; e bom Herviço
nesse conselho niio pó<lo prestar, ainda dcse- Aviso o governo·da lllogalldado do acto quo
ja.lldCl, a.quelle que niio reune a outros predi· levou ojovon protegido da Camnra dos St•s.
c(l.clos o essencialmente exigido por lei, isto Deputados no .Conselho Naval, onde niio póde
i, dispor de conhecimentos da, administração !JOJn servir apozar de sua intelligonclu e, ••
dl).l!lorinbn, como succcdo com esse membro O Sn. PinEd FE!tii~IRA- E' muito !ntelll•
piJ.izano,
sento,

•
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0 Sn. COOTA AZEVEDo-Não Ocontesto.
0 Sn, DOMINOOl VICENTE- Tem muito talento,
O Sn. Cosu AZEVEDO- •.. e, ia dizon•lo,
por tal !Ilegalidade, junta U. circumstancin
ae não poder bom servir, devo esse acto ser
annullado.
Nilo bastam·lho,p~>t'a ser mantido no lognr,
a intelllgencin, o snbot• juridico, ser mesmo
&m consumm1vlo jurisprud~nto, noH seus 25
annos de Idade; a lei quer,alem disso tudo, que
ó muito jtl, para tanto, duas cssonciaes pro·
vas: o. pr!mcira, a. do serviços prestados cm
outros cargos; a StJgunrla, i:iObropujo.ndo ns
demais, a de conhecer a pratica da adminis·
tração da marinha.
Toes provas niio deu o não pôde apt•esentnr
esse ,joven, O govm•no tllltara a seus deve·
res fazendo-ao ignorante l1isto.
E' muito joven, 81•. Presidente, para quo
pudesse tanto alcançnr.
O Sn. Do~nsoos VJCESTE-Nn volhico np~
nas se presuppüe um pouco de experioncia,
bem o sabo o collega.
O Sn, Cosu AZEVEDo-E' certo; mns isto,
de certo, vem em ta vor do que digo. A lei
quer a expcriencia dos serviços rin administração da marinha, o que niio •..
O Sn. E. WANPEXJ(OLK-Conhecimento da
administração da marinha.
0 SR. COSTA AZEVEDO-, .. terá, emquanto
no verdor dos anno>,o nctual membro paiznno
do Conselho Navul.
A inconvenlencia tle tal nomeação deve ter
aiilo llllntida ; elln atl't•onta o> credito; des.;o
conselho nesse passado, do homens como os
que nelie t'unccionn.ram. SI aili todos pcn·
sassem como eu, desde logo, Rem fu.ltar it. obc·
diencia e no respeito, teria havido represen·
taçiio fundndn contra tal inobservancla da
lei, que tanto bel accentumlo.
Quando fui membro do conselho, 1iei destes
exemplos :muitas v01es procurei o ministro,
para representar, mirnudo só o interesso do
servico, contra acto• que julgava desacertos.
0 Sn. DOMINGOS VICENTE - Seu procedi·
menta muitas vezes não teria agradado.
O SR. Cosr.l. AzEVEDO-Nunca tive só em
mira agratlar, mas sempre bem servil•,
Narrarei um facto.
Tratava· se do uma promoção por me1•ito,
o Con•elho Naval propoz para o nccesso quem
eu sabia só ter o merlto de rodeiar-so de em·
penhas de homens nota veis.
Accoita a pJ•oposta, otfender-so-iam atroz·
mente direituo do muitos officlnos dosproto·
gidos. O ministro estava disposto a Ir de nc·
corda: era eilo o Sr. conseliloiro Moura, a
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quem, como deputn•lo, fazia ou opposiçito o
havia sido nelia por demais severo.
PJ•ocurel·o, faiiando sobre o cilSo. Que·
brando o segredo dn. vutu.ção tlisse·lho que,
no conselho, cu havia. hido vencido; e ,jul·
goanc!o f11zer a S. Ex. um servi~o, o desviando
da pJ•at\ca do um acto altnmonte injusto,
vinha tomr.r a liberdade do csciareceJ.o sobre
o asslllnpto tiio seria.
S. Ex. ouviu· mo, o ficou de eotudar o as·
sumpto do modo o mais detido passivei.
0< empenhos p~ra que a pt'Ol>osta aiiudlda
do conselho fosse ~ceei ta, augmentav~m. crescendo dia a dia de coelliciente.
Segui p~ra Pernambuco cm desempenho de
uma tarefa espinhosa, qu~i a de reduzir a
proporções de minim~ importancia o Arsenal
do M~rinil~ do Recife, e lbi nill que me sur·
prehendeu o honrado Sr. con<oiheiro Moura,
com a noticia de ter procurado uma licença
que o levara ~ B~hin, deixando do sanccionar
o neto de pt•omoçiio desse olliclai, cujo me1•ito,
elle estava convencldissimo, consistia só rlos
omponhos.
Lastimou entiio S. Ex. de não ter assistido
às sessões do conselho quando alli se tJ•atava
do assumpto.
· O Sn. E. WANDENKOLI(- Devi~ mesmo
fazci·O pelo rcgul~mento.
0 SR. CosT,\ AZEVEDo-Eis nhi, Sr. Presidente, o como proce•lin: no caso da nomcaçiio
de que mo tenho occnpadoniio deixaria de ser
igualmente leal, avi•nndo o desacerto.
Cumpria meu devei', o governo que proce·
desse como quizease.
Não estou mm de meus habitas, quando
aviso o governo da iiiegnlidnde desse neto que
trouxe ao Conselho Naval um membro im·
competente; no go\·erno n t•esponsnbiiidarle,
de accoitat• esse neto, •lo não investigar atli
onde elle ó prejurliciai no serviço,
Convicto do que não procedo com paixão
inconfo,avel, o se traduz no empenho de
ver ns leis obsorvn.dns, ou não encnro as
contrnriedndos que possam adTir de meu
procedimento, no aviso feito. O modo como
lill' recebido guiar·me·hn os passos indo ao
onconti'O do govot•no.
Nilo miro as pet'Sonnildadcs: encaro n lei e
o serviço.
St•. Presidente, devo sontnr·me, observar o
compromisso tomado de não espeJ·dlçnr o
pouco do tempo que resta ao Scnndo para
attonder nos oS>umptos inadiaveis,quo preci·
sam do solução prom .• ~
A' resolução do orçamento da rcceit~ tlou
meu voto, apezat• do ser tão deleituoso, porque nüo pó·le ter emendas, sob pon~ de niio
ter o ~overno essa lei do meios; e som oU11 eu
aconselharia o paiz a niío pagar Impostos.
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O mesmo nilo succcdort\. com a resoluçiio Em o anno seguinte voltarei ao o.ssumpto,
do orçamento da d~<pezn da marinha, por- mas com mais cuidados para ovital' outra
q uo ponso qno som lo i, pó1le o g-overno n.t~ disconsideração no Senado.
tender às dcspllZIIS lmproscinrllvols exigidas Nada mais.
pelo serviço, dando contos do si posterior0 Stt. MORAES SARMENTO- Multo bem.
monto, o desde quando a falto vier do ConNinguem mais pedindo a peiavra, encer·
gresso Nacional.
rn-se a. discus~ão.
Sustento, pois, os emendas do Sonado, e
São successivamente ro.leitadns as emendas.
prlneipalmento a que corta o abuso do se au·
gmento.r os vencimentos tlo membro paiza.no A proposição vaeser opportunamento enviada
do Conselho Naval, sem lei que o eletermino, il sancçiio, inrlo nntes á Commlssilo de Re·
e sem o minlmo laivo de justiça ou conve- daoção.
niencla. E' acto de puro ÍIIVOl' pessoal.
Vem il Mesa e ó lida a seguinte
OSn. BAENA-V. Ex. prestara mais um
gr.nole serviço renovando cm 1895 esta
Daclarnçrra
emenda.
0 SR. CosTA AZEVEOO-Fal·O·hOi, mas em
projecto cspeclai,afim de que, partindo olaqui,
Dccla.rll.mos rejeitn.r.agora o.~ emen,las do
n. ultima palavra seja do ~enndo.
Senado no orçamento elo Ministerio da Marinha por preferir esse procedimento a coo·
Assim consultarei melhor o as;umpto.
correr para que o Poder Executivo fique sem
Sr. Presldento, o Senado vae rejeitat• suas orçamentos, poie póde succeeler que na Caemon•las, porque interesses do ordem elevn.da mara dos Deputados niio hnj~ numero para
e alcance politico tanto impõem.
ull.lmar os trabalhos orçamentarias porvenO procedimento da Camar,., levando-o a tura alterados no Senado.
esse constrangimento, sorli julgado pela opi· Sala das sessõos, 11 de dezembro de 1804.niiio publica. Porém nilo mo sujeito a essa Jm7o NúDa,-Pires Ferrcira.-Joao Pcdro.poslçao secundaria.
Ji', lt!ac!tado.- Virgílio Dama.'lio.-E. Wan·
Com meu voto o Senado jamais serú. uma delilwlh.-Domin!JOS Viccntc.-Almeida Bar.
cbnnooilarla da Comam; oiie protesta, em- 1'Cto,-Joaquim de Sou:a.-Rcgo Mcllo.-Aqui
Uno do Amaral.-OU11cira Galvllo.-GiZ Goubora silenciosamente, contra ta i posiçilo.
lrtrt.-J. L. Coolho o Campo.,.-Lcito a Oiti ..
Nilo irei mais adeante.
cica.-Antonio Baona.-G. Richard.-Loan·
0 Sn. DoMINGOS VICII:NTE-Niio hn m~is para rlro Maciol.-Eugmtio Amorim.
onde ir; depois gue V.Ex. disse tanto, o que
Sogue-se em 2" discussilo a propGsiçiio da
mais ba a dizer!
.
Camara dos Deputados, n. 94, de 1894, tlx~ndo
0 Sct. COSTA AZEVEDO-lnfeiizmento velho, a dospoza do Minlsterlo da Industria, Viaçiio
nilo consegui o.té ngora. reformar minllll. nn.· e Obras Publicas para o exercicio de I895.
tureza elos verdll.!l ~nnos, impetuosa em extremo.
O Sr. Leito "Oltlelen vendo-se
Julgava quo no declinar dn vida ver-me-la na contingencia de não po4or emendar o or·
pacato, so1Tredor, submisso.,.
çamento em discussilo, pelos motivos j~ ex0 Sct.DO>nNGOS VICENTE-A velhice trouxa postos e que o Senado conhece, não se julga,
entretanto, impossibilitado de fuzerum estudo
esse milagre comsigo.
sobre diveros pontos da lei orçamentaria,
OSn. CosTA AzEVEDo- ... perfoi to christiio,
Fai-o-ha na proxlma discussão pondo em
de nomcndn, nos so1Tr!mentos; dando ~ es- evidencia as !ilegalidades e os pontos fulsos
querda quando a fuce direita houvesse sido do orçamento.
esbofoteaela, ...
Com esse procedimento tem em vista regia·
O Stt. DomNGos VIOE."f!'E-lsto seri~ muito trar o seu protesto contra o que considera
diftlc!i.
fóra de lei, Já que não lhe ó permettido votar
O SR. CoSTA. AzEVEDo-.,. mos nito sueca- tle accordo com as

deu assim. A natureza som mcdlfic~r-ae colio·
cn.·mo com lmpotos,lmproprios d~ idade ; estes
levam-me a repoUir ns atre·ontas, parlam de
onelo partirem. Raziio pela qual não deixarei
de sustentar as emendas do Senado rejeita·
daS pela Camara dos Sra. Deputctdos.
Concluirei afinai.

BUI\!1

opiniões,

N!nguem mais pedindo a palaTra, encerra·
se a díscuesão.
Vota-se e ó appprovada a proposiçilo, e,
sendo adoptada, pass~ para 3• discussão.
O Sn. ANTONIO BAENA (pala ordom) requer
e o Senado concede dispensa de lnteratloio
para a 3• discu,BSiío 1la proposlçiio,
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Entrom em dlscussiio unlca, com o parecer
da Commissiio de JustiCII o Leg'IB!ac;iío, o siío
som debate rojeitadas por qna,i wmniml·
dado de votos as emendas da Cumara
dos Deputados elo projecto do Senado, n. 17,
de 1894, regulando o processo para a eleiçiio
municipal no Oistricto Federal ; omendas

285:435:\768 para a roconstrucçüo de paióes de
polvorn' na illm do Boquelriio e outro de
73! :580$ para as despezas com obras !lrgon·
tas em divel'ios estabe!ecimontos mi<tmres.
Prosoguo em 3·• llh;cu ~sii.o, com o p:l.recer
dn. Commis:-siio do Commercio o Agricultura,a.

proposição da mesma comam, n.50, do 180,1,

que não tendo sido o.cceitu.s pelo Scnndo,foram autorizando o govel'nO

tL

despender u.tó a.

mantidas pela Camara.

quantia de I .000:0008 com os trabalhos para
a manutenção e dosorivolvimento elos nucieos

O Sr•. Gil Goulnrt. (pela oc·clem) Sr. Presidente, V. Ex. convidou os Srs.sona·
dores a levantarem-se si qu!zessem manter
a sua deiiberaçiio anterior relativa nos npo·
sentados, e o Sf>na.do, em parte, convenceu-se
do que tinha justamente votado esta emendtt
da Cnmarn dos Srs. Deputados.
·
Pelas reclamações de di •ersos col!egns mo
parece que ba duvida sobro a votnçiio o
a"im saneio, peço o. V. Ex. que proceda
a nov• votaçiio.
O Senado tem de acceitnr a emenda da
Camara, si qu!zer que fiquem incompativeiR
os empregados ayosentndos ; na hypotheso
contraria, nilo tcrao os Srs. senadores necessidade de levantar-se, quando convidados.

coloninos do. margem direita do Atu.guu.rr,no

O Sr. Pre•ldente -S. Ex. de·
via reclamar em tempo, antes do se passar
6. dlscussiio das outras matarias, entretanto
vou submetter a nova emencla ~ votaçiio.
Eu disse muito claramente aos senhores que
approvam • exclusiio das incompatibilidades
(o artigo define as Incompatibilidades) ••
A Camarajulgou incompativeis os aposentados. O &!nado niio accoltoU a incompatibi·
!idade.
A Camara confirmou por dous terços a in·
compatibilidade.
A mesma consulta foi si o Senado mantiba a exclusão do. incompatibilidade •los apo·
nentadosdos cargos municipaes efedoraes,lsto
s, si confirmava a sua rejeiçíio a emenda da
I!Camarn.
Os senhores que manteem a declsiio do Se·
nado, niio accetlcl.ndo a incompatlbi!idado dos
aposentados munícipnes e federaes, queiram
levantar-se.
E' mantida •lncompatibllldarle votada pela
Camara por Isso que a emenda niio teve os
dous terços de votos.
O projecto voe ser en vlado li sancçilo presi·
dencial, Indo antes a Commissiio ele Re•lacçilo
Jlara rodigii·O de accordo com • omend•
da Camara dos Deputados acceita pelo Senado.
Segue-se em 2• discuasilo, c 6 sem debate
approvada, e sonclo adoptada passa para 3•
discussão a proposlcilo da Camara dos Depu·
tl>.<los, n. 74, do 1894, autorlsando o Presi·
dente d• Rer.ub!lea a abrir no cort•ento exer·
ciclo ftnancc re um credito extraord!nar!o do
Sonndo V•. VI

I,.,;
•I

.

I•

''

Estado do Pará.

..•:

O Sr•. Jnilo Nelvn-Sr. Presidente,
V. Ex. e o Son•do recordam-se que esta pro·

,,

posiÇiio,csto.n,lo jó. em 3·• discussão, fbi adiada,
por se ter apresentado umn indicaçíio para que
tbssem convida•los dous !Ilustres membros do
Poder Executivo, para ministrarem infbrmaçoos ~ bti respeito.
.
EsttL indicação no dia seguinte foi rebrnda
e a proposição enviada a Cummlssilo de Com·
mareio o Industria para dar parecer.
A Conuni~silo du Cornrnercio o Iudustl'ia
sn.tisf~z 08tu. exigoncin. do Senado o. manifestou-se em tot•mo~ vagos o gernes, tlt7.ontlo.
(U.)
.
"IL 1
'I lustro
Peço hcençn.

'l'

l
I

•'

. '

(I',g..
cardar do sou pnrccot•, Oo\•em recordnr-so os
honrados slgnn.tnrios dollo flUO n. qnostüo nua
l'oi de cif1•n nom de outra cii•cumstnncia ; foi
commLss~o ~nra

silnplesmonto porque o projecto determina
positivnmonto a

mur~om

direita. do rio Arn-

A'IInl'y. quando nós ,it\ do po::;.:;e. dn mnrgom

esf}nordn., isto ó no nnrted este r1o.
Dosrlo quo já tiniltLmos tolciudo a nossn.colonlsaçiio rm mnl'gem esquerclu. em virtude do

doct•eto n. IQ3, do IQ cio ,ionelro de 1800, expodido pelo Govor·uo Provisorio, niio ora
JUSto qno n.gorn rocnu.s;emos passando pu.~n.
n margom opposta, mt~xlme tendo om consttlemçi'io o quo diz o pn.rccot• dtL Commlssão do
l'lnançns. (LD .)
orn, vcl-se que a Commlssito do Fina~ç~s
julgzt conveniente collocar..nos om postcu.o
tal, qno possamos nos oppor" q'!!tlqner exi"Oncto. tlesn.t•t•azondu. i n. Commli:isuo tle Comffiet·cio e lndnstt•ln., pot•óm, não v.d por este
priuelplo, diz simplesmonto que ó conveniente
niio intorrompor o servit;o inicindo pelo Go·
veroo Provisorio.
Quero saber qunl Oo mais importante; si u.
considernciio dn Commls~li.o de l''innnç[l.s, si n.
tlt\ Commi!'lsiio do Commorcia.
A considornçiío tln. cmnmissii.o do Fionnons
envolve uma ~nesliío elo dh•o\to lntornaclonal,
o n:i.o com n. fundnçilo de umn. ou duns colo ..
nlns, quet• 1\t\. mrtrgom Lliroitu, quer nn. osquortln. que httvomos do nos oppor ns loucns
pt•o tonçMs, tlo:mt•t•nzoadn.s.
Ct•oio quo hiLo llu concot•tltH' commiA"o, quo
estas qnestoes só se podem solver ou pela di30
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plomacia ou pelns nrmns; si polns nrmns niLo
podemos, vamos )'OhL diplomncla ; com isto
ile mandar fundar colonins quer civis quer
mliitnros, nilo ó que havemos do dirimir nosso
direito com a Frunca sobre questões iitlt;iosns.
A Commlssão do Commorclo, porém, uiz que
niio quer interromper o survico iniciado pelo
Governo Provisorio. Vojnmos si tom razilo.
lnicindo o se••vico em 1890, rol nomenda uma
commiss4o dirigido. por um officlai muito dis·
tiucto que nlli rnilocou em companhia do ou·
t1•os camaradas.
Mais tnrdo o governo nomeou Ires distin·
elos eidadiios brnziloiros paro a propagnntin
da coionisnciio no norte. Esta commissiio foi
oxtinctn po1• portaria do 3 de setomuro de
1803. Diz o reiatorio. (LíJ .)
Ainda hontem, peço iicenç<' para recordar
no Senado, ii um artigo oscrlpto pelo S1•.
Sant'Anna Nery, em Paris, com roiaçiio á co·
lonisncilo daqnelie torritorlo, onde bojo so
encontr~ ouro e que tem lovantndo st!rius
questões.
O governo franco?. quer pollcial·o com po·
Ucia sua, o brnziloil'O tombem quer, mas ho
um meio termo que é o emprego da policia
commum.
Ora, si n quostiio cstiL assim efl'orvescente,
que vamos fazer com colonias no. margem do
rio Arnguury 1
Ainda mais o Sr. Sant' Anna Nory em con•
versa que teve com rrnucozesjáomlgrados do
Brazii, houve um que lhe referiu que em umo.
aroa de 100 metros mais ou menos em quadro
havitl retirado 72 ltilos de ouro : o.quelies
colonos que chegam ali! contrnctados, logo
depois oomeçam o. trab~tihar por conta prop1•in.
Ora, vae gastar o governo bmzlleiro mil
contos de rt!1s para enviar colonos que !01 iio
o mesmo destfno que ostos trabalhadores
agencltldos por individuos po.rtlcuiures 'I
Parece que nilo estamos em condições tiio
prosperas.
Isto, pelo Indo melhor, ó deitar dinheiro
fora, si nilo tronxor qualquer complicação com
nlguma nnciío estrangeira.
Diz o Sr.Snnt'Anno. Nery,em corrospondon·
cia,que esta regiiio ó povoad" por co.icotas, ou
por mdlvlduos de ma nota. Estes ho1nons niio
tom •IIi policia, o.lll vinga o dlt•eito do mais
forte, e nós vamos levo.t• os nossos pntrlcios
pa1•a emigrarem, colonisando esses terrenos
po.ra tira1·em ouro por conta prop1•ia ? Niio.
llemais o Senado so.be que o Estado de Aia·
l!Do.• prohibiu expressamente a omigl'IU)ilo., ••
0 SR, REGO MELLo- Nilo prohibiu,
O SR. JoÃo N~IVA- Em cerln.i condi·
cões, o o Ceará foi alóm, Os promotores
da colonisacilo po.ro. o sul negam·se a que
seus concidadãos emigrem para os Estados do
Norte, p~ra o Amazonas o o Pará, Os cearen·

ses que teem em!gro.de, dizem alguns que n.
cn.m lá; gctnham dinheiro, ó verdade; mns o
dinheiro fica e bom poucos voltam. (Reclamações.)

O Sn. FRANCisco MACUADO- A prova do
que v. Ex. está onganudo é que o governo .
tentou impedir a sabida de ceat•enses para o
Amazonas e nilo o conseguiu: é porque ollos
acham melhor estar no Amazonas do que no
Ceará.
O Sn •.JoÃo NEIVA -Esta insistoncia dos
nobres senadores não prova que olles trabalham cm proveito proprio. Elias trabalham,
mas lá ficam o dinheiro o sou corpo.
Os Sns. SAR)IENTO E FRANCISCO MACIIADONem sempre.
O SR. JoÃo NEIVA-E' o. regra. geral.
0 Sn. FRANCISCO MACHADO- V, Ex. cStíL
enganado a esse respeito. (.1pa>•tcs,)
O Sn. JoXo NEIVA-O que hiio de dizer os
representantes do Pará e seus collegas do
Amazonas 'I
0 SR. FRANCISCO MACHADO- Que V. Ex.
nilo tem l'R1.ilo paro. prohibir a immigra!)iio
paro. o Po.r~.
O Sn. JoÃo NEIVA-O que é verdade, Sr.
presidente·, ó que o Ceara niio tem prosperado
com os dinheiros adquiridos no Amazonas.
0 SR. FRANCISCO MAOIIADO- V, Ex. está
enganado.
O SR. JoÃo NEIVA-Os homens viio paro. o
Amazonas e, quando voltam, pergunta·se·
lhes: Entiio, que tal o Amazonas 'I
-Muito bom, ganha·se muito dinheiro:
venho buscar m~us po.triclos, para pagar o
que devo.
0 SR, FRANCISCO MACIIADO- Entiio, si O
Amazonas niio presta, o que é que os leva de
novo J.t\1
o Sa. Jo:to NEIVA- O que os leva lá, é a
honra do cearense, ó po.ra pagar os creditos
que lá contrahlram ; ó o. respo•ta que tenho
a do.r ao nobre semvlor.
Elles ficam compromettldos em seus nego.
cios, porque os negociantes, os chamados re·
gatões niio tem coraçiio.
Si o cearense volto., si vem ao Ceará bus.
car seus patrlclos e membros de suo. fam!Ua
é para satisfazer os compromissos que lá
deixaram.
0 Slt. FMNClSCO MACIIADO - V, Ex. estú.
enganado.
o sn. JoÃo N~IYA -O mou 11m niio é •I is·
cutlr estes dotalhos estatlsticos, ó simples·
mente ver, quaes as vantagens que a Uniiio
tem.
·
Para conhecer si Isto ti uma vantagem nn·
clonai, fui buscar o'projecto original d~ C~·
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mara dos Srs. Deputados para examinar;
n~o o tonho aqui, mas posso dizer no Senado
que o projecto ti n.ssignado por cinco distin·
ctos paraenses.
Pelns n.ssigno.tm•ns vi 1ogo que nüo se trn·
tn.vn. 1lo interesse nu.cionnl, mas do interesso
do Estado do Pnril.
0 Srt. MANDEI, BARATA - A conclusão de
v. Ex. nüo ó "logicn.. (1'rocam•stJ d h}CI'SO.~

O Sr ••Jou•to Chermont- Sr.
Presidenta, ú multo impot·to.nto o assumpto
quo so discuto ; ou pouoria !nzorlargn.s con'id•'raç1íes sobro clle, mM V Ex. •leve com·
prehondcr o meu embaraço nesta hora adonn·
to.rlu. e om umo. prorognçii.o de sessã.o (apnt'a~
!lo.!) ; n~o posso contribuir Jlal'a. que se pro·
Ionguo indclinidamonto os trabaiho3 desta
Co.sn.,
Mos, Sr. Presidente, o interesso que 1lo•::
aJíartcs entra o or(U{01' o os S·ts, Manoct Bntomat•
por todos os negocias do meu Eõ·
1'ata, F1•ancisco Machado c .Sttrmcnto,)
tn.Uo me obri:.,rn. o. responder, cm poucas
O Sn •.TaXo NEtVA- Aqui está o decreto do palavras ás considerações que acaba do lllr.ct•
governo provisorio, que. tmta do ostt.bele· o iUustro senador que mo precedeu na tri·
cimento de nucleos colonioes no Estado do bunn.
Pnril. (Lê)
Presiuentc, o pro,iecto que se discuto
O decreto nilo diz parrt mnnutençiío de co- emSr.
nada
so relaciona com as nossllS questões
lonias nncionaos, que deviam ser nncionatido
limites
com a Guyana l'rancoz~.
sadas no territo1•io da Guyana Brnzileira.
O
SR.
MA,.,OEL
BAMTA- Apoiado.
O proj ccto localisa, no Estado do Para.
~i fosse interesse nacional, seria mais am·
o sn. .JusTo CnER~IONT - E nõo se t•elapio, mas locolisa no Estado do Pará.
clonn. em cousa. o.lgumo., porque o. rcpresen.
0 Srt. FHANCISCO MACIIADO- Si V. Ex. tação do PariL, nn outra Cn.sa do Congresso,
acha que mil contos de réis sUo de mais, 1\lcn não procederia impensadamente, de modo a
déo. ai o projecto estendesse a. coloni.snc;üo a pro\~ocn.r uma questüo. quo ella. sa.bo que sô
pódo ser tratada polo Ministerfo do EX·
outros pontos.
terior.
O Sn. JoÃo NEtVA-Uma colonia fundada
dentro do territorio do Pari\, não ú no torri· O hisforico da questilo ú o seguinto :
tot•io nacionol.
O governo provisorio decretou a naciona·
0 Srt. MANOEL BARATA-O territorio do llsaçiio do nosso tert•itorio ao norte de paiz.
ParO. ó tiío nocional como o dos outros Es· Essa nacionalisacüo devia ser feita por meio
de nuclcos colonines, quo la fossem estabe·
tados.
lecidos.
O Sn. JoXo NEIVA-Mas o tcrritorio por·
Nomeou-se a respectiva commissão, foram
tence hoje aos Estados.
escolhidos
diversos pontos para o estabeleci·
Ainda mais: este decreto ede tal modo que monto desses
coioniaes e, entre esses,
mando. concet.lcr nos colonos nn.cionu.es, como um que estiL nucleos
situ111lo
á margem direita do
tavor mínimo, os liwores moximos que oo rio Araguary. aonde postoriormente
fundou·
concoden' a. um colono estrangeiro.
se
a
coionia
donominada
Ferreira
Gomes.
Veja v. Ex. que compromisso ao controe Es.sa colonia existe 'ha alguns annos, tem
com a appt•ovaçiLo deste pt•ojecto, que manda tid<>
seu desenvolvimento, tem cemmunicacoionisar um lagar para onde J•< se mandou çiio mais
menos directa para a capital do
gente, cuja tentativa naufragou e nilo lla re. E<tado doou
Pará,
faz seu pequeno eommercio
ln.torlo que diga qual o resultado destes sa- e se inicia com bllStante
esperanças.
crificios. (Apal'te., .)
·
Tem
estabelecimento>
montados,
tem uma
A lei determina que soja na margem di· serraria a vapor, uma pequena lancha
que
roi ta do rlo Araguat•y.
nctunlmonto está em concerto no Arsenal de
0 Srt, ESTEVES JUNIOlt-Veja V, EX. Oque Marinha do Pari• e nessao con•liciles o Senado
aeonteceu com n. CommiB<iío de Finonçna fi.UO deve comprebendm• <;ue ni!.o se póde deixar.
nilo quiz mandar emondas, para não preJU· de d11r no governo os meios a seu alcance pnra
dicar os orç<Lmentos.
nüo intorrompor assim um serviço tüo pntriotamente
iniciado.
O Sn. JOÃO NmtvA-lllas entiio havemos de
A
interrupção
deste serviço tt>aría enormes
fuzet• um serviço deste porquo não ha tempo
projuizos, como bem disse a illustro eommis·
do votar omendos 1
süo no seu parecer ; e por consequencfa. om·
Entüo.serln. molhot• que tivessem logo nc-- bora a commlssüo •liga que se deviit alterar
ceita•lo a emenda como ou queria e j1c que n cm parto a redacção do projecto que veiu dn.
Camara tem votado, adiando para a ultima C11mara, não o quiz IILzet•, porque ó notorio
hora para nos empurrar isto como um orça· quo na Camara j!i não existe numero.
menta, ou voto contra.
Por esses motivos, alhl.sponderosos, foi que
a
commissiio
aeceltou o proJecto. que veiu ~a
Era só o que tinha " <li~er.
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C11mnrn, que em nad11 compJicn com a nossa
que;tiio <lo lhnites.
.
Devo n.pi•oveitn.r• o ensejo pnrn. fn.zor o. ·seguintll dccJa.rttçiio.
Nós. brBzileiro~. o~tn.moi! em umn. situação
prcfcitn~notltc definida n re•pcito da questiio
do limitas com 11 Guyn.nn. Frn.ncczo..
Os no~sos direitos estiio fundn.do.; em tra.tn.dns, orn precedentes e om umn. longo. tradição.
Quando ministro do Jlrimolro PI'osidento da
Republica, fui n.utorisn!lo o. cnt.J'ar em nogociar;.ücs sobro este n,.. sumpto com o luLUil mi
nistro tr11ncez de entiio o St•. Girnrd ; o dccin·
rci,om nome do Sr•. Presidente d11 Republícu,
que o govürno rio Brazil nito colebr:trilt t1·atn·
do do lirnitc::~ com o FI·anc;a. que não fos~e pelo
rio Oyapoclt.
A' Vista dcstl1 dcclarac;ão rorm!l.l c ofilcial
do governo, e que é uma Uccln.l'nçii.o que tom
tra.dicõcs, porque vem de longe, o A'OV(~rno
do Brnzil, qmllquor que ollo &~jo, nií.o póilo
subscrever um trata.1lo com a França, em
Jllfl.torin de limites, qurJ niio sC>ja por esse rio.

Sr. •. Deputados que clava os vencimentos dos

ministros o socrotttrios de Estada em mats
1:000$ monsolmonte.
Si dolla tivo;so tido conhecimento, daria no
pnrec~r fuvor1\vel dessa commil'lsão, o por o~..
cripta, ns rn.zõos de lhe nogar o voto de que
disponho. E set•iu. não surpt•eza, antes .acto
esporado, om visto. do q un.nto disse sobre o
llSSumpto, quando Miei no orçamento do Mi·
nisterio do. Guerra, cm cujo m•çn.mento se
consignou 11 despeza do 12:000;:; paro. rcpre~~~~~taçao tlo ministerio !
'
Di•se onWo que ridlcula ora essa quantia
pn.l'n. isso: o demn.i:J, u.tó dcsneces~n.rin., si só
upplicoda no ministro milltnr. Accrescentoi
nU.o ,iustitlc.J.vel osso ag~rn.va.mento dos enco.rgos do Tbcsonro.Uo. Uuião.
Agora, 81•. Presidente, noto com maior surprczn. o quunto disse o pn.recer da. commissão
r!JL CamariL,allm do que n proposição cm dob1t!AJ
lbsso reccbidiL o viesse 11!A\ este ramo do Congresso No.cionnl.
E' do ma.is, St•. Presidente! Pa.ra regula.I'Í·
snr o abuso que tom havido desde o tempo
do governo provhwl'io, 1lo :;orem tovndo.s âii
(Apoiados,)
O contrt~rio serú. cossilo rlo torrit.orio no.cio- verbas eventunes a.e despezas doe trens dos
nal, sel'ú. um do~nstro e tanto nmiot• quanto ministros, aCamara. nos mrmr:!n. ossu. propoo territorlo letit:ioso rl1~ Guyaun. Bra.zilmra ó siçiio concodondo·lhes mais 1:OOOS para ro'
multo rico. muito fertll o Llc g1•a.nt1o 1'uturo. prcsontaçilo de cada. um!
Contrh;ta-me o l'ttcto: em logll.l•de censura
1'cnlio concluldo. (~lir~ilo lmm; muito,lu.:m.)
por osso desembaraço de ttlooltosrnnoNingcm ma\s pedindo u. paln.vro., encOl'l'O.· cabida
clomLl'íos,
a. C~trno.l'a vem por to.l mo·lo de
sa a diseus&1o.
approv;o[.o!
... o o SeDJLIIO, pelo que ó possiAnnunciada. a vot.ação, vorifica.. se não ha.- vol prever dos
discussões anteriores, lambem
"'/Br mais nurnero lL'gu.l. pelo que so :procedo snncclonnrá o que
tão esquot•domonte se tem
á.cltll.Illitda t.los Srs. l)onadoa·es que compare- praticotio.
ceram ÍL sossiio (35) o doixnm do l'CSponder:
Quizora. antes perceber a l'eprovo.çiio desse
Pires For1•eira, 01\vcim 0.: lviio, .lhdon Mil· JLbuso,
que pnllwrn mais adequado merece.
1:mez, Almolda Bt1rreto, Lcnndz•o Mu.ciei, Eu..
Si
isto
•e désso oo le111po da monarchia, a
gonio AlllOI'irn, Domingos Vicente, Q. Bocay. grita, mesmo
t11Lo tardM•ia.
uva, StLldnnila ivbrinho, Silva Caneilo, U. ito om ouvir.so. Odescompo.ssuda.,
rcsp,ito
ó.
lei
entiio
ora mnís
.Amoral o L11ito e Oiticlca, tendo este commu- sentido e monos osqu,cido,
nlcnda ~ MeSJL que so J•otil'I<Va por incommo- Hoje, na democracia, isto se niio dó., o ató
dodo.
so imptJo ao~ ministros vida luxuosa, desneFico, ILdiad11 IL votttciio.
ccssltria,
dundo-se·thes 1linheiro, não pedido,
Segue-se cm 2'1 Uiscussiio, co1n o prn•eccr dn.
para
I'Opt•c&mtac;iio
cargo!
.
conunissão do Finu.nçns, u. proposição da Cu.- Por que lovaJ'·liU!s do
mailit•
ostentação
do que
IDI11'~ dos Deputado;, n. 71 do 180.1, dctermi·
n
que
jü.
ollcs
tcom
?
mn~o q uo os ministros do Estu.do, porcobcríio
além dos seus vonclmentO!:l umn.. gor(l.tificnciio Ao te11tpo <lo mon11rchia n[o curavam os
legisladores dos miuistt•os, quo, tendo venci·
mensal do 1:OOU$pnra roprosontaçíio.
munto< mesquinhos, sabía.m do poder omba·
t:oçntlo>.
O St•. Oo~o~t:a A:.o:cvo<lo - RealO Sn. AQUILINO no AlrAllAL- V. Ex, acha
monte tenl1o grandes emborar;os, Sr. Presi- hont•oso •ahil' íntli vhln~o de um emprego
!lente, em vir occupa.l' IL ntton,~iio do. Cnsn. ; publico?
vrimeirarnonte. pm·que niio lm muito prometti níio lho roubar tempo, qunndo o Se· 0 Sit. COSTA AzmVEDO-Sem duvida, 0 fnnc·
nado luct11 pnra. dcsobrigtt!'-SO do seu• deve. cionario que assim se vli, depois de sncritl·
ros, o carece de todo o dtspouivci p11ra tanto cios, para bem seJ•vir o paíz, é digno do apnlcançn.r; cm soguntlu lo~ar, pol•quo. f;Cndc pbtu;os.
membl'O tla. Commissilo do Finan<;oa, não tive O que niLO seria, si pa.rn. evitar o. pogi?io,
canbecímento desta propoaiçiio da Camot•a dos procedesse moi, ou andasse a mendigar do
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Poder Legislativo uccrescimo do vencimentos.
E' bom provavel, Sr. PI•esidcnte, que a opl·
niiio publica se tcnlm sontldo mystlficada
pelos quo lhe lhzlam ucreuitur na barntoza
das novas instituições o molhar emprego uo
suor do povo.
Não nos devemos cs~uccor dos bons couso·
lhos que sempre nos di> o illustrado senador
do Piauhy, recommendando bal'l'eiro sólida
contra todo augmonto de gratiflcnçucs ou
vencimentos o cm goml dn.s despezo.s dn. re·
publica, no que ó appluudido pelo <ligno re·
presentante do Paroni\; e nos lembrando
desses conselhos comecemos por cimo. n por
om pmticn. essa medída, unicn., talvez, sn.tvn.·
dora do descalabro financeiro cm que temos
vindo depois de 1880.
·
Nüo ó crivei que os actuucs ministro< dei·
xem de nos applaudir, applicando·lhcs a medida alludida ; elles nüo recebet'ilo o presente.
Conto que quando lei a proposição cm de·
bato, tlcará no. cour~cçiio como morta., níio
sendo aggru.vadosos encargos do Thesouro da
União.
O SR. JoÃo ConnEmo-Quando o Pro,idente
da Republica nomear ministros rico;, póde
ser que estes façam isso.
O SR. CosTA AZEVEDo-Creio que os actuaes
ministros, como os seus antecessores, dn.
época republicana, podem, como aquelles PU·
deram, utravessat• as dilllculda·1es da vida
sem maiores embaraços. recebendo os vencimentos que toem.
Que represonta~ões carecem ter, que justifiquem o accrescimo proposto 1 .
Nilo as vimos, siuii.o pelo começo do advento
da ltepublica, mas ó. custa do Thesol!l'o,nessns
recepções do minist1•o das relações exteriores,
em 1lins fixados, nas quaes n.tó senhoras tomo.vom parte; qu~·ro cr~:~r que foram o. satis.
facção d c!poca de uma nccest~hliL· 1 e, porque os
succet~sores.do então ministro nilo continua.
rum a t"l·as.
Parece-mo que, a não sor• nesse ministerío,
só os da guert•a e marinha, de quando em
vez, e por occasiüo do al~uns movimentos
sediciosos, fizessem assim despezas por conta
do Thesouro da União •.•
Uu SR, SENADOR dá um aparte,
O SR. CosTA AzEVEDo-Nilo sei sinüo pelo
que os jornaes disseram: nas srcretarlas de
Estado, nos quarteis, havia mesas postas e
tartamente providas, foram frequentadas sem
reservas.
E tantas despezas, pe!'lilitamente illogaes,
não fora.m communicatlas ao congresso No.cional para que as app1•ovasse, nem escriptu·
radaa, talvez, de moao devido, nos balanços
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do mesmo Thesouro. Teriam sido lanÇI!das de
mn.noirn. espccialis.'iima ?
Isto não creio possa Her considor:::ulo como
actos do ropresontttl;<10; representa riu. tudo,
menos isso. Forom fcstn~ de outt'lL natureza!
Alóm. SI'. !'residente, o honrn<lo chOlo do
Poder Bxecutivo, que insc"!'eveu na bandeira
do seu programm1L de governo o. economia, o
rcstríngir no estrictn.mcnte preciso as dc~pezaa
publicas, ha de agradar-se quando vir que o
Congresso Nacional o o.uxil.in. nesse ponto tiio
importa.nte do seu~ comproinissos.
Desejo promover-lho as alegrias que ter1L
com n rejeição do quo resolveu a Camara dos
St•s. Deputados, porque estou convencido de
que, como penso, ellc julgn. t:IUfficientes os
vencimentos que ora teem os seus tninist!'os.
Si assim níio for, não me tlcsngrado.ri:t. contC:;:m.r o 1mg:Lno em que in..
O Sa. EsTEVES .JuNtoR-A despeza só de
carro anila hoje por 1:000$000.
0 SR, COSTA AZEVEOo-Acredito. Nos tem:pos em que por um acaso fui ministro, pago..
vn.m os ministros da seu bolso, e niio peln verba
cventun.es dos orçamentos, 500$ mensalmente
po.m o carro: flcu.vam com pouco mais de

.L

..

·'

·100$000.

U>I SR. SENADOR-Os cof1•es de agora niio
sã.o onerados com isso.
0 Sn, COSTA AZEVEDO- 0 que lastimo, o\
quo bnjam sj(lo em algumn.s epocas assim
oneJ•ndos; e que tenha lto.vido ministros com
o mú.o habito de motter !L miTo nos dinheiros
do Thesouro da União, sem lei tanto autorisando.
O Sn. Eou,uwo WANDENIIOLK-0 "overno
provisol'io podia fuzer a despeza porque tinha
poderes para isso.
0 Si<. COSTA. AZEVEDO-Poderes de metter
" milo nos dinheiros do Thesouro da Uniüo I.•
Pet•Lloe-me: deíxn.rei 1loentrar em questão üi.o
set•iamento escabrosa, a. despeito do arlvirem
vantagens para mím, confundin1lo desatrectos.
O go~erno provisorio niio podia ir além da
pratica de actos constantes com ~ moral, e
~unnto excedesse á justa apJ•eciaçilo da opi·
niiio pu~lica, costumaria a sentir a prebidnde
no governo, seria crime. acto nntipatriotico.
digno de repulsa e castigo.
Niio se mwlava tüo rndicnlmento de fórma
de governo para substituir pela lmprobirlnde
" norma da honra radicada. Nilo, de certe.
O governo provisorio, pi·incipalmentc, ti·
nha do ;e mostrar limpo de minimas suspei·
ções, para que o paiz o 8uppuzosse som pni·
Xlies lnconftJssnveis, qu11.ndo assim perturbou
a paz e o progresso da na~iio.
E set•ia contradizer o manifesto desfraJ·
dado " todos os ventos, o polo qual empe.
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nl1ou ~ propri~ honra : -nolle se assegurou As minhas relações com o alludido commnn·
o respeito as leis, nos direitos adquiridos, ils dnnte eram, do todo, da mnls nccentundn IIi·
liberdades em todos as suas dobras, nos con· vergencia,
Praticando esses dons netos, cumpre-mo
tractos c convenções, etc.
E~quece1• isto tudo para se dar como these tombem dizer, não me julguei no dever do
que esse govomo tinha padc,•cs pnra il• ató previamente consultar om confe1·cncin meus
ao Thesouro da Uniilo com desembaraço •.• collegas do governo: não me parecendo dignos
disto, o apenas attinentcs ú. regular marcha
O Sn. EDUARDO WA.NDENKOLJ\-Nunca se da n•lministmção, os fiz expedir sob minha só
chegou a. esse extremo.
••esponsabilidade.
0 Sa. COSI'A AZEVEDO ... -sem }leias, Ó COI'·
E osso foi sempre meu procedimento, nu
tamente caso do surpreza.
a.dlninistt•ar os negocias da. marinho., no que
Niio, Sr. Presidente, não podia o govm•no nilo era directa ou indi••cct,.mento passivei de
provisorio, naquelle tempo, ir ntú nhi, attrictos políticos.
•cm ouvir a sentença de snn condemnação Penso mo.<mo, St•. Presidenta, ter sabido do
pAla ~ublien opinião pela opiniiio de quan· certos habitas do consulta provia ao choft• do
tos nao apaixonados, c com ; ntegritlade de Poder Executivo de então, quando lhe sujeisentimentos nobres.
tava ti. assignn.tura, dependentes dcllo., os lleO novo regimen ficaria desde logo maldito. cretos prccioos parn. o and11monto do serviço,
quando pretendia expedir netos não de·
0 SI<, F.DUARDO \VANDeNKOtiC - Quando ou
pendentes
lbrmalidade.
V. Ex. era ministro da marinha, do onde sa- O poder dostn
l"ssoal,
tanto, nilo se fez
hiu o dinheiro para os festejos nos chilenos 1 sentir então: esta, a falindo
verdade lnt~ira.
O SR. COSTA Azmnoo- Respondor·ci com
Foi assim que um rlesses dous actos, a que
pacienci~ á interpellnção fcitn : dcsqjo que me retbri, M só sabido do impe• ador e dos
Jlqne registrada a ••osposta nos Annaes do meus collcgae de governo pela publicação do
Senado,
artigo~ Ue fundo do lJiaria du Noticias e
Sr. Presidente, ó facto que do Thesouro d'O Pai:.
Nacional snhiu a somma com quo, por intor· E nessa. mesma manhii, qunndo recebia a
esses honrosos, pôde o governo festejar o mais ft•nncn opposição dossa impren>a, llOr·
Chile, nos officiaes do encouraçado que aqui que mantive a disciplina, esqueci•la pelo
veiu. Não foi slquer um real desviado para comma.ndo.ntc do .~tlmirantc Bm·>·o~·o, para ser
representar)l.o de ministro algum, para sa· 11gradnveJ ao principe D. Augusto, se sub·
tisl'ação de proprios intorcs!es.
bordinado, Sua Mngestade mo;trou-se-mo
O unlco interesse mirado ti.>i o que ia ii agmdado pelo 1ilcto, c lastimou que mal
Nacão.
com)lrchendessom seus desejos aquelles que
Snbem todos quanto o Chila havia obse- hav!Bm tido tantas deforencias para com eeso
quiado a officialidade do nosso cru1.ador M· noto, que no serviço ora praça militar do
mi,·ante Barroso quando acbou·so em Vnlpa· mesmo modo quo os collegns.
, rnlso. Alndo. soavam por modernos os !oU· A longa conversa que tivemos então, e se·
vares que o povo bro.ziloil•o enviara ao clli· gu!nmos para o Sacco da Juru.1uba, onde Sua
Ieno pelo 1ilcto.
Mngestado foi lançar a pedra fundam«ntni
Não ignoram,tnmbem, O> que acompanham do um hospital alll a construir-se, mo fez per·
os sentimentos da9.ueUa ópoca de liberrlado cebe1• acm•rccçiio perfe1ta du seus sentimentos
da imprensa até iL licença, quanto o ministro cm l'elaçiio nos serviços que ilquellc sou neto
da marinha, e fui eu, teve de ouvir censuras, cabia desempenha!'.
por ter observado a lei, dosapprovando, com Não occultarei ainda o facto do ter esse
modos gentis, dous actJs do comm11ndnnte meu procedimento causndo reclnmaçiles do
desse cruzndor praticados entilo. Era e!lo o mlnlstt•o chileno aqui acreditado, que via
iir. Custodio de Mello.
uma censura á disciplina militar do seu pnlz,
Sem pormissãn,e contrariando lois, esse com· e não a obse1•vancia de nossas leis esquo·
mandante:
cidas, As explicações dadas foram bem roce· ·
I '• permittiu que um de seus commandados bidas ...
2' tcnenta, por ser neto do Sr. O. Pedro 11, Mais, tar•le, tive do pratico.r o segundo
tivesse 1luraote sua estadia naquoJin repubJI- desses netos: o do despezllB illcl!aes dcsnppro·
cn., Os suas m·"en.ç, um general, quo 101 desi- Yndns. Nova gritaria, e aquelles orgãos dos
Srti, Ruy Dn1•bosa e 1lc um do nossos colleg!lB,
gnado para esse serviço polo sou governo;
2", autorlsou dcspezns, pagas pelo cofre do Sr. presidente, levaram o assumpto 1\ tal
navio, para festejar n cla.<So baixa dos habi- altura ·de incandescentes paixões, que foi
tantes ue:<la retbrida cldndo. A quantia, com· objecto do rop!Lros no Chile, o tlo sualmpren· ·
pre-me dizer, foi inslgnltlcnnw, ce•·ca de s11. Naturalmente, - juizo meu, só agora
externado- desse pronunciamento e das re'
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reclamoçüea olludldas proveio a idt\a que
teve o chefe do gabinete, o meu nobre amigo,
Sr. Visconde de Ouro Preto, de festejai' os
olllcinos chilenos do encouraçodo Cochranc
ao chegar ao nosso hospitaleiro paiz.
Demais, talvez tivesse ellc tombem em
Ylsto pagar as nttcnçiies naquelle paiz di·
spcnsorlas aos noBBos oificiocs do Almiranta
.Ba.·roso, e quando a politica Impunha dcfc~
rencias ~xcel"'ionaes a_o gov~r~o do Chilc,q~e
bem pod1a v1r a ser OJUIZ arbitral no qucstao
então agitada. das l'ronteiros nossas )lel~
banda das Mlssoes.
.
O Senado digao•se tle ter Jsto tudo om
mente parajul~ar dos festejos a que·SO referlru. o aparte que respondo,
Por tudo quo houve, Sr. Presidente, fiz
comprebendor que, niio mo melindravam os
mesmos festo.los; o concorri para os tornar
mais sonsivefs, niio obst.ante mo parecer q~o
não era correcto css~ rh~erenço. de reeapçao
entre marinlins e<trangeiros que l'requen~'m
os portos brazllelros.
De como procedi entiio, ordenando o pagarnento, pelas cucn~uaes, do.s despezas roalisa·
das pela mll!inha, que foram a çerco. de
10:~00$, daru.o ~e,;emunl.lO os avisos que
dir1g1 a Contllfloria' a Mo._:mlia.
.
Encarregue! da dlrecçao desses foste.JOS
tluwltimos a. tres officlnes gencraes do. armada.,
que nccerleram ao meu conTite. Niio envolvi·
me nelles.
DBI'ia conta dcaso aeto afim de obter algum
bill de indemnidade, si coso fosse para tanto.
Por outros ministet•ios se fizeram demon·
strn~ões de obseq uiosldado no• olllciaes chi~
Ienes, o que de todos iJ sabido.
O baile da ilha ~·isca!, princlpolmente,
chamou a attenção de todos; e seguramente
eom elle dispon<leu-se mais. Supponhamos
quo se gastasse om todos aquelies festejos
200:000:j;, 300;000$, mesmo 500:000$: eng·
gei'O, ~m duvida, mas vou até nhi.
DepoiS de 15 de novemb.ro de 1880, nesae
tem~ todo, quo dcc~rro JÍI no dominio da
Republica, o que oe fez, ou melhor o que se
tem feito 1
.
Aindo. ha. pouco, com co1·otos, mus1catas,
luminarias,Jlic·nics, baile•, otc., em obsequio
a omclaes da Republica do uruguay, niio
dispendeu 0 governo, ab 1·i,do credito,
sco·OOO$OOO?

Não se distribulrnm as medalhas argen~
tinas antes . pela campanha do Pnr:~guay
sem taes demonstrações! Com um mesmo
motivo or ue essa ditrerença 1
Estorf toaa essa somma oscripturada de
modo devido no Tbesouro da Uniao 1 Niio 0
creio
Penso mesmo que despezas se fizeram de
• ii ~ombm de taes festejos.

O Thesouro, poróm, soJrrou: gastou·se a
m[os largas.
u~r Sn, SE:-IADO!L-Cl'eie que, entretanto, o
povo tlcou satisfeito ; tinha necessidade de
thstas.
o sn. CoSTA A?.IlVEDO -Si o povo real~
mente ficou satisfeito, vendo nsslm o sou suor
pouco considerado, digamos que ri povo sem
Intuição de seus direitos. TrJatc o dosgJ•a~
çado povo que niio está nas circumstoncias
de ter democracia o •ovcrno do povo pelo
povo :
' "
Esse povo, quo so di verto deante do eabon·
jamento dos dinheiros do Thesouro da Uniiio,
esse povo que niio percebe quanto isto torna
o vi•la duramente dillicil, niio mereco a
Republica, niio ho de tel-a. Merece o go·
vo1•no despotlco quo tem tido, na ultima
aecepçilo da palavra,
Mas, Sr. Presidente, ri dado acaso com·
parai essas <lospezas alludidas ! Seus cara·
cteristicos divergem profundamente; a utill·
dado de uma reaalto il comprebensão de
todoR, quando a do outras se ni!o justifica de
modo razoo.vel.
Tom por ventura justiftcaçito osea ~ppar&·
tosa viagem do uma divisão quo levou ao
Prata a embaixada que fez o tr~ta<lo alli niio
o.ccelto pelo Con::resso Nocional !
o
.
.
O Sa. E. 'JA.>;DENKOLK- Um nav1o so
nunca fol dlvlsuo.
o Sn, CoSTA AZEI'Eoo-Si niio fvi divlsiio,
esse navio g1111tou por to! fórma e teve to! r&presentação que bem se po~io crer ter sido
uma esquadt•o, mais do que uma divisiio, A
comitiva embarcada, alóm da propriamente
omcial, foi bem numerosa, engrossado por
quantos quizeram divertir·so ii custa do Tbo·
souroda União. e tinham a pl'otecção de ai·
gum ministro dessa epoca.
Nada.pódejustiftcar quanto so fez I
Sr. Presidente, poço desculpas ]lOI' niio ter
cumprido o. minha palavra, a.pezor de muito
cioso do o. manter ainda porque foi a V. Ex.
que prometti tomar tempo á casa: devo, pois,
paro mlnorat• a fui ta poi' termo n esta con·
versa
'
'
t d'
t' 'd
Meu voto, pelo quan o . 1sso, es .. ev1 en·
temente conhecido: . dosoJ~Va·o, paróm, bc!n
fundamentado. Prec1so saber, e porque nao
conhe~o ainda o regi monto, sl posso alcançar,
portin•lo do. cn.sa, ai~um neto, provocando o
governo a dizei' Sl o_do sou o.gra:To O!Se a'?·
gm~nto de ~t!Oco~tr.o ou si nao lho sei'Ja
mo1s com modo deixar o Senado na pasto, som
a!'damento, att\ melhores tempos, a proposi·
çuo em debate.
Uma ospecie de adiamento, emfim, em ho·
menagem Lis pt•omeSllus do governo de nllo
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Jli•pendm· dinheiros do Thosourc da Unliio
selA ~or pn.ra. ~erviços inn.•lin.vois.
Por min!HL parte, proponho o 11diomcnto,
paro. quo so ouça sobro o assumpto o cholo do
J>oder Executivo.
Nnda mais. (Jfuilo bom,)
O !!Ir. Pt•eoddente - O honrado
scn11·'or que nco.ba <lo fullar, roforiu-so it
ll.liSOncio. do snn. nssignaturn. no parecer.
A. Mesa niio intervem na vida intima ou
tlotnostico. ilo.s commissõcs. Pelo ort. 97 oUa
n.cceito. os pareceres assignados pelo. tot1Lli..
JiJJilo dos motnbros das commissõcs ou pola
mlliorin dono,.
Este parecor estl1. n.ssigna,lo poJo. maioria,
e sl nü.o cl1ogou ü. audiencio. elo nobre :::;ennllor
não foi por culpa da Mesa.
Quanto ~ ~roposta quo S. Ex. suggere,
Dtldc o honra•\ o senador oxternol·a por meio
um requerimento de informações no go·
vérno ou por um req ucrimcnto de adiamento,
como entender.
Pelo adoantado da. hora a discussilo fica
arllada., e mesmo n[o se podia resolver sobre
este requerimento por fnlb• de numero ; mas,
~P. scssiio pnoJCimn, l5i S. Ex. o apresentar,
o Senndo tomal·D·ba no devida considoraçiio.

a.

O !!Ir. CoMtu Azevedo (pelrt ordem)
-Apenn.s peço n V. Ex. que nao tome o
J:JJinha extranheza do não ter conhecimento
<lo p:1recer d~ Commissüo de Finanços como
dirigida ic Mcso., nem tíio pouco aos meus
<leilego.s.
Só1nonto quiz bem acccntuar que oro apalliU!.rlo de sorpreza; e no nota que escrevi aqui
ll!L ordCin do dia, o. lo.pis; eu dizia.-pcl'lJUnlar
..'ll to1n pm·cccr da commisst7o, isto é, quorin.
3abcr qual o pensamento delia para guiar-me.
Em todo o caso, ilquo bem accentuado que
11ii.o levei em mira. o. miníma. censura á Mesa,
que a.llila sei que cumpriu o seu dcvor o niio
podia. ter outro procedimento, acceitando o
]Jil.rcccr, desde que cUe tinha cinco o.ssigno·

turas.

A discussão fica odiada pelo. hora.

O Sr. l?'reooidente dosi~na. paro.
ordem do tlio. da scssiio so~uinto:
3, d'
- d .
.Votaçuo cm · ISCUSStt~ o. PI 0 11D81 çao da
co.mo.ra d~s Deputados n. oO, do 1804, 1\Ut~risnndo ? ooycrno o. despender ntó a qunntm.
de 1~ooo.ouo~ com os trabalhos parn 1• manutenç~o e dcso~volvn~~qto dos nuclcos colonino, da mnroom UliCJta do Aragunry, no
Estado do_PJ>r~.
_
.
D1scu•s~o unica das rodocçtlCS dos proJectos
do Senado.
N. 41, de 1892, muwlando pagar pela ts'

(L

'

'

'

Rangel, vi uva do alferas rerormado do exercito Manool Serafim l'arreiro. Rangel o meio
soldo a quo tem direito ;
N. 38, do 1804, concedendo a D. Cyrillo.
Ro·lriguos da Silva, vluva do Dr. Francioco
Rodri~ues da Silva, lente da Faculdade
do Medicina d• Dahia a. pensilo annual do
2:000$000 ;
3• discussão da proposição da Camaro. dos
Deputados n. 94, de 1894, fixando a despeza
do Minlsterlo da lndustt•lo, Vóaçilo o Obras
Publicas para o exermcio de 1805.
2 discussão do. proposição da mesmo. C<~
mara n. 88, do 1804, fixando ns rorçaa de
terra. p ~ I'n. o oxorcicio de 1805.
Continuaçílo dn 2· discussão do. proposição
rla mesma Camaro n. 11, do 1894 determi·
nando que os ministros d~ Estado, perceberão,
alem dos seus vencimentos, uma gratlftcaçilo
monsnl do I :000$ para representação.
2" discussíio das proposições do. mesma
Cllmora:
N. 101 do 1894, Interpretando a oxpressilo
«COm aproveitamento• do artigo unlco do § I"
rla lo! n. 20G, de 2G de setembro de 1894 ;
N. oa. de !80·1, llnndo os vencimentos dos
ompregodoe da Estrado. de Ferro Centro! do
Brazil ;
N. 90, de 189·1, o.utorisando o governo a
abrir no corrente ex'e•cicio do !89t, paro. os
serviços que mencionar creditas no. Impor·
to.ncio. total do 2.039:848$183;
N. 98, de 1894, autorisando o Poder Ex·
ccutivo o. abril• um credito de 2GO:OOO$, no
exm•cicio vigente, paro. occorrer á despeza de
demorcoçilo do. trontelra. entre o Brozll e "
Bolivia ;
N. 90, de 1894, autoriao.ndo o governo a
abrir um credltosupplementar de 47·1:734$905
para. occorrer a despczas com a policia do
Districto Federo.! ;
N. 100, de 1804, autorisando o governo a.
emprestar, rcportidomento, aos Estados do
Po.rona o do Santa Cotbarina o. quantia. de
4 .000:000$000 ;
N. sa, •le 1894, concedendo á Companhia
Estradas de Ferro do Norie do Brazll proro·
gaçilo do prazo para ao obrns drs estradas de
forro do Ai'acaJú ~ Simão Dias, cm Sergipe e
do Tamondará a Bo.rra, em Pernambuco ; á.
Companhia. Estrada. de Ferro Alto Tocantins,
cessionaria do. Estrado. de Ferro de Cntaliio o.
Palmos; iL t>strada do Caxias a caJazeirn.s, no
Moro.nhiio 0 paro. o.s obt•o.s do perto da L~
guna.
'
·
3• discussão do projecto do Senado, n. a,de
ISU,I. regulando a cobr"O.nça judicio.! <los ho·
not•o.rlos medicos,do que trata 0 oJ.varU. de 22
de janeiro de 1810, § 34, revogado pelo Con·
stitulçilo de 25 do mo.rco de .1824 e pela. lei de
11
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2" rlíscus·[o ela, proposição da Camara dos
Deputados n, 78. de i 1'594. mandando contar
de 31 de julho de lH91 a antiguida rle da p 0moção ao po.sto, de CCtl)itão do Dl'. Ellual'do
Gonçalves Ribeiro;
3" discussão da proposição LIa mesma Camara 11 33. (~e 11'594, autOI'Lando ao Pode:i.'
Executivo a conceder ao professor da I" cadeira cli1 :2.1 serle do curso annexc a Faculdade
de Direito do Recife, Dl', Manoel Fern;weles
de Sá Antunes, um anno ue licénça com 01'dcmtdo ;
2 ' e'iscussão ela proposição d;,l, me~ma Cé~
roara, n. 76, de I i:lDcl , mandando pa'lal' ao
major reformado do exercito EUiS'epio Frederico Lossio Seiblitz, o soldo que CelXOU de r~
celJee de 1862 a 1864, clispensada a pl'escBpção de que ti'ata o decreto n. 857, de 12 de
noveml'ro de 1851 ;
2" discussão da prGposta elo Senado n. 42,
de 189 I, consíderan,Jo para todos os efl'eitos,
no posto de contra-almirante a l'eform~ concedi('a ao vice-almirante gradl13.L1o Jose Lmz
Teixeira.
I" Lliscussão do projecco elo :Senado. TI, '13,
de 1894, que regula os confliclOs resultl1nt2s
de dnplicata on contestação de legitimi!'a;~e
ele exercitic) de governadol'l's ou v1ce-govei'nadores dos Es~aclos die União.
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E' !ida, posta em discl1ssB,o, e, niío havendo
di-se por approvada a Hcta da
,e"são an terior.
1'8chmaçõe~,

Comparecem depois de aberb a sessão os
Srs. João N"iva. Cruz, José Bernardo, Domingo" Viceote. Q. Bcct1yuva, Silva C,llledo
c Fl'lll1cisco lIIaclJâuo.
Deixin: de comparecer com causa particil'"da 05 Srs, Catunda, Gomes de Castr'o ,
Cunha J'.llliOl', Almiuo ·AITol1so, JO'1,']uim
COl'reil, Messias de Gusmão, Rosa Junior,
l\.l'L;tides Lobo, GOllÇ,1l ves ClileV8S, Jo,equim
FeUdo. Leopol110 de Bulhões, Generoso Ponce,
::;untos "~DLIl'ade e H,auliuo Boro.
Sem c,J.(w\ partici paeL\ os Sl's. Nogueira
Accio!y, Ruy Barbosa, Laper, Virgilio Oama8io. Campos ::;alles, Aquilino do A'1lltl'al, Joaquim .vJm'tinllo e Rl,llliro R~c!'cellos_
O SR. l° SRJ1{ETAltIO dá cunta llo ôeg'uinte
EXPEDIENTE

Onkio elo 111 i l1isterio rIa Justiç" e Negocios
Ii1t8tiores, datado '.le 10 do C01T811te, devolvencia s l!lcclonado um dos al1togral!hos LIa
re,nl lição do CODgl'e~80 Naclond, éeutol'bancio
i1. cl'ê;}r e reg-t:LIl' uma Caixa b,mHicente na
Levanta-se 11 sessão ás 4 hOI'8,S e 5 minutos
i JrJtô';·d,\ policil'~ ,leste), c~pit,\i. - Alchive-3o
da ta1'Cle,
e cOi>Jmulii(lu(~-se à outl'et Camara.
O SR. JOAl~UIl\I SAR:\IE::-<1'0 (si1'Vinclo de 2"
sec)'cWl'ia) lê e vão a ill1l)J'imir. p::n, entr,w
n:, o"c!em dos trabalhos, os seguintes
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EXPE-I

SUI1lM"Rln - Ch''''J:vh - Leitur:\ ,la :\ct:\ DIE~TE- P,::1.l'eCeL'es - Discursns dos ~rs. Gil (jOll\al't,
A' C
. '1' "I L ír·~I· ,t"
'
Pl'esic!ente', Coelho Rodrigues - OnDDJ no DJA:- I
0111mlSS",1 .' C e",b aç<lO e Jus Iça 101
Adin.\Ill"'llL() de vo~~tç;lo O encel'J'al~lent: Ib ~hsCUSSS~tL) pi'e::::I_'Dte O olIiclO do ::':'l".
l° SeCl'eti1r1ü cl::1
-3a dis:1l8Sàl LIa nrr.;l~l;entl) d~ Indu,'..-\t.J i ~ !?ISCUt''),O- C 1Ip·'l':} ci'J~ 8r',:-. ~ DenlIL.clos, ele 7 do C01'1'8Dte,
R~CJllIJ;'l:,le~~l! -

Enl~et'l·,'1.lllenti) t1.l,l Cl1.~::'L\') -

C''t~,-

lllaclJ. -2..l d~:,;::':'l:).c,ã.O Ja'~ 1'CI'I:-:l5 r]et'jr~')~ DI:';,C'1l'SUEncerr:1l1l0ut-) :h. \..li~cnss;lo - Ol'deu r.lc) dt,.. . '1:3.

-', -.,

. -,.,' ,-jn

11''\ -

.I.

' I)

Ili,l.

.

.". (.)"

.,

C"

CULd_1UJllC'Lll_~) v.L· tel _ . ~ .• uU ...'I..t~h:':":inlul
....... ~:i" o ~(~u C011s8üt:ruecto :1.:3 emenrl.3S

rnc.1..I'l'. d

dI) S'~n :tlo [1,0 i~Jroj\~ to (1110 (1lltOl'is"i, o ft~)veruo
Ao melo-di::\. COU1j):t.fecelll 23 Sr<""J. E1'L~l1atJorSSJ ({ r:j'<:I' c re:.-'"'I ~an},~l}to ;1 jJjl!"IV;ldl) tJnJo de[\ saber' .Jc.[o Pedro, Gil Guv Lo;'" JO"i]uím cre'L'J l~. j ô~12 .L1 i ele 10 11e abril u 1tilllU, pa,ra
Sarnlento Ccst;t Azevedo. .A.. nt')j 'ia B~H~i :i l" a C';ICD.)jO li;" lei u, 19-1, de II ele outubro de
Justo Ch8{'l1JQ[, t, liI'Lnoe I I:cúrate, , t'ires FG['- 1893.
reira Coe]!Ia l{olld O'ueô, J úi10 l;J\i'cLíro, Oli1\ ,:omJ.Yi issil,ü esb conveuciela di' que as
veira' Gül vii.o, Aliclü71 I\lihne2. AImei.da B;E'- em:>Ddas do S81ndo elevol v](las pela C,lmar,),
reto, Joarjuirn Porn,nnbnco, João Barbalho, TI;, fôrma elo § lo do ar!. 39 da Coustituição,
Rezo Mello, Leite e Oi tícica, L_'i1nJro ,MaCiel, mereciam ser mautíehs, porql.1!lnto ellas meCoelllO e Campos, Engenil1 Al1lorim, Sa.ld:1- lllOl'am o [ll'ojecto de que Sé tr;lta
nha MarinllO, E. \Vandel1kolk, C, Oltom,
Ivbs a reforma dos Cüneíos constante elo
Joaquim de SOllZa, U, do Amaral, ,Gl1stavo citad) i'egulamento 11. 1692 A, é impel'feiRich,\rd, Esteves Junior e Pmhelro Matiosima, excessiva ebs h'lses estatuidas na
chado.
lei que a autorisou, Decessitewllo ele completa
Abre-se a sessiio.
revi"ão, a bem d" regularidade elo serviço,

Senado vol.

VI

31

242

ANNAES DO SENADO

o dosconll•nlisucão dollo. E como não lmjn sulns contrni·ins n. p1•ocoitos constitucionnos
tampo agot'iL pnr1L nrn tralmlho tnl o tamanho, ont1•nm tlosolnhnrnçadnmonto om oxocução.
visto rostnrom poucos dins de sossü.o. o \)Or
Em vista tio exposto, n commi:;sü.o oconsooutro 11\do ns medidas constn.utcs do pt•ojocto lhnrln., sl lho nü.o pnt•ccessom m·gontos ns
dn. Camnt•a. snth:lftu:om, si I.Jom ~nc sú om nl tot•ar;üos propostas .à reformo. do:~ Corroias,
parto, ns oxigoncitts maislnstnntos do sm·vl~·o, que o Sonudo procodosso como foz om rolnçiio
mnis vnlo ngora. rojoitaL~ ossas omoudn~ para ao rogulnmonto dos Tolugrnphos, mando.ndo·o
provnloccr o pt•ojocto.
ro\'or pela commissão competente.
A oxperloncin tom mostrado quo ns Cn- E, pois, fllzondo votos pnra. (]'10 venha a
mnrns Leglslativns devem ovltur ostlls auto- cossnt• o nbuso das tlolognçOos Jogislo.tivus,
risac;õas dadas no go ..·orno pn.ru. reformas do mns considor:mdo, qnanto iL urgoncia. do
repa.rtlçoos, pois, om rc~ru., nos:;cs actos so tampo, o caso vortonto, ó do pn.rccor a comtru.nsgridom os termo:; dn. dolognçi!o, por missüo q uo niío sojn.m mn.ntirlús as omondns
mnls terminantes o rostrictlvus qtto ollns do sena~ o. provnlocon~o o projecto da camarn
sejam o a.s reformas so l'm~om nüo só com osRo dos Deputados.
oxcosso, mas tnmlJom com o do dcspozas, Sala dns commi<Bilos, li do dezembro do
como so voriJicou ultimn.monto com a dos lSO·L- .Jo,1o lJrtrlm/ho.- S. l~cvo ;1/ctlo.J. L, Coctlw Campos,
Tologrnphos.
Além do que tnos nutorisnciles prost:un-so
a onoJmos :\IJusos, accrosco que alias não se
N, 247- 180·1
compadocom com n. Constituição, quo om sou
nrt. 15 divido o constituo independentes
entro si os Potlores r..cgishLtivo o gxocnttvo A Commissii.o tio Finançm;, tendo oxaminndo
o nem nos nrts. 3·1 o 85 qno trntnm das ntlri- tt proposição, n. C.O, rio 1804, da Cnmara dos
buiçllos do Congi'Ot:il:iO, nom no nrt. 48 que so Deputados, que autorisa. o Poder Executivo
occupa. dns que iocumt.Jom uo Podar l~xocutivo, a. conco,lot• (i mcws do licl.:lnça, com ordonudo,
nem nindu. cm nlgunm outra disposição, no coo.forento dt~ Alrnnlloga llo i'ornnmbuco,
consagra. a pm·mlssiio dQssn tra.u::H'oroncia Automo Loonartlo do J\lonozes Amorim, e
:para. o Exocutivo da t'ncuhlmlo quo só o outro .i ulg-ntulo attontlivois os motivos allogados nos
poder Iom, do f~tzor leis.
documentos que acompanham n rolorldtt rroposiç,io, ó do parecer que olln entro nn orilcm
E tanto não quor n Constituição que o uos tmbalhoa o sojaapprovndn.
Podar Executivo, ainda quo por dolegn.çiio,
Snln das commlssiles, 12 do dezembro
1ilçn lois, quo no nrt, 48 § I• sómollto conferiu-lho n. a.ttrilmiçü.o do $anccionw·, promul- do 1804- Josd Bernardo.- J. Joaquim da
oar o puUUcm· os netos logislatlvos do Con- Sou.:a,- Justo 0/t.ormont.- J. Sn/danl1a Magresso o quando no mesmo art. 111 so ro1'oro 1'inlw.- llarrro ela [.culm·iu.
a 1'C[J!llamclltos, só os nutor\sa pm·a a jlal
cxecuçito das lois, suppondo quo cm caso
N. 28•1- 1804
nlgum n loi seriL 18itn. pelo Executivo o sendo
a tarefa constltucionul deste n """'"ç<lo
della.
A Commissiio do FinnnçM do Senado
E r,am que o Poder Exocutl vo niío tlcnsso prestou sun attonciw no' projecto da outra
nbso utumonto oxtrnnho iL olaboraçiío dns lois Cnmnrn sob o n. 97, do 180·1,
quo alio tom do executar, o nilo lho tlcas:;o
protoxto para, om rogulamontos o iostrnc- Considornn!lo que ? ~Jcroto do 7 do janeiro
çOos, cre[l.r disposições !lo cn.mctot•logislativo, do 1800 nLoltu n roltgmo do llstndo o assen Constituição no nrt. 48 §O o nutorisa n gurou o pagamonto das cong-runs nos sorvon·
tunrios catholicos, o quo 11 Constituiçiio do 2·1
jndlcnr (sic) no Poder Logislntivo, na mon- do
fevereiro dotot•mln~t que nouhum culto ou
sngom da nborturn do Congresso, ns pt•ovllgrojn
toril rolnçuos do dopoudoncin com o
dancias o rot'ormns urgentes o no nrt. 20 lho g'OVOI'DO;
fllculta n tiprosontnc<io do projectos.
Flnnlmbnto, ns nutorisncoos para roformns, con>ldornndo, porem, que o bispo o. Josó
conformo ll]Jraticn. o tom tlomonstrndo, dito Porolm da Silvo. Hnrros prestou nsslgnnlndos
mnt•gom 11 novas inl'rnccuos da Constitnlçiío sorViQoS o que u. Nn~·ão tom concedido ponsão
11os rogulnmontos, oxpoditlos pot• do\ogaç;lo itquollos. quo ~om morocom dn PntriiL ·
log-\slo.tivn, pois niio ó rnro conterem dispo .. consi1lornndo tlnnlmonto ~no os podoros
s\çúos incoustitucionnos. E porque cm rogJ•n publicas devem ir om auxilio dnquollos qno
os rogulamoutos assim expedidos ontrnm logo como o virtuoso proJndo nitn toam roour:;os
em execução pot• niio dopoudorom, tnl como para n. sun. manutonçüo ; ó do pn.rocol' quo
so tem ontondirlo, do appl'Ovnçiw do Con- so,in adoptado o pro,locto quo " Gamam dos
gresso, ou omq un.nto esta nüo so diL, as clnu- Srs. DoJ•utndos votou, concedendo a ponsiio
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n.nnnnl do 3:GOO$ som pr~juizo (jn, congrufl cm·to de quo S. Ex. niTo tom pot•nnto sons
collog-ns dlL Mo:-~n nenhum n1otivo quoj ustif1quo
quo porcouo.

'

,

Suln dnscommisslíos, 12 do dozom bro do !SD.f. o sou podido, <JUO HÓ pótlo sor fundado om
- ])o mingo,{ Victmte, rola tal'. -Bm•r7o rlo La· rn7.U')S rlo sun. sn.ndo.
Este rorplm•hnonto não tom Uiscussi!o o ou
rlm·io.- Saldanha Jlla!·inlw.- J. Joaquim de
o
submcttct·ol n. votos quando lwuvor nuSou:a.-José Ber;~ardo.
moro.
O Sr. Gil Gouhn•t- Sr. PrcsiSr. Ooclbo RodrigneF~
donte, nuuca considOI'Oi !'ncil o dosomponilo Sr.O Prcsirlonto,
soro i bt•ovo nindli quo niio
da.-; runccües Ue 2° 'docrell\t'iO desta. iHU'::itre
po~S(I. ngradnr.
corpornçilo. Acceítnnrlo o hnm•oso cargo ~no
V. Ex. o" cas:t mo t!osculparão quo poça. a
exerci dosda ~uo so inHtnllou o Sennllo da l,o. puhlícaçü.o
Un. neta dn. ultimtL sossiio secreta.
· publicn, ohodeci som pro no '\'ato da mniorin.
quo
tivemos.
do meus collo:;:!:aS, contltnllo mais ,com abonovoloncill o com a toiemrlCill do Sonndo tlo qno Nüo sou cm principio eontr:ll'io tt oxistoncin.
do! ln H mns julgo flUO o =-'on:ulo tom {'oito holll:
com :~s minhns lmbilitaçõcs (n17o a1wiwlos umndn.nUo
publicar algumn.:; de lias; o o caso
acra11s) ftUIJ :;aiJia\ nii.o Ol'llnl snffieiontHs !lOl'·
actnul
ruo
paroco na~ comlicc;úes das prccoquo liuha a convicc.~~1o Uo fJUO os mous rccuJ•· dontag.
sos intolloetuaos eJ';Lm 1'1·acos, 1losdo a Jll'i·
Tenho motivos particularos para fazer osto
moirfL voz ~uo or.cnpoi UflUOIIo Jognr (m1o
apoiado:;) o, 01io pudori\lll melhorar, {Jorquo o podido.
mou o~tu.do ele snntlo, IJIJO Jú. ora pt·ocal'io, V. Ex. o o Sonndo são testemunhas, si ó
niio molltr>I'OU do modo salisJhctorio ú por- ']110 JlOlSn. invocar o testemnnhn daquollos
mittit• quo ou tléssa um regnlur r\osomponho quo estivaram prosoutcs nn soss:1o sce~·ota,
aos devoras quo mo osta.varn an'octos. Na on- ']no comb!l.tomlo um roquorimonto nesta
trot'anto, obsor\•oi o couvonci-mo do quo, do sessão .••
um moz a esta. parto, essa.-; mous recursos O Stt. PttBS!Pi<Xl'R-V. Ex. ha do pormittir
dollnhnvnm sonsivolnwnto, do fôt·ma. n cou- quo lho vondoro qno nüo pó~o so occupnr
voncor-mo do que n minha. pormnnonci:t na deste nssurnpta quo foi objocto tio umn sessão
Mosa ern. antos um omburaço i• bo:. r!ir•ocçiio socrotn antes da approvaçiío da neta.
dos nossos trauaihos do quo um auxilio. (Nao OSn.. CoELHO Ronn.IGURS -Pois bom, sou
apoiado.~.)
ohorlionto a V. Ex. o vou podir-lho que tomo
O Sa. CoEtÚo E CAMPos - Não dou o mou pot• tormo osso requeri manto r~tlm do snbmottol-o opportunamonto ú consid.oraçüo do
voto sem um oxn.mo modico.
o SR. Gtt GoULAUT- Firmado nostn con- Sanado.
vicção, quo ó innlmlo.vol, venho tr·azor no Tinha vontnrlo do pro tostar bojo mosmo,
Socado n. oxonoraçiio elo lognr quo oceupo, tio mas umn vo7. C]Ue n11o mo ó pormittido pro2° socrotario, ngrnrlocOJulo nos mtJns illnsti'OS tostnl'.o.;;porolt pul,licar;iio dtt neto. o omquanto
colleg<.lS n distiucção com quo mo lwnr:u·am, lsto niiosorlor, p<lcientar·ei, ::;i mopot•mittirom
porlinilo-lhos mosmo do"cnipa, o fll'inr.ipai· tam!Jem esta oxprotisiio.
monto nos dignos comp1mhoit•os do Mosn,
pelns fu.lt1:s, pelns irJ•ogulnrir.Jndos quo porventura so tonham dado ouso possn.m ninrla
tlar. om consoqnoucin. do mt'ln dosem ponho
qno fiei nnquollo lognt• (nt1o apoiados) nos trn· Continún. ndinda }lOl' nfio hnvor nindn. nu·
hnlhos quo immerocidamaoto mo J'oram con- rnot"o h•;.ral a votação om 3a. tliscns~ii.o lia proosic,i.o dn. Cnmnt'IL rios Dopntarlos, n. 50, do
fiados.
A minha. rosalnçii.o ó, como tlisso. inlJnhn.ln- 8tH. nutorhm.ndo o ~ovot•no :t dco;:;penrlot•
vol ; poço, portnnto, aos meus collogns, (}nu ato ú quantia do 1.000:000.~ com os tmllaihos
mo concednm n o:xonom.çi!o, nccoitnntlo-u. cu pnrn n manntonçüo o dosOnvolvimonto fios
mesmo como uma Jlnoz(t.
nucloo:l cnlonlnos tln. mnr~om direita do Aragtmry, no E::~huJo do Parú.•
O liiir•. P~·e.,i<lent" - O St•. sonndor Entrn.m succossivomonte om diseussii.o unic:t,
Gil Gouiort pcdo oxooot•açilo <io um lognr quo n. qual oncorrn.-~o smn dollate, adinndo-so n.
oxorcrm n.tó n~ora, mor•ccontlo a mniot• con- votn~~ão pot• tidta tio JHIIUOI'O lognl, ru; t•odacçOos d0s projecto; do Sonntlo :
tlu.nçn do Sonm~·a (Apoiados [l(lraf!.~·.)
N. ·11, rio 1802, mnndanrio png-nr pol:t tnS. gx. não tom cro:Ldo nonl1t1m embnrnço
1\ dirol!çilo dos trnimibos o mOl·oco do sons coi- holln de 1852, n D. Maria Angull!m Pinto
J':,fl!l~O( Vi\1\'ll. rio a(fui'OS l'OI'Oi'tnltdO elo OXOI'Iogas t.lo Mo~a n nmior conlhmça..
o Sanado rosolvor:'L como ontondot•ncorcn dto .Mnnool Sot•ntllll Jó'ol'l'Oiro. Run;;ol o moia
llo pollitlo do honrado :::ictmdor, tlcm~llo, porUm soldo n <IUO tom t!lroilo ;
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N. 38, elo !80·1, conccúcnl!o n o. Cl'l'illn
Rmlrlgucs du. Silv1,, vinva. do Dt•. FrnÚci:;co
Rotlt•ig-IWS ~~~~ Silva, lonto tltL li'aculdzt1lo tlo
Mmlidnn, dn. BnhltL a ponsito an11nal do
2: ono.sooo :
St',f;'llO·Sa om 3 11 discm;süo n. proposi~iio dn.
Canwro. rJos Dopttln1Jos n. 0·1, do Jlom.t, 11·
xn.ndo n dospozn. do Ministel'io do. Indn:-itl'bl,
V!tH:ii.o o Obra-s Publicas prwa o oxorcicio do
1805.

O ~··· Clu•i,.tiu.no Ott:oni
Sr. Presidente, pcrmitta-mo V. Ex. quo
comece pc1iin~lo U.r.sculpu. n.o Snnado pm• tol'
1'u.ltndo il8 ultimns sessões, descutpn. que mo
será concedidlt cm ntten1;ü.o i~ nssilluidtu.le an~
tcrior. (Apoimlo.<,)
O rnotivJ Jbi cncommorlo I! c su.ude, que
nflo cessou fio twlo, o tn.l vez me obrigue :~
nova3 1iLitns: mas cntenrli que em um devm•
de honra cornpn.J'ecer n esto. discussão, pnrquc
u. Cornnussü.o do Finançns tinlm-so dignado
e~colher-mo l'('httoJ• do pnrocer em qun :::e
devia basenr este debate.
Este pltrccor não J'oi osct•ipto; o cstu•lo do
que dt•pendia mio lbi instituido, por causu.s
que o S1•nn.do conhece, eompletlLme:mte índe·
pendentes dn minha vontade o da Commlssiio

Mas não 6 t,udo : niio 6 o cnooêto do tornpo

!111. monn.l'chiiL, ó muito pelar ; nunca no Se-

m• do do impm•io elulxou ele entr:~r em di•cus·
são um orçt~monto sem pn.recot• do. commissü.o
rcspcctlvn; nunca quo ma lembre, elaixou a
Sunatio tia propor cmentlns que oram prcsontoa {L Camu.I'•'• com mais ou menos o.tropello
iLs vezes ; ma.:, preoncbinm-so certas fórmulas, obadocin·HO n certas regras.
·
Nuncn. se viram os m•gü.os do. opinião publica., n. imprensa., 1lccln.t•m•um que n. Cu.mo.ra.
retJolvcu nii:o lh.zcr mais ~ossücs. (ApoiadoY,

lfrt ctl[JWts aprtl'lt!$,)

Tcl'ia. eu comparecido hont.cm si soubesse
que cmtra.vn. este orçamento em discusRão;
mas vejo pela notici~ tios debates quo na
Co.sn. ,j;'L se mcncionMt como plo.usivel, provu.vel, a. uiio reuu i;1o d1L t.:amat•n n.té o dln. do
encorJ•arucnto, isto ú a. prohiç;lo nbsolut:t de
ao pl'oporem omcudo.s no Senado.
Contra. isto, repito, uno n. minhai'1'a.ca voz
:'~ U.o to1lo~ aqucltes que~ com rnn.is oloquPnclu.
te~:~m protestado contra. estu.s unomalia.s.
(:lJwlctrlo.~.)

St•. PI'Csidcmto, o estudo sUrio de um orçamonto do 100 mil contos. dividido em 26 verbas, ca•la um~ dollns snbclividida om innude ~~ina.nças.
tnm•nveis parcelltls, exige tempo; qualquer
A Camar~ dos Doputaeloa niío tloixou tompo doa collega' d~ l'ommissii.o, mais habels do
para quo o trabalho do Senado seg-uisse a que cu.mais habituados u. este trabalho, mesJnarchu. ordin:u·in, normttl o necesRaJ'Ia,
mo esses nii.o o conduirin.m do um dia. po.rn
Seja· mo pormittido :tntes de oJferecor :í, outro: instituído por mim, nilo poderia pre·
Cnsn. nnUL"~ Jigeiras obsm·vn~!ÕCs sobre o or1;n-1 tender 1l1tl·o completo om menos do um mez,
menta, IL.'i pouc:ts que mo foi passivei Jbl'mn· 1 mns nem uma. Súmnn11 mo foi deixada.
lo. r cm umn lei tu r a attont:t o examo qun.<i Entretanto, no posto do raltLtor do imng!nosupol'tlcinl, unico p:t.l'tL que tive tempo : por- rlfl parocet• (J•iso), euteudi que devia, em
mitta·mo o Senado quo <Lutos disto uno. a mi·· litlta do tnmpo parn um estudo serio, exo.nba fl•aco voz ti elo.quollcs quo com mais elo- minnt• o melhor qun me foi po.<sivel o.s verbas
qucnr.ia tem pt·utcstadu contt•n esta elltttmtt· e submottcr ao critorio do Senado algumas
çã.o dos dii•oitot~ do Sonmlo na decretução dt)S observaçüos.
·
·
imp,Jstus e du.s •le~pczu.s publico.s (nwito be111i
?\·leu }wimeiro propasHo, pensn.nrto neste es~
npoia,Jos); climinnçào dn;{ dh'ltitos ou antes tio tudo, tinha si,lo accoitn.t• cegu.rnonte todas as
dever que tom o Sanado do concot•t•er pnm t·educçüos pl'opostas puta Camat•a, tnl é a im·
osto. elecretuciio.
pt•es,iio que mo cnusn o estado embnt•uçoso
A lei votada nn Cnmnt'lt, ndoptadn prccipi- elas finadças publicas; accuitiLr to<lns estas
tnd~tmente no Suna•1o n quem ó vedado, por 1 rcducçüas e cstu<lnt• os augment.os propostas,
circumstuncins notarias, apt•esontr~t· um11 pn.l'n. ver quaes deUes s41 potleria.m ainda rccmondn., mi.o ó loi IIOcl'etudn. nu. ÍÜl'IIHL dn. Con· duzir.
stitui~liio (t!pai,ulu.v); o a.s8illl o modo porque
A pt•incipn.l idoiu. dovo ser a redncçiio do.s
passu.ru.rn os dous ultimo.., orcn.monr.os. e o dt.1spm•.as. l~nt.rctn.nto n.o primeh•o exame vem"lllo porf!no vao ~cr aJIJH'ovndo ostr1, n.tn.r:a t•ittc;t•t!O que algum:~s da.s t•educ~ões prCipospelll baso ns institui<;úl1S fundu.mentaos du. ta,s são inndrnls:-iivl.:li ... , porqne tmpprimem ser~
ltepublicu.. (..lpoit~rlo.~. JJ(, al[JUw~aJlU1'lc.~.J
Vi(;os publiC1lS indispehsa.veis, e. quo outras
Quanelo o nubt•o sonaelot• pelos Alugôas ln- sfiu l'"''lbltnmoute llctlcins, lmnginat•lns; sup·
vr1LVa o ~eu protc~to neste ml:'smo sentirlo, o primém ou reduzem o.ppal'entomente despe~
!Ilustro collegn quo so sont:t 11 minha C8querdn zns, que, .. sendo determinadas por leis ou
disse em apat•ta: 6 cacoêtc <lo tampo d~t mo· obrigndns por contt•o.ctos existentes, hiio de
narcbia. como si u Republico. llouoao 'loscul- vir a lltzor-se, sondo depois oobertns par crePadt1 por accelt"r os cac.. êtes elo systema que ditos, Deste modo a rcducção np~ronte des·
!bi demolido, c cuja t•ofarma orn a rulssiio elo upparece, a simulada economio. tllude a aplnovo systomn.
nião publlcu.
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O orç•Lmeuto votndo p•rn 1804 foi do
o pNHdo par.1 180:) foi ll•'
!I o.n20:587$300, 11 C11mnr<L votou IU3.H3!:00(1$
monos que o pBtliilo do gover•no, Jna:; de~pezn.
maior rio que n. do ''l'Qt~monto vig-cnto, cm
corcn do trcs mil conto<.
A reducção feitn. uns tahcllns do governo ó
em gran1le parte illnsuriu., como o Semvlo
I00.7W:8·~4$.!jrJ0,

vno ver.

O meu primeiro rrpn.ro refere-se li. segunda
verba.- auxilias ó. n~1·icultura.
A Comara supprarniu nesta. verba sr.m motivar, C()m um trttQo <.lo pena., o ltthor·n.tori•l de
biologia, um nstabelecimonto do mnnife:-.tn.

utilidade publica, quo tem r•·estodo bous
serviços.
Em primeir•o Jogar, orn these mesmo, ó
condomnt~vcl o tcrn sido condemna: 1 o este es·
tylo de extinguir reportiçües nn. lei tln orçamonto. ('l]JOiadmi,) Elias elevem ser cremlas

por loi especial, reformadas ou abolidas <lo
mesmo modo ; a mis.ii.i.O do ol'çumcmto é votar
fundos para as dcspcz:os decretadas JIOJ' !oi.
(,lpoiada.<.)

o labortLtorio do biologia, O o antigo lahoratorio do museu, clello t:iOparado c reorganisado; tem poL' fim, diz o dcc••eto de 1800 q uo
o reorganisou, instituir estudos wbre n:-i molcsth~s dos u.uima.es, exnmimu· as e}Jitlemin.s
que dizimam o gado nos campo::~ de Minas,
Pnrana c Rio Grando do Sul ; prop1Lrar n
vncclna, jti. wuito conhecido., contrn o ca.1•·
bunculo que ó uma das mcncionndn.• cpido·
mias, 1i>rnecel·o. no governo em !lllantidade,
para ser distri!Juida. pelos Esu..dos.

demittido, por o.hn.ndono de empl'Cf;'Oi nii:o foi

pronchido o logi.Ll't tltlvcz fJOrquo nii.o appa..
rocounlguom co111 boua em ponho~. Tlllvez
por isso ent.tmtlos:-:~c n. CotJOIU'iL, CJUn cstn.Yn. de

Jilcto oxt.incto o La.homtorio de Biofogio..
~In.; po1•quc este homf.lln pt'i:lstimnso nlm.ndonou o CIU'I.rO o clou mot1vo a dnmissão '! Si
as inl'orm;u;ü:1s quo tcn ho são exacTas, o Sr·.
Dr. Lacerda tinhu. um pa.t·cnto chogarlo. u.
quem so imputnva.,com vord•~tle ou sem elln.,
compromcttune11t.o THL I't.lvolta. nilo tendo
a.liiLs ollu Dt•. LncerdrL soll'T•ido imputiv;i'io al·
guma no mesmo sentidu. Euti'Otu.nto, no estado de Iii tio. si 1'ot1so considorado suspeito,
::;cria. recolhido a uma. prbü.o, como muitos
outt·os.
O 5;n, CoELHo Itonmr.ues-Inclusive mcmIJL•os t.lc~ ttt cu~n..
O SR. C. 0TTOXI- Retirando·se, foi dcmit·
tido do empl'C·go. Nüo censuro n demissiio,
porquu, como já clisse.hauve o ahu.ntlono, em•
Llora eu o julgue ju,:,tille3.Yel ; mn...;; turlo passado, niio havendo impubu;iio contra. o Dr.
Lneerda, reconlleccntlo·so que tem esr.udos
espech:u~s para o Jogar c~m :tne e:;tnva., pn.r·eCI'!·rne que a. smt reinlegt•açiio 6 acto que se
rccommenda. como llmt meditln adminiRtl~·
tiva, tüo senstLtlt, qnnuto Jbi incurial o. extincçii.o do labor;Ltoa•io.
Devo uccl'cscentnr que não tenho l'elnçncs
pc:-~on.es com o St•.Dt•. Lacerda sinüo de simples cortczi::~., niio nos nvisto.mos.
O Srt. Co~<LIIO RonrtlGUES -Nem cu tão
pouco.
O Si<. C. OT'J·o:-~r - Tenho, porém, estas
infm~mnçõcs Uc li>ntc que julgo segura e
accJ·escentn.rd sómente.quo hn talvez um motivo do symJJOthitt M situuçüo presento entro
mim c o Sr. Dr. Lacord"; ó quo eu tambom
jú. padeci pol' ser irmü.o 1lc revoltoso.
O Sn.. COELHO RoomaUI~:i (ri11da) - .oYo1~

O governo orgnnisou muito modcst~J.rnente
esta rcpaJ•tição: um director. 6:000.~ ; um
o.judnnte, 1:800$, c mn ::;c1•vcntc cnm I:IJSO$;
e para aluguel do casu, concm•to do aPpnrclhos, compra do reagentes, gllstos cventuaes,
etc., ·1:500$, sommando tudo 13:380$0ú0.
O SR. LElTE 1~ OlTICICA -E' a repat•tiçilo
mais modesta e IL q uo ~usta menos.
Í{JliOI'(t ma/i, m:':IIJJ'i.~ $UCCIII'I'l!l'C disca,
O SR. C. OTTO:'Il - O governo, OJ•gnni- O Sn.. C. Ü'M'OXI - Em 1842 esb.vo. comsando a in•tituiçiio, tbl teliz nn escolha do promettillo nn rPiwlliiio de Mina> Theophilo
director; coUocou, como dizem os inglezes Ottoni, meu il'mü.o, com quem cu m·tntinhn.:L
tlw right ma1l :'u t!ta tt:Jht lllaca,o Sr. Dt•. Ln- mnis estreita intimiJ!nde Jhttt!rna. ; mns não
cerdu e um merllco distinctotapoiado.<) e dndo mo envolvia IIIL politico, só o tlz em 18·18,
a esta especialid•Ldo rlH estudos. As inlormn· semlo cl1•ito llüpuUulo pela. pl•imeirn. vez.
çües que tenho nilo sü.ü dcllu, mas do pesson.::~
Eutreto.nto. muito amigo de meu h•müo,
em quem deposito conthLnçn.; constn... mo que t 1ntcmleu o gu\·emo qno uii.o crn. pot.~"'ivcl
o Sr. Dr. Lacerda, nlóm do desemponlmJ• ns quo eu deixasse do o uuxiliat•, e }Jot' c:mtolllL
outl'as funcçüe~ da r;eu ctu•go, tem Yinjado pa•endou-mo.
pelos campos do criu1;lt0 e com seus r.onselhos Estive preso todos os lllO?.CS ua NVolta e
nlguns crl!Ldorcs teom visto diminuir u mor· mni~ nlgnm tempo de quelll'n..
ln lidado do gado.
mo queixo, Cl'ILIII l'ruetas do tempo ; o
Pm·n. que, poig, com um rasgo tle }lonnn., Sl'.N1io
D1·.
Lncm·dn, scguncto mo coustn, t•ccciou
supp1•lmn• este ln.IJor:~torio quo tnnto~ Rot•vi- iguu.l sot•te.
r,os presto. n. t01lo.s osto.s l'eg-tücs crin.Uoras do
gado, que o tbrnocom pnr11 n C!Lpltnl'l De- Crolo, pois, que o nctnnl PJ•esidento u~ Rc·
J•nm-mo a seguinte explicaçiio: o director foi publica prnticnrin um neto do justi~• o uinda
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nlnis tlo cc.nvcnicncht publica.,
rolntr.gmt• o Sr. Dr. LncordtL.

nuttHlamlo

O S~t.

c.

OTTONJ- E'

um~

nutorlsnçüo, o

o g-overno pódo nii.o usnr dolln.
Passo n. ViH'lm - gm•n.ntia do jnros.

A consoJ•vuçiio 1!0 lnboratorio ó umn 1ln~
Soi ~uo ontro membro do. commissão muito
onwmlns fJ!lO ou propm·in, si pnrlosso o Sanado nznoll!lm• o pro,) acto t!JL Crtmnra..
muis npto do filiO ou •••
Vo.io nn. vm•bt\- talog-rn.pho~ - dous nngoO Sll. Lt<tTIO 1~ OJTJ_ctcA- Não o.pointlo,
Jnontos nolavd:;: corr.n do 500:000.~ para. dosanvolvimouto do linhas tulogt•aphica:; o O Sll. C. Ül'To:<r- .•• ntó polo vigot· do.
28:1:500,$ pnrn. um r.ircnito toloplwnico outro mocithulo oscln.rocorlt sobro ostn vori.Ja melhor do ~no on podaria J'azoJ', no Sonudo.
n Ca.pitnl l~oderal, Pr,tropolls oSn.nto:;.
Limito-mo a l.re~ obsurvttçõos •.
Penm flUO o:~sos 500:000.$ bom podom BOI'
A
I" ó quo soto caminhos do ferro ~uo toom
Sllpprimldos ; dO\'O ser n I'f~gra. gorai ndim•
coucossõo~:~
lognea, o contractos do garantia do
tol11~ a ohm nova. f"JUO possa ~ot• atli:ula. i mns
juros,
foram
olimimtdos !ln orçamento, sem
nü.o dosconhoc;o n ntilidudo 1lo tlosonvolvor us
raziio
vnlitlu.,
corno
o lu.Lwrutorio 1lo biologia.
cl>mmnnícnr;õos tologmphica:;.
Oro., os pedidos do governo pn.ro. estas ga·
Não ostú, porUm, no mesmo cnso n c:ircuito
to1ophonico ontt·ú a Cn.pitnl Forlornl, l'otropo- rantilts do Juros 1'untlam-so om lois, funtlrtm-so cm concc,:,süos,t'tmdiLID·SO cm contrnct.Ofi
lls o S•uttos.
com
o estado ; o quando essas cotilpa.nhins
Qual rj n. noccs~idarlo Jrnblir.m ~~to cst.a tlccro·
pr·ovnrem
que, do ;tccot•Jo com tiOUS contlLÇJlo vom sn.lisfllZüt' ?
Pn.rn. o govorno dnt• ~unlr]tiOr ordem ur- tractos, cmprognrn.m tnl som ma. Llo capital o
gente, pat·a o cornmol'cio fawt• ns suas com- podircm 11. gn.rantia do juros cstipulo.da, como
IJltlU icnçr1cs, os particulares oxpodirom :-;ons ha do responder o govoruo 1 Em I!UO so podia.
recndos, Jrnra. i~to tndo temos o tologot•atJho, tor rundntlo ~ Cnmm·a ~IL)'IL declnrnr ~uo nndn
qtlo trn.usmitto o pon~11monto, ~un.si instan- disto acontecerá e omittir n. vorl.rlt para todas
ta.noamonto; pm•a. dostJnvolvOI• as ordens, as ossn.s gn.rn.ntitLa elo juros ? Niio posso compt·o·
commnnicaçUo::;, os rccnrlo ..;; lm comumnicnçã.n !tender.
da dnns horas o moia parn. Potropolis, do W gm f~tlf.n <lo fun<lnmcnto, ~or mim conlto·
ou JS horas paro. Santos, fllWI' pot• vin. mn.ri- cido, para dolibot•ar;iio da Cttm:u·u., limitarmo-hei a pc1lir IL atton~ü.o do SomLdo, para o
Urnn. quor pot• o:;tr•mJa !lo !'erro.
Qtml a :uocm;siJorlo dest1t invonçüo do cit·· quo mo parcco havor do nrbitrario nesta do·
liberação.
ettito tolopltonico '1
"-Ins o quo U mais ~ório niwln. ó quo a CIL·
O Sn.. C01~r.uo Roumam~s- g• um luxo.
mar<~ supprimiu a vo:·b~ 5511:000,$ para Uscn·
o S~t. c. 0't"rONJ - gntro o toloplwuio, ltsa<;uo do estradas do Jorro o tomadas de
noto-so qno uiio digo tcle;nhone, porqno contas do garantias tlo juros.
não estou J\lllando l'rancoz; ma:; entro o toloDo modo que a Cam~tra quor que ltnjn om·
pbonlo o otolographo n. d!tl'oronçar~ cssoncinl, pt•czus com ctLpitnl i,'<lrnntido, mas não quor
porque os tologrnmrnas so oscrovom, os tran:;.. quo Sl\Íillll 1ltimLiisndas sem que :m. lhes tome
,
missoJ'CH t1cnm rospons:wois Jlor ollcs; :.·crip- contas.
ta. numont.
0 S~t. LEITE E Úll'JCJCA dó. um aparto.
PoJo tolophonio ·verba ·volrmt.· pmlom comO Sn. C. Ono:<r-Acabo do sor informndo,
Jn()ttor-so impnnomonto ~IUtCSflUOI' a..busns.
Concluo flUO o r!ÍJ'cuito lolo!Jhonico, :;i o p~lo mou. illuslt•o . collega q'.'" n ropnrtiçilo
~ovorno commottor o erJ'O do usal' rl1\ nnto- nuo esta snpprunldlL, esta inclutdn om
J•isacão, :->OI'VÍI'{l nntut•;tlmoJtto Jln.I'a ro .. outras vorbu.s.
gcllo o dlvot•timonto <lo sfnnccionmos ; mttls .l<i disso no Sonado quo o meu 'estudo foi
muito superficial, foi aponiiS umn leitura.
nnrht.
Si. ~oróm, osto circnito tclophouico fot• O Sn. LEJTE E OirtctcA - Pam quem lô o
~OSlO ao Horvlço 1!0 pnJrlfco, COlHO ronto do orçamon~. par•eco com o!foito que ltouvo a
!'()lllla p!Ll'll o tho~out'o, ostlt clnt•o quo o t•o- supprossao.
~ttltado t;Orá nonlmm, o domnis o thosom•o
() Sn. C. OTTO:<I- N:lo tivo tompo par~
nfio osth om contliçoos do montar omprozns tntLlOr estudo o acoitando a correcçüo do mou
in<lnstriao:;.
Cllj..''t\110 pttss:trei u.don.nto.
Astilm, resumo torlo o mon ponl'amonto
Vou <L torcell'<L ousorvnção " r•ospolto do
sollJ'O este circnito tolophonico, podinllo li· ga:•aJlli<lS 'do juros.
eBncn. no Senado p:H'n mmr do um tot·mo um
HlL soto ontrnH ostrn•lns do forr•o 1!"<\l'nntidns,
pouco chnln: m11n sm•vlr.~o JUl.l'OCC·mo nmn. pam. as quaes o governo podo verbas, vuri·
Jlll.tnscruht. (Riso,)
ando des<lo n qunuthL do 78:000~ ab\ do
i
O SJt. CoJ~T.tiO RomUtWJ~s- N11o ó pntnH- 220:000$000.
cn.dn., porque o o.stnrlo do tlic.souro d muito A Camnm pu..,ou um traço cm todns ossns
qmmtitts o escreveu om to<lns ollas 00:000$
iél•lo.
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00:000$, 00:000$, nivol~monto que nilo •o Iong:~dn.s c t'JUaes :Ls t'JUH devem fimtr ondo

pódo comprohondor, Indico. JiLitlt do ostuuo ; osttlfl, B' dn. maior ovitlonci:L.
ó impossivcl, ó momlmcnto impoS<ivol quo
EmQu:~nto o plruw niio fot• n.pprovn.do, nüo
todus easns estmdns do fOrro, colloca.das cm sn pódt) rlccrot:u· t!Ll\S prolongu.montos, nii.o
divr.rsos E~tn.do~, cm difi'crontcs circnmstan- podem se1• auto1•isa.dos.
cinl'l, com~truidas o concedidas cm divcmms
A!Om di~ to, ó um:t obra. uov:L, evidente ..
diLtns, fn~o.m todo.q no n.nno o mesmo Hm·viço, mente u.d itwel.
ompt'oguom o mesmo ctLpito.l, vonf;u.rn n.
O SR. LEITP. E OJTICICA-Conr\omn:ul:..
moamn. garantiu. do juros, prLrn. }lCdirom no
o
Slt. c. Úl'TO:ii- Mn.i:O: Uffi!L l'iLZÜ.O }l!Ll'll.
governo 00:000$ cado. umo..
oxtritnlmrmo~ a. votrtçiío tln. Ca.marrL; o se ..
Paro. oxplicar cstlt nnomo.lia, julgo ter uu.do, si tivos:m libm•dnclo prn•a. emendar, do
descoberto o fto do Ario.<l no.
Quem tLprocin o orçamento, ~ucm o lô com certo supplimiriiL os 3G·t:OOO$DOO.
O SR. ·LEITE E O!TICICA- Estm1I1L contlttonção, suppõe quo ollo foi foi to pola doputoçiio do Pornnmbuco, quo cot•tou o. torto o o. domuu.d:t om vistrt tlo ropt•csontu.çü.o do pro•
direito cm todos os E~tndo)i,- para p11rccer pi•io povo de Pllrrmmbuco.
que Jilzin. economin.s o arranjou assim um
O Sn.. Com.IIO RonmauES- E lw.vemos do
augmonto !lo O.OOO:IJIIO$ paro. o seu Estado. approv:w um ot•ça.mento foi to a.ssim '!
·
o SR •.J. PErtNA~wucu- V. Ex. ó injusto ; O S!t. C, O'M'ONI - E.~trwln de Fe1•ro
nã.o ó oxactu isto.
Conll·al do Pornmnlmco. E' um:t das dmts,
pa.t•a
as qu:LCs se petlo o nugmonto do clncCl
0 Sn.. LEITE E 0ITICICA-E' pcrfoitntnonte
"6 .000:000:';000.
justo.
Ao pcdidÍ1 tlo governo n.ccl'oscontou n. C1L..
O St: ••J. I?En:'iAJIIIUCo- Niio hn. tal.
mm•ot qu:Ltl'O l'<Lffiltos, p:u•tinclo tio esta.çõca
o Sn. !LEITE ,.; OITrcrcA-At.ú ct•oou umn il:c cs!I·<Ld:c pr•incip:Ll P"~'" diversos ponlf.Jgislncii'i.O propritL para. si, rovogo.udo n. legiS· tos; pi:Ll'iL comet.~:Ll-w;, cunsignLL u orçamento
lnçüo o.ntel'ior.
2, 000: 000.~000,
I,
Siio ramitos do quo o Poder Executivo não
O SIL, ,J. PEILNAMnuco-Nü.o ú OXI\cto.
cogitou, que nã.o tOram tlocrotados o que, no
O S11. LEln mOtTICJCA- Pr•ovarci.
motlo ultimamente ostn.bolccido na Camara,
O Sr:. J. PimNAJumco-Voromos.
so decretou na lo! do orço.monto !
O St•. C. 0l'!'ONI - Para a Est!'ndo. Sul
Nii.o con hoço todos o3scs lagares, m~ts pre..
do Pornn.mbuco votou a. Co.marn. m1Lifl HUmo q uo cs termos desses ro.mncs sii.o todos
000:000$ para mnt.orio.l rorl•nto o :JM:OOO~ do Estltdo do PO!•no.mbuco, porque, sinüo, dlrpara. o prolongamento dn. línhn, obra quê se-hio. •••
não cstli. comocad!t, Não conheço os logo-J.rc::l; 0 SR. CoEr.JJO RODRIGUEs-Alguns nilo oão
mas sei q uo niio ostú. comecada, porq uo o
prop1•lo projecto do. Camara Jb.lla om rc•is/!o de Pernambuco.
O SR. LEITE E O!TIC!CA· - São do. Parndo estudos.
hyhiL. (Cru.:am-so opnrtcs onlJ"C os Srs. Loita
O Sn.. LEITE E OITICICA- Logo, nüo estão o Oieiclctt e Joaquim Pernambuco.)
o.pprovo.rlos.
OStt. CoEr.no Romuau&s-Ouçnmos o.o veO Sil. C. Orro:-~I-Paroco.
nerando colloga !
O Sil. LEITE E 0ITICICA-Qual ó o. oslrn.<ln. 'I
0 ~~~. PHESIDENTE-Attonçüo! Quem tom O.
O Stl. C. ÜTTONI -O prolongamento do po.lavra ó o Sr. senador Ott.oni.
Oaranhuns a Aguas Bollas.
O Srt. c. OrroNt- Os ramaos que deO SR. LEITE 1~ 0ITICIC•-Jó. foi condemnorlo. vem tra~or ás o•taçõcs de cudo. caminho do
ferro dn Unii'io IL SUIL contribuiçiio paro. o traO S11. C. OTTONr-N•io insistirei qurwto fugo, ossos rnmo.os, constl•uidos dentro do cada
nos 600:000$ pn.ra. mn.toria.l I'Otluntc.
Estudo, ~ilo llnho.s geruos ou siio linhas dos
Ma.s os 30·1:000$ nii.o po1lcm figm•a.t• nu m•çn.- Est11das?
.
tncuto. O Congi•csso N:~ciomLl niín tem o tli· Os rn.mnes tio quo aqui
so trata ovidontel'Oito do os dcci·ot:n•. Evitlontomento n. União m~nto ntó os Umttos t\us di viRo.< do Permlmuüo pódo dL>CI'Ot;;.w nov;~s Iiulms, omquttuto buco ,levem sur dccrotn.dos pelo Estado de
nã(l t~o appi'OVm· o pla.no gei•al quo ost.!i. ua Pernambuco .••
Ca.mn.m.. lsto ú explici tn.
Dcsto }llano hão tio t:lZhl' p:u•Lo necn!i::;:u·ia- 0 SIL. ,JOAQUIM PEHNAMDUCO-Apoiado.
monto ald ustl':Ltlrls til' !i.H'l'H nx:b.;tontes, cun· O su. C. 0l'!'ONI- •.• o leitos á custo. dos
sti•ulclas pela Uniiio, om clivt.no.·ws cst:~t\n51, ns contribuintoa pornnmbucanos, c niío ó. custa
actuaos, M;LH qu:~nto no ~ou prnlon:;{:Lilltllltn dn. Unií'i.o. So esses ra.mllOs teem do penetrar
n, l~i que apprnvm• c1 plrLno O qnmn devo um Estado visinho, e~tondom-sc a. dous godiZUl' qUILOS BÜO uquulltLS qUO j!lOtlum SCl'jpl'U• vernos.
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O SR. JoAQm~r PERNA~rnuco-Apolndo.
O SR. c. 01'TO~I- Sou foliz cm ver ns·
slm conlh•rnJuJa. n. minha opini;lo JlPlO noht•o
~mna.·lor put' Pernn.mbuco. l~ vu.ra quo :10 Ví'ÍJL
que nü.o :-;ou p;u•cio.l, nom ohetlo~~o tL snn iimonto do

tenho

:L

luLil'l'i~mo~

acct•oscunt.n.rci .ilt quo

mesma opiniilo a. respeito do

E~ta.do

do Minas.

A E'ltl'a.da. do Fot•t•o Con tra.l uppt•oximn-~o a.
sou termo, qno nüo Yao além t.ln.tlivi:-;:1. t]o
.Estn.rlo do jfiJms; nada tom a. constr•nír o.lórn

desse Est11.rl0. E' linha. du. Uniü.o, o dop[•imcil•a.

or!lO•n, pot•qtte seu objoct.ivo é Jig-1ti'•dt1 a. umn.
rôdo flu vin.l do muita~ o::entcno.s riu kilomotr~~~.
creio q uo elo mtti:-~ da 1000 kilonwtros, por
cu,\o intermorlio teremos communir~tc;ii.o co1n
nmn. va.st.t. l'ogiii.o do Minas o Balda. o corn
'Vtl.l'i05 E~tn.dos do nol'to. gsta estrada, llDi"'"
tanto, ó mttni!i.:!sto quu nilo pódfl duixat· ilo
ÍIL?.er parte du J•êdo geral do~ caminho:; do
:ferro; ó necossarimonto J.a. Unillo.
M1LS os rnm1t03 que p<tl'tircm da.s Bml.s o~-
tn.çües pa1•u. sorvi1·em os conr.ros do prodlWQÜ.O
e população do E<tado fie ~linas, pelo g,tado
do Minas devem sor constr·uidos coJoo ~us·
tento em reln.çii.o a Pernumlmco. ( Apoimh'l,)
Concluirei 11 csto respeito 1:om uma u.nto-cipaçiío sobre o que tcn!Jo do ox{Xlr n respeito dlL E<tmd•• de Fot•t•o Central.
. O Senu.rlo \'outnu ha. tempos umnl'csolução
por mlm propo:;tn., que nilo soiTr·ou impugnu ção
ao pessoa. alguma nos tos termos: o EstiLdO de
Minas ó com potente par~t decretat· o lazer con·
st.rulrq ualquer o"mda q uo, partindo <ld Out•o
Preto (até espocitlcou·se) ou de qualquet•
estação da Centt•t~l, se dirija" contt•o de popu·
açilo ou pt·odneoiio no intcriol' tlo mesmo,
Esttu!o. Lmilas que evidoutomento t•epro.<en•
tnm interesse dirocto si> daqueUe E•tado e só
indirectamente lilvot•ccom ~~ populaf;iio c iL
renda geral, c~h\llinhlls niio devem ser coniltruid~s poJa Uniiio.
O Senado ~tpprovou n resolução nosto sentido, e cntreranto n Cn.rna.ra poz pl'!dt•u. cm
cima !.lo. pt•opost;t o votn.-Pt•nlongamento do
ramal tlo Out•o Pt•et·l, ·J00:000$000.
E' ot-ltl'a. vm•ba cuja. Rllpprcssão eu hn.vin.
do propot•, si me !b.,so lieito pt·opor cmen•
das •••
O Sn.. CoELHO l'tomuoum.~-E pe1rqno nii.o?!
O Srt. c. Orra~I-... o po~~o ao govot•no
qua não uso 1\n autoristulw.
Dom:.is, ·1110:000.3 P"''" quo 'I O ''"m"l tio
Ou1•o Pt•uto 10i c.mstJ•uiJo unic:tmonte JHtt•n.
B,?rvir ÍL c:.~.pit:Ll, UtL t~ntl1o JH'ovinciu., hoje
Eilto.~o i cho:;ou o. cnpit:Lt, terminou o. t-~un
mls;iio. Do Out•o Preto om tle:tnto" linha ern
do intore;se o...;pecitLl elo JCsttulu do ~!inn.s.
0 OX-Pl'CSidunto, St· Dt•. All'~llli;O Ponnll.,
tLgora. com t.oll:L a razão apt•oveittt!lo ptLI'U. o
Supr•omo Trlbunn.l de Justiça (apoüulug),

t.inlm·o n.ssim ontendirhl: o nn. redo do cnmi·
n hos do fot•ro rt uo proje01tou o que come~ou o.
oxecut.at•, compl'ehondüt-so n. linho. elo Ouro
Protnnt.U no Po~~a.nlm. H1LVitt, poróm, um contt•n.ct.o caduco. fel to pelo g"O\'Ol'llO geral, de que
l'l'D. preciso libertr~l' o Estado: pmlitHie mezos
o mcze:-~ uma. dccí:-;lto e niio so obtuve. Foi por
nilo n. tel' obtido que cu lll'Opuz a. rcsoluçiio
quo pa.,ou no Son:vlo.
E üsi;n. Cltmrtra. :-:orin incoltel'ente, ao tendo
votado :•qnclln resolução, concedesse asm•n.
o.< 100:000$ pmli~os.
Dem;.1is o qnn :;rto 400:000$ pa.t•a. nquello rlt•
m:ti 'I Atloptan<lo como proço po1• kilomett•o
o~ :l;j:OOOB. que siio o tot•mo mM. lo das novas
linhtts 11o const.ruir cm \1inns pelos ultimas
contL'ILetO::I, es:o;n. q Uttn tio. clrcgo. n.pcnas para
II l<ilometros.
•
Ol'~t, 11 kilomctros chegam ligar n cldndo
tle OUI'O Pl'oto it do Mn.ria:nn., entre as quaes
ha. um11 excollento estrada do rodn.gem.
A' que propo~ito vn.e se gu.stn.r dinheiro da.
União pn.ro. ligo.r• entre si, no intoi•iot• do Minas, duns cidrtdcs, que ,iii. cstü.o llgad;ts pot•
boa. c:;tt•a.dn. da rodttg-em o que o govcr•no do
Minas pretendo o deve iigat• [lO!' caminho de
!'erro ?
Portanto, nilo sou parcial quando consuro
ost~s novos rnmaes,ICitos por conta. do. União:
nü.o o devem ser.
São mtt.ras tantas emendas, outras t~ntns
suppressüos, que se deviam lil.zor no Ol'CR·
monto dit Camat•n se nos tosse licito votar
emenda~.

Passat•ei ,·,, Estt•a•l" tle l'erro Contra! do
Brazil.
O Srt. Coer.uo Roomam~s-Quorum magna
palW. • •

·

O SJt. C. Orro:ir - A Cnmn.rlt fez reduct;ôcs
sensíveis no po~::~oa.l. Eu não as nnnlyso o
estou mosmü inclinado IL crct• que ó 1'undnda
a rcdueçilo, porque o pessoal da Estrada de
Fm·r·o Centro! mo P'~'eco manilestamonto
oxcosslvo, como costuma a sm• o do todiL e
qualquer omp1•ezrt, qurtndo ó get•itln polo
governo.
O Stt. Comr.no Roonwur.s-Apoiado.
0 SR. COST.\ AZI.:VIWO-E repat•tiçõcs publicas igunlmonto.
O SR. LE!1'1·: m OntciC,\-Uma estrnrln. particulu.r,como n CcntNLl,so gastasse 27.000:000~
por u.nno, csttL'Vn. 1i1Uida..
'
o SR. cm: r. no Roumom:a-Ha multo tompo·
nito tinhn. chcg1~clo IL idndo que ossn. tom.
'
O Stt. C. OTTONr-Mns sobre um ponto
rle granJa hnpoi•tunciiL l'Ollltivnmonte à
c:1su. Olll11rozn, ou niio encontro, nem nus discussões sobro o p1•ojecto da Camara, nem no

SESSÃO EM

!2

DI~ lJI·:ZP.MDRO DE

rolntorio do Minist.orio dn. lnrlu,trin, ne.m em
Jbnton.Jgum:.t officinl, n. minlmn. inJ'nrtnac;tio.
Todo o mnrulo t-tn.lm flllll n. E~tt·adn. 11<~ Pt~t·ru
ContrtLl, tonllo ,iii. JUito peiOl' SOL'\'i1;o elo quo
Ihz hoje, iRlO ó verdaUe, ent.retu.nto c:.;t,t't
long-e dolle:.;emponh:tL' ú. :-ll111. mis~ü.r,,
O Sn.• CnBr.uo

R(JDIUGUI>:~

-

O S!L C. ÜT'l'OXI - O cnmmcrdo
vcxnilo por niio votler OXJJCilir :mas

g-D.S. Qun.lq ucr

pc~son., o u.l~uns
qun.lquer pes~o!L quo

viv~~

cn.r~

Scm•.dorcs o

1.e01n Jiür.o,
pcnctl'n.l' no
com moreia c convcrsu.t• com ati q uo teom rclaQões prtrn. o intet•inr 1111 do fk:w us:-iomhmdn
com n. cnormid:Ldc 1las irrc~uhto•itla.dcls do CJUO
so queixam: c:wrot;a.:-~ o cal't'Ot;a~ choii.L:.; de

ca.rgas, vão 1tuas n. tt·es VPZes !.L c:o>tut;:i.o c nã.o

llC pmlcm expr.llh·. 9s oxtrl.l.Vio~·:;fio cscamlaloso._,; o pum obt.er HHlemnt:o;JLt;ues perclcm o~

I

-

I
I

prc•judil!Udos SCIIJ:tnas e mczc:s mu ]lt'ntela.
c:GcS para. obter dt.~spn.cho~ <:LS vc;:e:s ridiculos.
um dclles queixou-se do um ltl'ti;;o do l'C>f.:'llln.mento, que eu!'ta. a crel' 1bsse conccLidn
pelo f.:'C!,.Vornn •. N~o tivo tempo pa1•:t ver·tflc~·''
a citacao, ma.ts nmg-uem o. contestou, o nu.o
pn.reco que posr:~a ter sido iu \'OtJtndn. pelo
queixoso.
Disse esto, que o regulamento pl'omettfl intlomnisn.r os extravios IL tanto por kilo,quul's·
quor que soju.m as merc<ttlOl'ias. .
Do motlo que so desu.pptLL•ocer ou~~ for ÍU1'·
tndo, uzemos !hL extwes:;iio pt•opriu., um ca.ixote com um:L bu.ixulla elo p1•atu. que valhn.
o.l~'uns contos tlc t•éis, mns ctUIJ peze tanto
cofio um 1:1aco elo milho tanto se po.ga por 11m
corno pot• outro volumo; principio Cl'ttn.belecido
no l'Of.:'ulo.ruentn. E' o calote h!galisado.
Eu sei que ó t1c1Cito c,lmmum em emprezns
tleste A'encro gel' idas pei.o governo, a CJIHl.Si
imposibilitlndc de serem iwlomnisaJ.os os !lX·
tro.vios; contra. o paN.icu\nt• temos o recUJ'l'iO
1lo Podet• .Tudicil11'io, mas contra o governo
nndn. se pnrlc.
Mas, o qun cxtr!lnho ainda mais ó que sobro as modidu.~ neceJoJsa.rins pal'1L t'llg"U(iU'Í!!at·
o serviço nii.n ha umn. sú pn.lavt•n no l'oltLtot•io
rio Mlnisterio d:t lndustt•ia.
Acha-se no t·olntorio um desenho cm que
estiio tt•n.endas duns cui'Vns ropresontnndo o
progt•es~O dtL reco i ta. o o du. dospcza. A' !H' imelro. vista Io.nr.~:mdo os olho~ pnra osto esUooo vê-se que tlcsUo 1800 n. l'('CIIit<L subiu cxt.t·aordiun.riamento, mas a cm'\'l\ quoJ'OJll'C·
senta n. dcspeza subiu :Lind1t JH:J.is de fol'llll\. n
nbsor\rm• n. recoit:t. Üt'IL, e::~to thcto dn dc..-pozn
tLl•sorvei' u.rondn.liquith~.quattdo esta so d uplicou ou tl•ipllcou ó oxtt•aortlinm•io. Ct•osccmdn
a rcndn Isto ó, o tt•n.tCgoo, tL llcspeztt não cresce
om 11ropor~!~.o.
O Sit. Puuos FEilllEmA-0 preço dos matol'iucs duplicou, pot• exemplo o ca.t•r;lo de
poch·a.
SonAdo Vol, \'[
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O SIC, C, OITO:'<! - Em p~1•to odmit.to;
mns a._q ditrcrcnc;ns 1-1ii.O muito ~ownndcs. Pox·
exemplo rt r!cspeza com n oonsm•vn.çiLo dali·
nlm l'tl_presenta bo:L pm•contn,gom rio cu~tmo.
Pn.m IL con~:~m•va~ii.n ela linha, pa.s~cm por
el!a !O mil nu 211 mil tonol:tr!as 11 despozo ó
IL

Apoi:t1lo.

1894

mc~:~mo..

A tlt~spcz<L cl<t ndmini:-;trac:iio c~mtral tnmbom
IHio cre~·ue.
E' mais sensível n. ditrorenr.~n. nns verbas
eombm;tivel, htbrificaçü.o, dctct•iorttçiio a.o
material, mas mesmo essas não tlcvcm ores.
cel' pr·oporeionnlmente !L renrla. E hn outrn:s
Vl-!l'lm.~ que não urcscem ; por oxcmplo o bt·
ll10teit·o qno Tende mil bilhetes, púdo vender
:!.000 som prodsnr r~o ujulianto, etc.
g"!tc thcto de, ct•escendo a rcntla, ct•escet•
tLinrln. mais n dcspeza. dt1 custeio ah;orvcndo o.
I'endu liquida, ú pm• si só Cl'iterio segln'o pu.rn.

,iulg:Ll' UJntL ndmínistt·a~~ii.o.

1

Sobre os rcmcrlios necessarios IHLl'n. melho·
rnr o scrvioo como ,i à notei nü.o se encontra
rwnltmnu. pn.lnvra nns rcgitj('s officines.
Clam<L o commercio por fuceis communicações com o interior, 1liscutcm ns as-oclncões
commcrciaes. os into!'cssados,os protli'sionu.es,
enchem-se columnu.~ o columnll!l de jorno.es,
mus o Governo pn.reco nem ter noticia tlo quo
SB

·

p;t.~bit.,

Um:~ medida quo foi muito rccomen~~da,
~liits por pi•onsoional habilitado c que .Ja ~01

auxiliar teehntco do Ministerio rle lndustt•ta,
Cl'<t introduúr ni'L bitolo. larga do. central
um terceiro trilho do modo que n1~ estro.dn.
purlessem circular trens elos duas bitolas, sem
que foi':-;em neces~m!'ias bnl~leações. . .
..
A ic!éa prcsuppõe que ns baldeaçues sao a
cansa. princip:tl do muo ~m·vií:o du. central;
mn.::; isto nü.o ó vel'dado; mais do que as hal·
deaçtics, outras cn.usas concorrem para. a.
llesorgn.niso.r;ão •'o serviço.
As pt•incip:LOs são não se tet• material ro·
~anto na proporção das necessidades; fltltn de
espaço sulllc10nte piLra ~. descargo. nos es~a
çúes. o quo titz demorar clta.~ o dms os vo.g.ue~:~
flervinrlo do n.t•mo.zem; o mata do que tud.o 1sto
11 mu.is soria. da!j causas ó se1· (e:to o serciço

pm· CWJJrt!IJarlos puúlico.~. (.1,mlm/o.o;.)

Todos oS engenheiros que toem tliscuthlo

est1ts quostúes, todos reconhecem que a capo...
cicJttdo tlo tru.lbgo dn central mesmo com o.

JinlltL ~:~in;.çeht sem pensn.r m~ linhn.dupln,
cm quo nlit'ts o governo devo pons<t.r, tod_9s
concori.lnm que IL cu.pn.cidnde da tl'alego nao
c~t:L cs~otntln, isto o,, a estt·m~a, con:t tL sun.
linhtt. stng-el:~ potlia 1t\Z01' mmto mo.1or ser·
vi\!o do quo luz.
.
o sr. Fcrmmdcs Pinheiro, lltn do:~ ma.IS
hnlJois do nossos cmgcnhoiros, presidun.to, ..do
CluiJ de eu;.çonh:tl'iiL, t•c:mmc totlns n.::~ optmues
noBtn..'l pa.hLvrns que encm•ra.t!l nnm gra.ndo
l'ot•dnde: • A questão ó <lu ndmmlstroçno.
3C
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Ponltatn nn. estrada do Fo!'l'o director n.Pt~
dcom·lhe to< ln. lbrça, todas os meios nccoss~.
rios o us~o mclhOI'al•il. o serviço.»
Todas as grandes comptcnhias do ostrn.dlla
do fm•ro na França teom cada umn. o seu co~.
sclho da administrnçlio do que razom par(~
notabilidades tochnicas o oconomic:ts, qno os,
tudam constn.ntcmonto as suas necessidade~
os seus mclhot•amontoH ; aqui o conselho <1~
n.diUinistrnçüo <i a socrotn.rin dn. Industria.
A.' testa dn. amprozn. csti• um director qtt~
m<Ll póde ter tempo pnra o expediente orui_
nario em ompl'OZIL tiio doscnvolvi<ln.. O resut.
tado é que os vot·dadeiros mclhoJ•amcnt~~
oito pedem ser estudados.
A esto respeito, n.s minba.s pa.lnvra....; rovu ...
lnlll tn.Jvoz pessimismo, do que me reconbo~ 0
um tanto possui<! o.
\'ou chegando o. crêr, vou chcgnmlo i1 cOI).
vicciio do que pa1•a obter serviço normal lt:1
Estrada do Forro C:entrn.l, nrw lm recurso~
sinlio nn. nliennçiio por venda ou por arre~.
dllJDODOO,
Essas observações ligam-se lambem ,·~
grande discussão que tem havido sobre n. b;.
toi!L.
Nesta discussão tenho sido chamado a to~.
rciro mais de uma voz por uma ou po1• o~.
trn ]lnrtc, uns sustentando, o outros combQ.
tendo opiniões u.vnnçailns por mim ; JUQ.s
todos ci tando·mo com uma cortczia c Ulllll.
bcnevolencia,quo niio mo permittem presei~.
dir do tomnr em considerat;i'io nlgumn.s destil,!i
observnções.
O orçamente consignou 2.000:000.~ P'"'ll.
lll11rgamento da bitola. entre CtlchooiriL e Si'i.H
Pnudo, o, do Indo do Minas, ntó !tnbh•" <10
Campo.
Sou o primeiro o declar.w que pediria t.'lQ.
bciU a suppressiio destes 2.000:000$, si lbBiiQ
permittido emendar o orçamento ; mns Po~
d.lriu. a supprcssão, niio como condomnM~n
do alurgnmento, mas como medida ndiaV~l
porque narla tem de urgente o nada romQ:
doill.IIOS embaraços com que luctn. o comrne~.
cio pal'!l. as suns expedições.
A esta respeito, travou-se nn imprensa ~~o
rcnltida Jucta entro a bitola larga o aestroit~.
que do um ln.do parece, ntó sustent:Lr a 118
piraçiie do estreitar a bitola d1t Central, po1•
cnuso. do. phantnsin. do unil'ot•mhla,le f,iorn.l,ln~
bitola.• em toda.• as linhas. Em minha opini~ 0
estn. nspirnçiio ó um erro.
Estn. questilo do bito!ll não estava bom es.
tll<luda, quanto n. IMrnda rle !'erro Contt'll!
tbl const.ruidn.. No comat.~u tlos cn.minhos t\ 1)
do forro os proprios tmgonl\{~il'OR cm•opon~ Ut'i0
deram-lho imJ'ortancitl; a pt•imeira hitot 11
lLdoptada. nn. Eu1'o_pn. lhi n. do I m,.Jil, em lll()...
1lida ing!oz~t ·I pés o 5 1/2 po!lagnd~ts se n~ 0
mo engano ; tntLS istu pel!L unictL 1•nzi'io ile qtt0
era esse o cotupt'imento tios eixos, impostos

~o~

carros o cnrroços ordinarios pob• lei mudo l.ondros. Arloptou-so esta bitolo.;
~Ollurttllson·so n1t Europa. o Amor'tctt o Hcou
eothidOMd~t bitolo. normal.
...\s primoirasobsm•v:wões po.recorn.nl imlicn.r
!L f!ou-voniencio. do alo.rgo.r u. bitola, o scg-uiu~a entre o.. ; engenheiros urna evolut.~iio notn.vol
JlOJ:> n.l~un8 u.nnos nesta sentido. Chogou-so u.
pt·~tondor bitolas do rn:cis de dons metros.
bur~tvn nind~t ostn. ovoluçiio, quando a
~o~'" legação cm Londres por cncommen~n
do governo do Drazil contructou a oxocuçuo
dn. i" sccçiio dn. Contrai, da Capital ató Balem.
J'Sto contracto, feito per llm homem illus·
tr~,lo, patriot~t o honesto, o conselheiro Sm·gio
elo ).facodo, foi ontrotn.nto m:tl cclcbrndo, por·
(ll.l.o ollo não entendia. rln. ospcchtlitlnde o niio
tilllta 11 seu la1lo um ~tnxiliar tcchnico.
llissse olle do pois na Cnmnrn., cm uma dis·
ell~são, que, tendo-se mullogrado o lanÇa·
rnento do umn companhia om !.ondros, o uma
llll.sm publica aberto no Rio rlo Janeiro, rccob~l·n. carta do ministro do lmpeJ•io que lho
<h~ia: S. ~J!Lgeetn.do quqr que y. Ex, 1:eso!va
o/'tn qucstiio soja como tor. E~tuo SllJOJt~u·so
~qnelle contractD, quo nos 101 onorosls.<uno:
Os ornP•·oitoiros paro. obtorom pror;o cxagc·
f"ll1o otroreceram como uma vantagem a bi·
tal" do 1"',60.
lcm thase a uniformidade da bitolo. <i um
bonoticio: se nn origem tivcssemos decretado
·~ ~itoio. llniformo do I metro pn.ra todas o.s
lll\has o. p!Ll"tir do. Capital ou do qualquer ou·
\l"(J ponto pnt•a o interior, toriarnos obtido
grandes vanln.gons.
1t bitola estt•olta, a bitolo. do um metro,
~iQipol

~~tt>tLVCSsnndo

as sorl'll.fl do Mar e do. Manti·
ijl\cil'O., poupnt•ln. muitos milbo.ros do contos
d~ rói~, o nos babilitnria a estender rnuis a
I'Oi]e. Musa pJ•incip<~l vnntn.gem tia bitolo. estr~itn. <\" rC<Iucção di\ despozn rio construcçiio,
l'Oducçüo que ó grn.nde nas Cordilheiras, tanto
tllaiol' quanto maiores siio os accidontcs do
terreno
lltn um paiz plano. n. roducçilo da bitola
l~az ditrorença insignificante no custo. Aqui,
ll~hamos 1lo subir us serras !lo Mn1• o da Man·
llttuoll•a; a bitola ostroita teria rcalisado
grandes rJconomias.
M~ts nliO admiJ•n, pordossemos onbio ossos
v~ntul;en•: a questilo tio bitola não cstn.va
~~m estud:Lda o mesmo nús todos om geral,
Pouco sabin.mos da mnt.orin.; niio existia no
P~iz uma os cola pr:li.ica.
Quando mo entregaram~ tlircc~iio d~ Es·
tt'll!la de Forro Contrai. Ol'IL ou complotalnonto i noxperiontc ; fui para nlii estudar ti.
<4,ta do Pniz.
o St1. cosLuo RonniaullS - E niio perdou
sou toinpo, nolll o 11aiz seus serviras,

.
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O St<. C. ÜTTONI-Mns o que hqjo não dov~·
mos esquecer ó qno e:ita grande cconom1n.
ootit perdida, porque a dospoza O>ti• feita,
o agm•a, que o cst!l., despresarcmos a bitolll
larga 1 Surge nqul a questão: ó ou não
verdade, quo a bitola lnrgo. :possuo m11ior
en.pacitlnda do tro.f~go tio que a c:-;troita '{
Negam os fann.ticos !ln bitola estreita.;
ITIILS ollcs mesmos 11presentam o.rgumontos
contra si. Todos os impugmLilores da Uitoht
]n.rga. nlle~am este ar:;uJnen!.o principal:
O trafego Conti·al niio v:w crescer, tende n.
diminuir poht concurrcncio. dlLs estradas do
Macnhó c Cant.rrgallo, das que viio ser con·
Rti·uillas pai'i.L Angrn dos Reis, UbRtubn o outrltS ; o como tendo a. diminuir. nii.o precisa~
mos dn. bitola. Jnr•gn. Reconhecem, JlOis, qne
estn. ó mn.i~ proprin. pa.r1L grande, nuLssa., de
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las, evitando baldeações, Mns esta clrculaçiío
do trens do diversas cmprozns 1 sob divm·so.s
responsabilidudes, cm uma linhn. singela, em
quo o~ Lrons tecm de correr em um e outro
scntillo, só cncontrando,~c nos desvios, ô
umo. tonto do perigos dn. maiot• evirlencio..
Depois, em que remediaria o. deflcicdcia de
transportes 'I
A mesma queixa da Central de que niio
lhe é bu>tante o material rodnnto que pos·
sue, a. mesmo. queixo. tccm ns linlms tributarins. Orn, si na linho Minus e Rio, por
exemplo, o material rod<Lnte ó sufficiente
aponns pora os aeus 150 ou 200 kilometros,
si csto mesmo material tivesse do percorrer
mais 300 ltilometl'OS poro vir :i capltul, muito
m1Lior seria. n insulllciencia. do mo.tcrinl.
Depoi>, qunndo a udministruçiio ando mn.l,
tra.fc~o.
quando todos sa queixam, quando nado esta
Levnm n. 11nixíio n. um ponto tnl, quo um bem rc:;uhulo. recebendo nns estações dtt
dellos, alias lmuil, achou olüecto de nchincn- Central, cargas 1lc tn.ntn.s proccdencins di ver·
lbaçúo •Tizcr·Re que a bitohL ln.r~o. !Tá maior 'as, que esporanea pódo haver do melhor
commoLlidn.!lc nos passageiros.
ordem no scrYiço 1
Ora, parece, quo o bem..estm· de muitos miParece· me que n intcrcnlaçito do terceiro tri·
llmt•es do viajantes, muitos delles doentes,
que tacm do catar 12 a 15 borns oncerro.do:l lho udmi,ivcl cm uma linho. dupla, na singela ó inndmissivol. Ha exemplo disto, pe·
nos vogõcs. merece alguma n.ttençüo.
queno
mus expressivo, na circulação dos
Portanto, dou por avel'igundo, sem entrar
em demonstra~;•jes technictLs, que niio sct•io.m trilhos urbanos nesta capital: carros de duas
cabidas, quA urna vez Ji!itn o sa.crificio do c;t- bitolas circulo.m sem inconveniente em dipit:>l com a bitola do 1"' .ao, seria insensato versos trechos, ma::; sempre em vias duplas.
Ucspl'osal' ns maiores cap:LCidndcs do trafego
Contra ostns ldérrs, no que toco. á nova caque el!n otrorece.
pital de Minus, pronunciou.eo o habil enEm rolaçiío no prolongamento do Cachoeira genheiro quo est.t~ dirigindo n sua fundação.
pa.rn. S. Paulo, examinem·so 112 condições tc- Muito aprecio o estimo este cavalheiro, como
clmicas de qunsi to< la a linha; n<lmittam ell~ts engenheiro o c.omo homem; mns a. sua objec..
o simples nlargn.monto do leito para "' bitola c;ü.u nü.o me pn.reco fundada.
larga,
Muito podorin dizer sobre o serviço da Es"
-gxcoptun-se unicamente uma secçi'io do trudo
de Ferro Central, mo.s começo o son·
20 ldlom~tros, ou menos, que trn.nspiíe n. di· tir mo fatigado, o creio que sobre o essencial
visa de nguns entro o vnllo do Parnhyba o o tenho chnmado a ottonçiio do Senado, sentindo
Tictó, vencendo uma <Iitrorença do nivol de que niio mo aejn licito propor emondns tis
algumas dozenns de metros. Ahi n linha ó verbos a que mo referi.
excepcional e ha duvida do que possa ser
O St<. JoXo CoauEmo - E porque niío ó
collocnda a lJitola larga no mesmo leito.
licito
!
Exceptuada esta pequena SOC\•iío, tudo mais
se alarga fucilmento. A eommnnicnção com 11
0 SR. PIRES FERREIR,\-Por thltade tempo,
cidade de S. Paulo o por intermedio desto. com
O SR ..roxo CORDEUW- Cumpra cada um
Santos, Campinas o outras cld;Ldes, parece o sou
dovcr.
que mcreeo nlS'1Jma attenção. Pelo lado do
Minas, como no prolongn.monto da Central,
O SR. C. 0T1'oNI - O orçamento vota
jú. se adoptou n. bitola. estreita, não insistiria. 100:00~$ paro. a estrada de Cataliío a
om quo se alnrgnsso ntó no terreno !ln linha ; Cuyalm, que, sC:gundo uma lei devo ser conm1ts pnrcco quo torio. nlguma si,:;nillcn.c;iio o. stt•ui<la Jlelo oxt~rcito. Sobre esta verbo Jhrel
ultoliL larga ató ÍL llOVi> Cll]litnl <lnquollo E•· uma só observaç~i.o:
tado.
Nií.o mo prtroco que ossn. lei tonhn. tido nePat•:t. estas lin lms, n.ptns pnrn. grnntlcs nhum eomoco de cxocuçií.o e ou direi que, si
l.mnsportes, do um ln<lo ató S. Paulo, de olln. so nilo constt•uir, o pnrn. o futuro tiver~
out1•o ntó a nova capital de ~li nos, concm•- mcs ns bra•~os mnis llcscmbnrn-.!tLdos, o trn.·
çndo dessa ostt'lu1n. niil) Omelbor, 11 communi·
t•oriin t.oti!L:o~ ns linlHLS de hito\;a. do J1u,OQ.
Niio ncho impüssivcl acollocat,!;1o llo tm·coit•o ca•;iio }ltLI'll. Cuy1tlni. U muito prolürivol par
trilho, oir·culaudo os trens do ambas us Vito· Sunt'Anuu do Puranabybn.
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Um porccm• ~CL Comm issüo ~c Obms Pu- m·cnmonto ~n Jn<lnstria. o Vlaoiio honvosso
bllcn.s, que o Senado n.ppi'OV'OU no conwço ~ido dndn pnrn. orrlern do dilt sem prOvia padesta sessão, cstu• 1nndo n. molltot• comnmni- rcc~oJ' diL rospodl\-'n camrnis~;lo,
Ess;L I'OHO!uçüo fOI torwufn do uccór1lO com
caçt1o pai'>~ CuyaLÍl., co:1cluiu recommondando
n.~ aun.s linlmn,pclo Caln.Jiio,como liO de:crctou, o ;n•t ig-o rio f·egimouto, quo poJ•mitto :i(•moou por Sant'Annu pt•olonga.mlo umn Uns <'H· JIJil.n lo deli IJuru.çi~o, ontL'tJ t1r nto, mi.o q uea·endo
n J..Zo~n. nssumh· tal respo11sulrilidn.de, 101 o
trai! as ~o S. Poulo.
O Sr. general 1·Iol1o R!."go, um Uos homem; Sun.rdo cnn::mllnclo e ucctjilou o alvitro proque actuu.lmcntc so npreseumm, cstttdando p~rslo. Ne1:1~a:::; condições foi doct•otada a promelhor estas qucstúes, !ovou 11 ovillencill em vidoncirt :r qno mo tonho rel'el'ido.
tLrtigos publicndos no .Tr•1'on!. do Cowmc1·cio
r1uo sobre alinlm do C~tttL!iio tum grondo O !'or.JLclte e Oltlclco-Sr. PrcsivnntagCJn n Ue Sant' Ann11 do PaN.LJHl.llyLit.
t.lonto,impuz-mc n. iur;rata to.rcfa de ostudi.Ll' os
FaçliJ essas obsei•vuçücs unicamouto p:tt•u. orçamentos quo u C:tmttru. dos Srs. Deputado:~
pedir ao governo que cousidm·B cst1t idéa.
no~:~ envia cm proposições pnro. regular o, desSerin. conveniente entrai' cm ajm~te com :t pc-!za. publica no cxet•cicio de 1805; muito em·
linho. pnuli•tv. quo segno pelo !tio Cltcro 1\tó bom o Scmvlo tonha, rcsolvi~o niio lazer
,JILboticu.U~·l. E' umo. linlHL que vno llircctrt· cmondns para ttcudir ao pedido do govc1•no
menta a Sa.nt' o\niHL do ParauuhyLa.
CJUCl nii.o quer por iüt•mo. n.lgum(l. ncccitar a
O governo poderi;.L contruct.ar com es:-~n üictn.duru. tin:Lnccira, proll'lrindo orçnlllcntos
companhia a continuação liiL linho. alé esso múos, dolbituo~os e impossivcis tlo ser exponto, e simulttmoa.mento ntnndnt• :;;cus on· ccut!ldos ern n.lgumns das suas disposi~úes, o
genhetros instituir os esludos do Sa.nt'AIIUIL estudo, de nosila prLl'te, impõo·se como necesdo Po.ro.no.hyba para Cuyabá.
sido,rle par11 retirat• ~e nós a t•cspons~tbi!idadc
Flnaimento, o orçamento da Camo.r;~,, cho· dos delilitos, ~os IJOntos insustontavois quo
go.ndo as obro.• <la capital Jlcdoral, no cmpe. e;,cs projectos contcem.
.
nbo de cortur por toda p~trto para potlel' Mas é nccessnrio notar os pontosmsustentv.·
nugmontnr 11.000:000$ para. Pernam bnco (per· veis do m•çamon to que so discute,aftm do mos~oem-me si pareço mnlevolo), o ,serviço quu tro.t· no Sen, do como lbi ditllcilo. tarefa n dosprer~·riu para supprimir foi n ugun. Jmluwl empenlm.r pela CommisEiiO do OrQnmento da.
JI!Lro. a Ca.pital Jl~edei·al?! Oa cento e tuntos Cn.mu.m;or;~anisn.l'orçn.mentoimportu.ntecomo
coni•·S que pcdill o goVOl'llO. Caml\1'1> os sup· este sem o auxilio de darlos oiiJcuv·s, da boa
pt•imiu.
·.vontoUe do govm•no e ria cornpJ•chensü.o de
Ora., senhores, todo o mundo soue qne o .todos quanto ú. nece,sidndo de calar <iuu,Jquet•
maior dos elementos pam o suneamento da manltbstnçiio do interesso de torla ordem
cidade, ó u. abundunciu de U..Q'Uit pura. E' sn· ,leaute diLs ílitnculdades em que so acham o
bido quo o supp1·imindo melborou considct•a· guvcrno.o a. Nação.
~olmente com o encanamento do Rio do Om·o;
Fui membro dn. Gommissiio Uo Orçamento
.mas, ainda deixo. a desejar. Quando se tra· <la Camara dos Deputados o sei muito bem as
"fAva drtquolio encanamento o Jor·<«<l do Cnm- ditllcultln~cs do toda ordem, os desgostos, as
111ercio publicou uma tn.IJello.. que sinto não contt•nricdadcs grandes que os seus mombros
ter pre~onto, mas tenho lembt•nnçn. vivn. da sotl'rern.
itnpressão que me ficou, etn que du.vn o mé· Niio censuro n.• Cn.maro. por tcr·se flissoldio consumo rlo u~ua pm· hulritanto do um villo sem aguardar que c Senado emendasse
~trande numero tle ciúo.úes da Amcrlco. o dn os orçnmentof:l i deixo o 1U.cto ú. n.precinçüo tlo
Ertropa : e sobrosahitL o ructn qno nenhuma· paiz que Mvoz jnstillque o prococlimouto rios
cldade do muullo tinha. n.buntJa.nciu. t.lu agua. m4~us nnti~os companheiros tle tra.balhJ, com
cJorno u do Novo. Orlen.ns: cntretn.nto Nov;,, 01'· o c:tnsaço du.Jong-1L so:;siio, com o mlennta.do do
Joo.ns Ol'll. o bot•ço da 1Cbre u.mu.1•clln. e n. febre ver11o, com n. nmcaçtL do mntt eptdomin e.ma,is
a10nre11n. qun.si desu.ppnrcceu. E' uma dtL!i que twio com o. invasão do outt•a. epidemm.
:proVILS de que o. primeinL mcdid11 tio SttUNL· poio1• pu.ra. nqtwlla. C!LffitLl'it e que a esta. VIL asneuto é nlnrg1Lr quanto po:;sivcl o 1in•neci- :::olanrlo, começanclo, llo nl~um tempo o. esta.
.111ento do agun.. No emtn.uto, o fJUC tL Ctt.Uiu.t'lL pn.t•to, n inv1u.lir o Senado: u. epidemio. dos
ncbou pura supprimh· JHI capiwl Jbi a ~espczn prqjectos,do intot•cs;o individu>L!.
com o a.bastecimento U.e n~m~ ! Com csto. No:-; ultimas dlus de sess1lo, som ter mais
J1Gta 1 .iti. muito fu.tigado. ponho tcrmu IL~ mi· Ol'c:n.mentos IL discutir, bem conheoo com
nhns obscr·vacOc>, petlin<lo ao Senndo <jUC roo quo <lifficultlurles a Comam teria do lutar
dDsculJlO si nüo desumponlici ,como cumpi·h~, o pn1•u. rcsislit• ás oxig-enei as rlo todo cl\sta pa.rtt
:rnau dovcr. (llf11itu úe,,l; m11:to brJ,,j,)
dlscutil· o .n.\lpt•nvtn• pro,leclo:~ do interc~scs
flHU~ILd08 po u tilcill<lfl~O do obtel-os sem es·
O ISr. P:~.·e~idonto-0 hourwlo so- tudo: uem seria possivol dar uttonção 11 tantos,
1111 dor que nctl.bnu 1lo Jililar, oxLrnnh~u quo o do tiio ~i versos objectivos o quo,1\ ultima horrt,
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viriam exigir soluçü.o urgC'ntc. Em rmrto n. R. Ex. deixo o cn.mbio b;dxn.r quo.nto onCamnt•o. tel)l razi•o e .Julgo quo olla foz bem. tendet·, ospcculnndo quem C]Uiímr e fttmnto

•'

ca,!-~lii.o df1
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Sr. Prm:udentc, aproveito esttL ultimo. oc· qni7.et• : 1\rm& o m•ellit.O do 'l'hesnm'O cm Lon-

umn. discussrw f!OlJt'Cl ot·~n.mcuto dres solva. n. divitl;,, tluctuant.o, nfllrme o seu
paro. dizer nos meus umlgns elo govcrun : prorwa.mnu~ Ue cUrt11 Uns dcRpí~Z:Is publicas.
cavcw~t consules,
do l'Ostrictn. economia, c1Jrto l'undo nos a.huVejo agitarem-He .iü. os rspiritos. tnove-. :-:us, n;Lu dê uadu. do credito publico o. ninl'em·sc os costumados pregoeiros para. cunsti· ~uum, c verú q uo m; jogadores dn. bolsa-cstuir·so em torno do novo govet·no tL mcsmn. n.t- pe~nhn•ão nn alta,, como espe~ulalJ!. bojo nn
mospheru. que onvolvcn o:-~ govm•nos antcrjo ... bruxa., porq uc as clrcumst.u.ncms ':3ao para.
res, com o fim conhecidll : tnttrnr o govol'no este .iogu.
no. praça o. pretexto do melhorar o. situnç:1i0 Sr. t•residen lo, os cspccnlndorcs om cam.
nno.neeiro.. mc~lhornndo de Jitcto os intorrsses bio, como torlO>'i os outms, mio .lo:;rum siniio
cln.quellcs que o auxiliam nesHo 'f'm~servic~o ao po.rn. ga.nlmr; qumn 0:1 dit•igo,qucmlhes movo
n especnlnçilo 6 n. circumstu.nc\a. do. occo.Thesouro Nnmonnl e li fot~Unl1 publica.'
siüo
üm que ellcs fuzem o seu neg-ocio : sl a
Tecem-so os ffiüSffiO!:; fios dfls tr.mpns ante- sit,nnt;ão
mn que o paiz está. é hon., tem proriores para con:-;titnir n. l'Ôflo cm quo o ~n lm.hilirlallc!) de melhoror ainda mn.is, do nprovcrno fico. envolto, tncrandn os que ~o ncha.n1 ça.r·~e a. mocd:t nacional, do cquilibf'io do seu
por fúro. n snccrw pela."l malha~ n.:-~ Iouro.s mn- orçn.Jnentu, du. segurança. nas suns fino.nçns,
edns do ouro flUO o Thesouro vê fu~ir, 'Lllt:· rontc.se certo: ellcs ,iogm•ão JlO. nlta.
zar dn. im~tnncin. dos chnmndof1, dos nttl•acti- ~i. pm•óm, n:io ho. certesn. do (1iu. de amavos descnvol vidos para. con tm• tts fugit,i va~ nhã.. niin se con}I(ICO o pln.no a seguir, ba.
e bem aíspÚI' Its outras que so conservam nt•· or•çarncnto cm de.<equilíbrio, 11 Kituação fln~n·
redins.
ccit'I'L nfio estl'~ cm t'ranco caminho de firmar
,Já so agita bojo n velhn.chapa d:t espe- o cl'ctlito, de alca.nçarrecursos prornptos paro.
culnçii.o, rla agiotag-em no me:•cndo do cambio, solvet• as diflleuldndes snbi•'n' do todo mundo
afim de quo o governo tcntu-so n. cort•igil-n., o multo zn.is do; que lhzem disto profissão,
entru.ndo nn. praçn. o liwnccendo o sou credito o jogo na b~ixn. ó ccrtisslmo e nii.o bo. meio
do evitar que cllo fiO t•enlíse •
a quam nüo o tom pa.ro. ar.: ir por si.' . .
. ~· a mesma J'ormuJn. 1los .nutt•Os_tempos : . Do modo 'I no cutewlo dever o pt•occdimento
mttt.ulou-sc-:- t~xpnnsuo da c!rculllt:-liO, p:~.gn rio:-~ ospeculo.dores em cnmbio ser tomado pelo
mcnto do. cliVitlu, olovnt;ã.o tln ct'Cdito nacio- ministro da. Fuzen•la como cffeito e não como
nal, no tempo do Sr. Ruy BnrllostL: cb:tmüu· r.:tU!:ln., porulo-so o gOV•-'l'llO a.lertn. qun.ndo o.
so movlmontn.çã.o do OUl't n. oxydat•-se 1ias cspcculnçüo na b:Lixr~ se mn.nifestnr, o.flm do ir
arcas do Thesouro, onde ~•lu.vw depositado,' procurar a. causa do procedimento desses hono tempo do St•. Lucena ; a.p1·e:-;entou-:-:o com müns de neg,·cio c l emovel-o., obrignndo~os o.
o nome ele dilflcul• 1ades da c\rculnc;ã.o, ao mudar do cnminbo o tomn.1·om o exi.elliente
tempo do propt•io ministt•o uctunl. o sr. Ro· conll'ario: coniiLr com a alta c,iogar nella.
dt•igue.o; Alves ; c.lrnominou-sa auxilio ú.s in·
PN~sentomonte ú chtro qno o jogo no. bn.íxa.
•lustl'ias, no tempo dn s,.. Scrzcdcllo Corrên: t.enilo n. nccentuar·flo, com pczar o digo; nem
impoz.se como nece,.idade do dobellat· " re- homous.afl'cit,os u. esse mm o elo negociar:ilo po·
volto., com o Sr. Fclisbello Frt,iro; mascu.J•n.- dCI'inm tlludir·oo quanto ~situação cm que se
se ltoje com o rotulo de-snlvm• o credito no- 'n~.:!w m o. nnr,•tlo o o seu governo.
clona.! p~la. repressão da n.giotn.gi!m, com o At.'ftbttnlOS de Sl.lhi1' de uma guerm. civil,
de um pm·iollo de agito.<:õo~:~ que nos-legou
proprio Sr. Rodri~uos Alves.
Deu cm resultado: o papel bnncario tlo rm~o um:t dívídn. fluct.uu.nte cu,io ulgnrlsmo a.indn.
forçado, o emprestimo do ouro dos lastros, o não c~~tú. conhecido ; choua.m-nus 1lmrinmonte
emprost\mo do papel-mocd:L do The•ouro.cem perHdoa dn crNlitos extrn.. ~t·diunt•ios em domil contos do bonus, cem mil de pupol-moo- zeno• do mll11arcs de contos de N\!s e ainda
'lo. ; hQie RO pretendo - m·ctlitos em Lomh{~s nJ.o viel'UIH todo:-; ; estamos u. votn.r orça·
tm.rn. R!tccn.r u. 1lcscoborto- port']UO .iú. cstú. S:l· mantos com om•te'n do dcscquilibt•lo, com
bido qne nindn. restttm ns npoliccH dos lnst1·os rli"flc;·: con hccido ; o t:ongre~so N;~ociouo.l vai
httncarios, com a:-~ qnn.cs o govcl'no t.crú. fie cncurz·ar-.o sem h!lVCl' udoptado um p!nz,o o
operar para l'estttbolccor o credito sou em tt·n.~·mlo o procedimento uo goVP.l'no po.1•a. que
Lon1lres, acudindo ás cnornu•s 1litllcuhlntlcs rt-ito possn. ngil• com· flrmczo. e certe-tn. de solvo1'
da divi11a fiuctuante, logatlo pemdissitno quo ns lliflJculdadcs muit11s, como se sa.be.
Como não flj:!pcrar quo n. conflant.~a. estfljo.
lho foi deixado pelo govorno nntot•iot•,
Previno nos meus tLmigm~ quo so ammtc~J estrmnecidu. o quo soja vnntnjo8n po.ru. o pniz
lem com o novo jogo do que jli. foi uma ver. o. compm'o.çiío dn. suu. com u. mooda. ostraovictim~ o meu .p11rtioular amigo, actual nti· goirn, de modo o. fhzer subh• o seu valor, depreciado polus cnus~s que ainda pet•tlur~m,
nistro da Fazenda,.
1
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flUO ninda nii.o so começou a. remover 1 Não ;
o honrndo mlnistl•o devo ter os ouvidos cerrados its soroins que o embalam com risonhtLs
'JlOrspoctivll.s no presento; cumpra. dosnssom·
brado o programma rruo sei iuwor S. Ex.
so traçado ; siga. o seu caminho :-;om so cncommodar com os tropoços do momento o pudo
Jlcnr corto de que verá desnpparecor o mito
estar do dia do hoje, compensado pelos rr.sultarlos vantajosos do seu critorlo, d1t sua compotencia, do sou patriotismo o da sua honcstlda<lo.
O cambio obedecorlt ,·,força dns circumstnn·
cins, naturnlmonto, som os nrtiftcios n qno o
querem arrastar, salvando S. Ex. o sou paiz
e reorganisando ns suas flnnuças: é o conselho que lhe dou como seu a.mi~u dcsintcror:;sado mas muito rlos(\joso do hrillmnto o Jhus·
tosa administração sua. Feitas csta.s considerações alheias ao tlobate, Sr. Presidente, vou
estudar o orçamento que a Cmnara dos Srs.
Deputados nos enviou e demonstrar ao Senado como esse projecto do lei contóm disposições que niio podem SOl' cumpridas pelo
governo, aigumns, o outras coliocnm o mesmo
governo na impossibiiidll•lo do attondor nos
serviços incumbidos nas diversas verbas.
Comoçarei pela do n. 2, que ao inscreve
- nuxilios á agricultura.
Esta verba reduz 100 contos na consigno·
çilo para garantia do juros úR emprozas do
cn~enhos centrnes c 35 contos no auxilio á
Academia de Commorcio de ,Juiz do Fóra.
duas redacções perfeitamente ncceitaveis o
justificadas.
Nilo so sabe qual n razão de ordem que
aconselhou a supprossiio da vm•ba para o
Laboratorio do Biólogia, ostabelccimonto
croado pelo <leoroto n. 10.418, do 30 do ou·
tub1•o de 1880 e confit·mado polo decreto
n. 1.314, do 17 do janeiro do 1891.
Instituto crontlo por disposiçiio Jo;;ai, con·
11l'mndopelas lois orçnmcntarin.• dn Republica,
o Laboratorio do Biologia prestava roaos sor·
viços a todos os l~'tndos com os estudos ahi
feitos sobro moiestlns de gaJo, de plantas o
outrnR.
O nosso ltonrndo ooliegn po1· Minas Geraes,
cuja compotencia e prollcionci" ó por todos
reconbocida, já demonstrou os grandes serviços que esto. ropartiçiío tem presta•lo, a
lmportancia da sua oxistoncia o como ti um
mal para o paiz a supp1•essllo agom tlccrotadn
em uma disposição do or<,,amonto, pela quni
se revogam leis oxprcssa.s quo crearam o os tu...
ooleclmonto.
E' uma l'epartlcão modesta, tendo apenas
tros empregados: um director, um Msiatont~
e um continuo; gast11va apenas 8:880$ do
pessoal e 4:500$ do matei•inl ou 13:380)000.

Para fn?.or economia não valia. n pena de·
crctn.r n. RUpprcssão do ropn.rtiçüo quo tiio
pouco exigiu..
Ropnrtição que não foi creada por Joi or~a
mentat•in, não podi~t sor cxtincta om <lisposiçíi.o dn. loi llo or~amcnto.
Serú do bom aviso nüo Uosmontn.r o sor•viço partt que so possa rostaurni·o, evitando
erro como este, tiio modesto pnrn os cofres
publicas.
A 3w ver~ n. do orçamento ú n. agencio. central do immigra~ão.
Nesta vorb• o orçamonto faz uma verdadcil'.l rovoluc;lo.
ConlJccc·so que o cspil•ito com que foram
fc!taq as suppre;sõcs obedece no plano n.ssentn.rlo de incumbir aos Ei~tados os S(lrvif;os do.
colonisnção, cabendo it. União sómcnto o trabalho c n. dcspczn. com a. immigração ; niío
p:Lrcce de bom aviso, entretnnto, adoptnr este
piano em lei do orçnmont.o pelo modo simples
do snpprimil• as vm·hns respectivas, principalmente som n.ttonrlOl' tí.s circumstn.ncin.s
cspccines do alguns rlos Estados aos quacs
devem pn.ssnr os ~o1•viços.
A• rlisposir;õcs do orçamento equivalem n
supprimir o serviço d!L C'Olonisaçã.o cm alguns
Estados, o que dará om resultado o accrescimo das dcsppzu.s com n. pcrrnnnencia dos
immigrantes nas hospedarias.
O m•çamento manda supprimir a hospe·
dnria do Crystai, transferindo-a ao Rio Grande <lo Sul. com a despeza do 80:880$ ; suppt•imo a hospedaria do Snnta Cathnrina,
trnnsfer'rndo·n a osso Estndo com a dcspeza
do 61 :3r.D$; supprimo ns ho;peuarias do
Pn.l'unnguiJ. c Curytibn.. no estado do Paraná.,
com " dospoza do 82:800$000.
Supprime mais ns commissõcs para estabelocimento de immigrnntcs com ns verbas do
n:ll :200.~ par~ o primeiro~ 320:IHO$ para o
segundo c 322:800$ pnra o terceiro desses
Estados.
Em componso.~~üo nos encargos com CJUC os
•obrccal'J'Ogam, dlt·lhes: 150:000~ ao Estnúo
do Pamnú, 200:000$ a Snntn Catharino e
::00:000$ ao Rio Gmnrlo do Sul.
Podem esses E•tndos, assolados ha pouco
pela guol'rit civil, nccoitar os serviços e re·
gularlsat.os 'I
Os dous, Santa Catbarina o Paraná, ostão
a solicitar o auxilio do um omprestlmo ao
governo da Unlilo, do valor do 4.000:000$,
prtra acudir. U. sua vida Ol'rliuarla.
Que n Jinhia o Pernambuco nccoitom o SOl'·
viço, ú .iu•to, musmo porque não consta que
pn.ru. nlll so dirij!L n corrente jmmigra.torhL;
mas esses tr~ Estn.dos, p1Ll'n. onde lm lmmigrnçito, niio parece que so llws postm impor
osso onus, som prohl bir o estabolocimcnto do
lmmigrn.utos por cllos ..
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ASanto. Cathot•ina mbo o onus do 387:070~;
Rio Grande do Sul tocmn72l :080$; ao pá,.
ranit. dito-so 405:000$; esses serviços pn.ssn.dos
assim, do ultimo dia do corrente anno no pri·
moiro do cxcrcicio futuro, nii.o po,leriio sm•
nccoitos pCllos Estados acima,t'1. vit~tlL das cir·
cumstancias exccpcionacs em que elles se
acham, sem recursos sufllcicmtcs pa.t•n. o. suo.
vidn. ordinnrin. o n.in1la scrin.mcnto cmpcnhn·
dos na roguln.risaçü.o do sun. vidn politica..
A supprcssii.o d!t VN'h!L consignada a esses
~erviços trn.rlt como result::ulo a supproRsiio
do proprio serviço,augmcntan~lo asdospcznscom immigrantos nas ho•pedat•ias que subsis
tom n. c1Lrgo da Uniii.o.
.A passn.~om do servic,!o aos E:-~tndos não so
rlnr!t e muito menos se conseguirh a. economia
1t0
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mos Loso paro bom estudar o assumpto pelo
seu ludo pt•atico, podendo so amanr;ar qno,
entro nús, se guc-sc o peior Rystcma. tio intraducç..i.o !lo immigrantcs. sendo tempo do 1br·
muln.r novas regras n. servir 11n.ru. este ser..
viço.
Mas isto •lavo '"'' feito om projecto de !ol
c::;pccial. com o estudo omplo do n.ssumpto,
com n rlcsiA"naçü.o exn.cta. dos compromissos
quo hii.o rle vir no Thc:muro Nacionn.l,tornrtndo
u projecto lei do paiz : antes do fazei-o
poróm, cumpre nii.o collocar o governo na.s
circumstn.ncias de sor obrigado a. fazer o serviço, <liminuindo-se-llto porém os recut•sos
pariL bom oxecuta.l-o, continU!LDdo o systoma
contlemnn.vcl do petlir o governo om exceSso
o o prn•Jamonto dru-lhe verbn. com defici-

protendidn. no orçamento i o serviço li(\jc or· encio..

gtLnisn.do so rlc~orgnuisnrii. com IL suppressií.u, O rc:mltn.du scrú. o perlido do creditas exsondo certo o prejuizo do Es!a.do.
tl•aordinnrios que o Congresso Nacional vô
O orçamento restringe1tlgumas vorhn.spnr<L succedorem-se todos os anuas. com desoquin 110spedaria da. ilhtL do.s FMrcs,como ctu·vão, libt•io do orçamento, com prc.iuizo da rcgulaconcert.oA, comcdorins, mcdicamantos, nlgu- l'idade nas despczas publicas, impossível do
mas Uns quno~ :-;iio ns mcsmo.s,jú. consignada-~ ser com mais ou monos oxn.ctidão confecciono or•:n.monto do 189:l, como modic:>mcntos nado o orçamento e prejudicando o ct•edjto
com lO:OOOs,coHcertos com 10:000$ e outras publico.
augmontad:Ls pela o! ovação do preço dos geA 'nccfí.o combinada e hnrmonicn dos dous
neros rospctivos. como ClLrvão, com IL mesma podm•cs dovoria realisar economia mais
quantidade noo.ooo kilo<, mas com pt•cços aprociavel do que a expressa no projecto om
dilferentes, do !893 o 1805, e Ulno, a do expe- debato o que muito so mo afiguro. existir
dicnto o diversas, ,ii\ diminuida do metade, súmcnto no papel, sem resultado algum
por ser de 20:000$ em 1803 o estar a de aprovcitavol o antes comprojuizo paro o sor!0:000$ na tabclla para 1805.
viço; niio mo ó dado, porém, estudar o
N11o parece de vantagem coliocal' o governo nssumpto com o. minuciosidade necessaria
na circumstancia do SOl' obri~ado a abrir ct•o· para evitar os inconvenientes apontados,desde
dito supplomentar, quando e!lo csti• obrigado quo csti• resolvido niio emendarmos o proo. receber numero certo do immigrnntes, pol' jcctu.
contracto cujo minimo osti• estabelecido cm A verba sob n. ·lrofore-so ao serviço com
50.000.
os corroias.
Diminuo tnmbom a vorl>a - Transporto Esta verba moreco particular attenção do
do immigrantes o eventuacs, no valor rlo Poder Legislativo pelo nugmcnto crescente
4-14:09:l$:l72, vorbaquo obedece ao contracto ~o da dcspe1.n. que esta scrvi~o osti• a exigir, do
qual o governo nilo ptidc fugil•.
.
anno a anno. O sm•viço exigiu:
As•im reduz esto. verba de 12.000:0011$pnt•a
S. 700:450:l028, rcaliso.ndo uma dlrninuiçiio de Em 1802 (lei de 30 de de3.301: 143~372, que talvez não. seja t•ealna zembro de 1891) ........ , 4. 778:603$000
execução a que, com cortem, estn cornpons:uln. Em 1803 (loi do 21 do no·
.
xombro de 1892) ........ . G,408:882,.:;.'508
pelo augmento do outras vcrbn.s adcanto.
•
Sr. Presidente, sou, em tbeso, contra o
1fnis . ......•...•....
770:270$500
sy•tema seguido da immlgraçiio a tatlto por
cabeça; desejaria ver discutido este assumpto Em 1894 (loi de30 do sotom•
em um projecto do lei que dósso mar~em a bro tlo 1802).. .... .. .... • 7.059:527$000
estudat• o melhor systoma, extinguindo o
actual, embora com indemnisaçiio pela rescisão
1\fnis •.. , ..... ,.,, ... 2.100:044$500
<los contl'llctos existentes.
Essa indcmnisnr;ilo gl'tt\'arin. o m'(,·arnm1to do QUO om 1803, estando explicada n ditroron·
do um cxercicio, runs libnrtnr·ia. os ontr•os da cu do augmonto no propt•io texto da lei: •elevorbrL cxtrnordina.rla. pcln cil'l'a. que fig-ura vada da ditrcrença ptu•a mais nas to.bollas
aunua!monte em caria um, com resultados votndns nn Jei da reJOrmn du:~ correios».
monos npreciavoi1:1 PILI'n. o scrvit.~o.
Apozn.t• disto, o or~nmonto que so discute
Jli. pódem ser osttula.tlos os inconvoniontos con•igm• a vorba do 8.079:88!i$, ou mais
dessa modo do adquirir immigt•antes; jó to· 1.320:358.~ que om 1804, ou 3.511 :002::;.'>00
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cl!l 3 nnnos. Entretanto, compu!Sitndo o l'O·
Dú.-so r.om o lo!ogrnpho o mesmo quo so d,·,
]atol'io do ministro res}lcctivo, vô-~~ que n com os col'roios.
:roml11 li:>! otn IR02 ••...•• ,, 3.433:08"~G:lO
.;tQlUtl, comparo.doL com o. de
A de~pr.zn cm JR02 era...... 'l.·lfi5: 182$500
1803, que foi............ 3,Q.f3:874$3GO A t!ospe<.ttrm 1803 era..... 5.QD2:7:l!l$500
<li apenas a dilforonça para
mtLiS lle •••••••.•••.•..••

------

210:7018730 Pnt•n 180·1 foi...............

I.2:27:5ili:O::OOO
7. 105:400~500

ou m:us .• , .•. , .• ,.......

1.502:7:.J0$000

Sei que esta ti uma t!ns ropnrl.içiícs da qnal
Jnio se pUde espürnr .aldo; mas isto nitO pnrcc:cjustiflca.r cst11. desproporção no augme11to
cl& rece1ta com o da dcspeza.
Oo ondn proveio es~e nugmcnto supm•ior 11
mil couros do 1•tis flobre o do mnis de 1lons
nlll conto~ do nctual cxcrcicio ? Por qur. meio
o rcgulamonto e:xig-o cstn. contJ•ibuiçií,o n
IJliLiS, qunndo não houve esse da:-:envolV'i·
nonto tão gro.nde no serviço que oxijn ades·
pew quo.si do dobro da que se ll•zitL em

18~2?

ou mnJs,,.,,,,,,,,,,,,,,

olo que om !8n3, explienndn a lei que so
t!levrL a. vm•ba f.logundo a. refOrma vot.ada..
Para l89il o J!Overno ~edm 8.GU8:5GO$ ou
muis 1.•J l:l: IOO:S:JOO rlo que a rlo fiXercicio de
ISfJ.I ; mn.'l 11 CoÍmn.,·ot dos St'R. Deputados foi
mnis grnf!l'O:O::.L o d11u 0.710:500:;:., ou mnis
2.fli5:JOO.~O(J do que em lR!J.J, ou mais
5.2·15::l7HB que cru 1802. i\!ais que dobrou
em tw.s anuas.
Lrmuro·mo de qnr, quando FC po•liu a lei
dn. l'Oihrma do~ tl•legro.phos, um dos nrgu·
menta..; n.p1•es11n ta.dos pnru. captar a boa von·
tade rhl connni:-süo de orçamento Ua. Cn.mn.m
tios Dc•put.n<los, a q nal ou pet•tencin, foi que,
~.·orn a. melhor orgnni~n.~ü.o do servic;11, com ~~
ct•eac;ão dns contadorius, o. receita. tendeJ•ia. n
nvolumu.r-sc pela tlscali~açii.o que ia ser es1n.bc-Jecida: a rn.;~,üo seria pl'ocedente si n.
tlespe:.':oL flcnsse estacionaria. 'lepois rln. ro·
lbt•ma, de modo a po~er ser apreciado o
n.ugmonto tla receita..
E:-;te nnno, pot•óm, :1 despczn. ~c a.volumn.
de quaf!i o d:Jl)ro do ~tugmento do anno
Jm~sado,qmmdo o ~o1•viç~' já foi reorgn.nlsndo,

Si n repnrtl<;iio Jbi rrorgnnisndn cm !803 c
oo orç.1mento para 189.f attondeu-•o :10 nu·
~menta, provindo dn reorgnnisnçü.o, com
2 190:ono.s, como vir pedir mais 1.320:000$
schro ajà OIU/.lmentndo 1
Si consultarmos o publico desta capital o
perguntarmos si clle, que é quem pnA"n
esse ollgmento 1\e despezn, tem sentido os ofC
fEitos d11. 1nnior rctribniçiio peln.s vontu.gens
r-esuttnntes do melhor serviço, nií.o sei, Sr.
presi'1ente, si n. respogtn. so1'ÍL C~m fitVOI' dn
rcpnrtil:ilo; as recln.maçúcs de torlos os clin~.
a.s queixas formulados pela imprensa,o modo
pelo q11nl o puLlico ti s"rvldo, tudo quanto
toenbo ouvi· lo mo autorisnm a prnsnr que Hfl qn~mdo U.QU~lltt. l'liZÜ.O jiL DiLO eXiStO, C}O mO'lO
prnhwin f1tzer servil·o mrl hor o com 11wnnH n. lat.CI' recamr umu. e~:ca.In. nsccndento a que
tlespc:a; pos~o nillrmo.r que a VAl'bn. Jlca- n. J'eceitn nilo pctlcr<i obso!utamcntc accm·
l"'io sntllcientemonte dotada se lhe fo"" con· panlmr,
s jgnacln u mrsmn. cifra do actual cxr.rcicio.
A receita!\ do 3.000:000$ no actunl cxet•·
Parece explicar-se o excesso do prqjecto no cicio. como nmrmn. o relatol'iO do ministro;
&:ystemn quej{L ouvi n.nnuncirvlo para. a or· estil cnlcu!ada em 4.000:000~ pal'O 1805, sug-nnisu.çiio de t'1bc-llns de OJ·ça.mento : o g-o- bindo do üOO:OOOil do anuo pns,ado partL este
verno J!CdO sempl'e do mnis, contando que a e ealeuliulo o nugmento em 400:000$ pariL o
C:!llnlll•a niio I'CstJ•in.ia si não um poueo, tanto fu~.m·o (•xercicio.
q_mt.llto cheg-ue prtl'l.t ·Jica.r nintl11 marg-Ant llll'Por nll i sn vU que clesproporçii.o enorrno
g-a; o Somdc ... ti nr<•n.sta•'o pela lei littnl do !to. do uma pnr.. " outra, niio se souendo 11ltl
tempo c vctn o que a Cnmnra mnntlnr.
ondo clt ga.l'iL •l~<~t<• augmento se-mpre m·r~cento,
1\~sim, ponrJo em prntic11 o plano. n unvcr- sem compensnçií.o nu:; l'esultn.rlo~ obtidns.
Ontt•n. r.~pnrnn~n.- do nngmrmto devorin
!l.O pediu ll.G.W:RA58, ou m" is 1.890:3:i8$, 1L
t:nrnnra corton quanto IIm pal'ecou f.'ISt!ltnrln- pruvh• tln. :·c~v·icdio 1lo usei do tolr:..rrn.phn
losB em oxcc.~so, pnJ•tim dou ninila o rtngmon· J'llll' todnR ns u.utot•idnr!P.s ; mas a CILffiRt'a ,los
to 1le I 3211:358$, o que jti. ti sul!lniento tlo Jleputnll~:s jiL nns manrlon um prqjecto, reJCnis pm•n.lnrguc·zas nüo recommendavcis na ,-og:lndo as rost.J•i(!\'tj(!~ do regnlnmcnto, de
djetrlbulçüo dos dinheiros pnhliros.
moela n m;tar o Thesouro nmençndo 1lo vm•
Si Josso Jlcrmlttido ao Senado emendar fug-il• osso pequenino recurso para. despozn.
osto ot-~n.rnento, propot•ia o. redur.ciio dC~stes C\Xce~Riva. cxigidn no ot'çamonto.
Notu-sa que o pt•ojc.,to ela Camam traz uma
1.3~0:358~. deixando n mesma verba do CX·
orelclo corrente.
longa lista tio llnhns por construir, com as
Temos n estudar a verba s~gulnte-Tole· quantins con•lgnndas pnra cada uma o rcfc·
rentes e. diversos Est&dos. Cndn. emenda
gr&phos,

I
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lembra o slgnatario para o Estndo quo ollc

Temos do estudar n verba- Garantia do

e a:;sim nvolumotH:lO a \'f!J•hil.
E' urnu. consolnçllO lembrar que o g'O\'erno
não cumpri1•il. as dlsposiçcjps nssim csct·iptlts.
A repartição tom o seu })lnno t.rtH:ndu de
con-trucc;iio de~ linhrtti e o g-ov~.~rno d<n'O
fn.zel·O de nccordo com o sm•vir.~o pln.nPjado.
O orr:.a.mc~nto é inutllmonto mJg-montaclu IUL
cil'l'n.; ::;cria. roducçti.n o.pr•ovcitn.vr,l eliminn.r
o exccs~o tle 2.515:000~ do m'l,~ameuto quo so

Juros a estJ•ndas de forro.
Sl'. P~esldont.e, c~t.o nssumtlto merece es-

repre~r.nt.11

tudo ma.ts n.mplo e cmmmstanciatlo do que o
tlo nm or.:ltmcnto cnullomnado u ser vot::Ldo
!)Cfll emendas e ú. ultimn. horn.. A qucstü.o do.
construcção do estradas flo t<wro tom passado
pOl' diver~a.S phuses : COIIIOÇOU·SO pela COO•

,t,•ucçiío da E'tmda de Ferro D. Pedro I!,
pol' conta do governo, pas:;ou-so iL gar:tntia
do,iuros sem lhnita(,~iio pró via, o.doptou·t~e o.
diseuto.
Ao pa.sso quo assim ltvolumam-:.;o ns di'S· ~umutia dojuroscnm limito do 30:000$ por
pezns das duas ruhr·icu.s a~ltol'ioi·{·s. consot•ViL· l<.ilomotro o hqje parece nccentua.t•-so de novo
se e~taciouo.riu. 11 de n. 6: subvcJll;ii.o tis eom- o pluno das construcções poJo governo e tr·o.·

pnnhia.s do nn.vegn~·ão; o governo não ~ub li•g-o por urlrninistrnção, Os dous systemo..~ esvcmcioul1 companhias de lliLVcgaç:io, mu.is du t<1o em {IXOcuçilo o é Jilcil determinar qual o
pelas vuutngcns Uo cu.tlu. um.
quo o far.ia cm 1803 o lhl·o menos do quo cm mclhm•.
Set·U
preferível
ter o Et~ta.do sómeulo estra1802.
da~; de 1'ar·t•o suas, eucnmpando as existentes
A vorbtt foi em 1802 do .... 3.·120:2·10$000 c ~.:onstt•uiudo 11ovas que administrm·ú. V
Em l!:!V3 doseou u. ••••••••• 2. (J.J.I: 0·10.<000 Serú. a.utes conveniente nba.ndonm• todo o
SCl'Vi(,~o íl. emprf>Zn~

Ou menos .......... .
Em JSO.Jó de ............ ..

pn.rticuto.res, exonerado

·175: 3oo.sooo o goveruo dus 1lcS!pmms com n. a.dlninlstra.cã.o.

muito embora pague:~ suhvcn~~ã.o por kilo.2. OJ 6:7·1D.:l000 met.ro por uwio da ga.ranti11 do juros sohri o
computo tio caún. um ?
.
~8:2nr1.::ooo
Ou menos nímia .....
Senhores, é principio cot•ronte, j{L ncco.ito e
indiscutivcl Qllt! o Estado não se deve im·
Para 1895 o governo pedira. 2.ü83:9·10.~ 1'u miscuir na exploração de industrias de qun.lmais G7:200S que o. verba do or1:nmeuto vi· qum· natut'OZI~ (apoimlos); o .Estudo industrial
gente ; a ca.'marn. onten·1ou que uiio convinha set•tb;ompre mUo administrador, gnstariL sem..
prodif.(alid:ulcs com ~:;ta vm·ba. e dett apenas p1•c mais do que n particular o o serviço som
2.94~1:1408 ou mais npenns 27:·1008 que o or· poior úe que o 1las emprmms interessadas em
c;a.mento vigente, menos quo 0.1:1 uuteriorcs.
I.Jem servil• pal'tt. lucrnt• mais.
Entretanto, pul'ecoJu~ttticavcl o augmento Com o •ystcmn ultimnmento adoptado de
desta verbu. que significa auimn1:i1o a mal· tornar ns ostnvlas do 1Crro completas ropu.rfadtula ca.Uotn:;em nacional o á. no::;sa não tkücs publica::;, com J'unccionarios sujeitos ás
re~rus 1lu. llm·ocrnciu., com dil•eito a aposenmenos inJeliz marínhn mcrcn.nte.
Poucas companhias são subvoncionadus '"doria e n montcpio, pódc·se affirmat· que o
para o serviço du. nosso. Jongn costrlj JIOilC· Estado se tOl'nou ainda peior administrador
mos suspeitar que nestes ilous fut.uros an· do que qualquer emprozu dcsejO.'la do sntislilnos, poucos c:tpitu.os nacionnes so uventul'a· zer aos c·~mpromissos llssumidos.
Isto Ofl} theorht; descendo ao lado pratico
riio a C1'e11r, pol' si, t1 lllprezns 1le naVllgfl!,~i'io,
soh n. ameru;a de nova prot•oga~!ilO du Consti- dn qucstuo, os dados que os factos nos npre·
tuição que entrega. n. callotagem ri. marinlm aentum confirmam n. thooria expostll e diio
razão 110 principio !loceito: o Esta• lo é pelar
mercu.nte no.cionul.
O commorcio interestitdual multo teria n utlministrodor que o particular.
O Est11do tom do ostr11das suas, aCóra n
lum·n.r si novas cmpt•ezas se nventura~som
a explorar o ti·anspot•te de proJucto<. muito Contl1Il tio Brazil, que mo reco estudo ápurte
nprovoit 1ndo tu.mbom o pn.iz c tL mnrinh:1 de -I.·ili l\.ilomotros, mais ou menos; que con·
guel'ra com a. ntJrondizu~em dos nn\'eguntes somem do custeio 8.255:CIOU$, tambom mats
ou menos; A'nsta portanto 5:800$ o.pproximo.dann.a costas.
Nada se podertl thzor tiCm o auxiJio do Es· montc por kilomcti•o, ufór11 o juro do capital
tndo por• meio do subvenções que IUÜillll.t:lscm empregado o cuJa tnx1L nem ~e póde avaliar,
os ompt•eltondedorcs com u. espernuçiL Uo lu· co1n u. nctuu.l dcpl'Ccinçüo da moeda..
Hu no paiz constt•uidos cerca do 2. 963l•llo·
cro dos seus cttpitaes.
Com u. extensa. costn que possuimos, o S!l.. metros de cstrndus com gn.rn.ntins de juros,
ct•lficlo sorln amplamente compensado; nas 111gumns dadas antes dn tlxnçiio de 30:0110$
diOJcois circumstnncias do 'l'besom·o, poróm, por Jülomotro, o portanto com garantl11 multo
JU. nos devemos u.Jfgru.r com o encontro tlc ~:~upcriOI' a estu. qun.ntio..
Com todas as g-arantias o Estado despende
uma verba deste orÇ~~monto, com tiío peque·
cerca
de 10.000:000$, o que dá nppro:Eimad~
nino ~ugmento.
SoDad0~ Vol. VI
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monto 3::100$ por kilomotro, som elo'!'""~ :ll·
gunm do juro. porquo o cn.piüt.I é tia:-.~ compa.·
nhinR p;tl'ticulm·o~ u não do E::'ttHlo.
A 30:000~ pot• kilotnol.ro, como ti o typo ul·
f.ímamonto :ulnptatlo, n. ga.t•anl.in. scn·iL n.penut~
fio I :HOO~ por kilometm, menos da torç:t pit.t''·
to da despezn Mto pelo Estaúo com os suus
cst.radas.
Si attcndm·-:.:c ainda que n. m:dot• pnrtc d:ts
c::Jtl':lllns construir 1as poJo govm·no :;o ho o." mnit=.i
do 100:000$ por Kilomet.rn, como "Sul o Ceu·
trai. de Pcrm~rnhuco, o l'n.nml tio Ottl'O Pro to
o outl'ns, não hu. duvicln. un prMm·encht }ln.l'U.
a. g-amntin.• mn que o E:o;ta.do ufio llcspL'ntlo
I:!Íllilo 1:SUU.~OOO rml'a. cadn. loi.ilomctro cun·
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o Ol'çnmonto 1li• npcnns !ll8:000$, menos
224: IGG$ quo o nrccssat•ío.
O orçamento fhlln. na E:;trnrJa 1lD Fcr1•o ilo
Al:Lg,·,., n Paulo All'onso, qunndo o vm·L"
devo con~iA'na.r o nome da. compn.nhin. t•Xh.!·
tC!nt,~:-Estrndu. Un Fm•r•o Ccnt.J·al Alngon.nn,q uo .l" tem o sou tt·açado modificado por lei <Jn
Congrcst;o No.cionu.l e com estn. denomino.·

~iio.

Ntt verba pn.rn-Estr.·ttlns do Fol'rD om cs . .
tndos, o prr.jceto suhsticuo " tnbcii<L nJ>rescn·
t.:v':t llr.lo g-overno po1• outl'n, qu:mt.o IL-B.~·
t1·arfa drJ Ft:l'l'n ,":J'ul de PcJ'IIamlmcn c !'t-E~
tJ•tuli1 do Fet•ro Cont.rn.l t!trnbcm de Pot•Jw.m· ·
huco; !~~~n. sulJstítnic;ií.n, n\Cm Uc trJLZCr n. re·
r.;L1•uitlo,
·
vog:w<Lo do tlcct•oto de 30 r! o nbl'il do lS!J.J
Ha::ib, consi1lerm· quP, com a. diflCJ•en,::t CJUO tlcn adminiRt!'nção nntonoma nos ramna~
tt}wna.s tio mcno:-1 de 2.0:JO:OfJO;-;, o Esta.r!o pú1le riMsas Estr•ntla.:;, Cl'Cando a. Estt•atla do l"cl'J'o
th:!HPil\'olvur o. via~·iio Jbrrcu. cmma.is tloduln•o Norte il" J\lngons c n. Estr:uht (}c Forro ílo
dos kilomotroti quo construiu o admiuistrn., Timbo.uha n. Nova. Crut., modlfica. o trncudo
pa.ra. :wnlím• M vnntngons úo systcmn. dn. ga.. desses l'a.mnes.,ió.n.pprovadospolo Podot· Len·is·
l'ilnt.in. de juros sobre o ~tas estrnda~ otndllCl:l; la.f.ivo, viola. cont!'acto:; existentes o mttnda
n.ccrcscenic-ao tLD cn.lcnlo o ,iuro do capito.l por VOL•ba. cm lei tio or~·a.mento, constz•uir uni
omprüg:atlo o quo so {l:tg:t annualmcnte, o rnmn.l do est1•:uln. do J~t·t·o, ·sem nutOI'i.S:t9JiO
pt•oprio capitn.l dC!spmulillo c pótlc·se chr~fl.l' a n.Ig:umn. pn.x·n :t smt construcçfi.o, n.bu.ndon:t!lo
ver como dcvcrínmo ..; estn.1• :utcnnt.ndo." no. cnmpictn.mentc serviço comcçn.tlo o no qunJ
q ncst.ã.o da vin.c~fí.n forrr.n. no Brn,zil, fÜ nií.o ti- .iú. so de~penilol•n.m contenne i.lc contos de róis.
vos<:Jemos mudo.lto úe :-;ystcmn. c p::!I'sisti~sr~mo~ E' nma pct•turho.•.~ilo geral do ser'liço, quo
cm nttro.hir os c:n11it.ne~ cotn lL ga.ra.ntin. dos 1lcmonstrn. •lesconhecímento completo do as·
,iuros. não se envolvendo o ~overno em con .. ~umpto pelos con(cccionnllorcs UcjtA tHspostrucr.iio o muito menos em t.H!IJlinistrn\'úo do siç;lo do orr;rtmonto em disc:us~ão.
ostrarias de t~rro.
St•, PJ•csiúontn, o tr;~çado desta estrad~ en·
A ~uestão merece m<Lis amplo desenvolvi· volvo nm:c questão do bairrismo do Estodo do
mento. que ehamaJ•ri a minha attençito parn Per•nnmhnco, quu, cncontr·nnilo preponde·
· úiscutil·o cm outra occnsiilo, que nua a do um rnncia hoje na Commíss[o do Orr:runonto da
projecto úo orç<Lmonto.
Comara dos Deputados, julgotL cltcgntht 0
Sl não mra. o. l)t'css[í.o ern que llO nch:t n occo.siilo pn.l'o. um11 t1csfilrl'O. quo suppiio do
Senndo, proporin, com estudo mn.is demorado vnnto.gcm paro. os interesse~ do scn Estndo.
a. qllO mo cmtregnria.. n. vondn. Uns ~Ht.J'<Hln.s E' ínncrcdit:tvelquo um Estado rico, grande,
IJertcncentcs no go\'Ct·uo, o quo fif!ría. cn.prtnl, com ns propm·c;õ(ls tio Estntlu tlc Pct•no.mbuco,
ou o seu custeio por ~ompn.nhía~ pm·tícuhu·cs com filhos tii.o dist,inctos, intolligcncifts tão
'lllo tlul'ifLm Iucx•o o n. climinu,;iio do ot•ça.- hwidns, notnhíliiJadcs nn. -politiCil.Jlolo talento
monto do uma pOl';fio do millnu•os do contos c J1Cln prollcicncin, cstcjmn a insistir em
que o oncrnm.
medidas que prejudicam uo seu J~stndo, 1t0
Deixo cst.11s considm•nçiJcs pn.rn. estutln tlo l!Pscnvolvimcntu tlo fleu commcrcio, n.ffir·
um bom meio do niiivio ti nossa. onerosíssimn m11ndo que o 1hzcm.om nomo dos intr:rcsscs
dividn. cxteJ•nu., tão avolumnda. como c~tl~ n. contrarias, que são os vordn.doiros.
sua cíCrn total,
Chegou no Senado unu1 l'OJ11'0sontnçiio do
Descendo no cxamo daK diversas vcrbns do Senado 1Jo Estudo <lo Pe!•nnmbuco, pedindo a
tnbelln. dtt proposta. do g~tvcrno, lm n. nottlr rcwognr:ii.o do Uecroto tle ~·1 de abril, porque
que n verba concedidll pnrn n Pstrndn lofo· ]lrêitlllictwn os inter•esses de Pcrnnmbuco,
gytLna IÍ ínsufilcient.o. A e<tJ•ndn t.em tre" visto que todos os pt•od!tctos do intm•íorpro·
linhn.s: a do Ribmriio PI'Cto a .Jag-unr(L, em cnr1tríatn o porto clC Maceiô o niío o do Per ..
trafego, com a, !53:000:!; dn ctLpit•l e gnrnn· m•mbuco, pcln dill'oronçn de distnncln o por·
tto li o O"/• sobre 4 .GOti:OOO~ em ouro, que t.ut.o do despez~, como sl o dcsonvolvilncnto
exigem 258:000$ o I .R53:00ú,': papel quo oxl- tln E•tndo fu;so o fi1cto mnterln! dn sahida
gem·JJl :2:JI~. A lín ha ,te .Ta~unriL n Ubo· dos prorluctos .e nfio 1t p!•oducciio mesma. n
rn.bn., com I.'R82:2R4.S tlo cr~pitn.J o gnrl).nti;L obten~tiit:Hlessos pJ•odnctoa com sn.hidn rnpid:L,
de a "(., quo oxt~o 112:035$. A linhrt do Ubo· facil o mnno~ dispondiosu,
rnbn em dcnnto, com oo npitnl tio 0,000:000$ DtLhi n ~uorl'll de mot•to no decreto do 24
e que exige 300:000$ do gtLranti<L. I
do abril, quc <lou admln\st.mçiLo autonomn tLO
l."'stas parcellas sommnm 8·1~: !GG$, quando rnmal da fial'rndo Cnnltoto, no ramal de Pa·
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quovira a Aguns Dolln'; dahi n. tniJo!ln. que ser preferida' ns tlo monot• percurso e do mais
altcrn. o trnr;ado dtl Barl'n tL Aguat:~ Belln.s, lhcilid•do Jlam o transporto : ó pm· isto que
muntlnmlo prolongtn• n Sul do Pm·nambuco, o..; cstro.das do rmln.;.rcm l'orn.m pral'eridns nos
de Garau!JUns G. Ap;un.:-~ Bellns.
caminhos vicinafm o a'l catt•atias do ferro veno E:ütul() do Pernambuco ontonl!o ~uo o ceram tts estradas do rodngom,
ratnn.l dtL :\arte de Alltgoas. partindodtL lin.rrn.
Si ha ea.minho rna.is curto pn.t•n. chegar a
do Canhoto, estnçfi.o tli1 linh:L de Paquo\'h•n.,
um
ccntt•o pl'O!Ittctor 110r meio Ue umn. csolll Pcrwllnlmco, n. Unitio em .Alngoa~, p;·e.iutrn.,ln.
fm'l'O, O:!SO tl'l1çndo Uovc ser o predicn. no Estatlo, pm·quc os lH'Oducr.o~ deixa- rm•ido de
niío
súmcnto pot• util no Estado quo
riam n. Sul do PcrwL!nbnco, em ilircc(,!i'LO tto vno construir·
estrado., como pnr.1. os pro·
porto do Uccilb, preJCrlnllo n. InCilOl' distn.n- !luctot•os, cujas n.despezas
serão menores para
cin., menor percurso o menot• tlotipcm para n. thzer choga.J' o gencro no mercado,
lucrando,
.llayUas J~a:tror~y cm busc:t do Pot•to de Ma.pot•ttmto,
ellcs
mais,
assim
como
para
a JlOcció.
llUla~·üo cm gc1'111, que vü augmentnr a."riSJ'. Pl'esitlento, est11 dc"ollfill!JÇ" envolrc
expandir o commorcio, Cl'escerem
nm erro cconomico dos mn.is l'acf:lis de dcs- quoza,
as
facilidades
Yirln, o cottforto, a abuntruit•: o 1lc~cnvol\'imcnto dn. riqnt:'zn. de um dnncia., com n. dapt•osporidntlc
da. producc;ão
J~:-.'tttdo qnulqucr nii.o provém Uo Jogar tln. :m.cort;L
do
lucro
nas
suas
vendas.
hidn. !los :::cus productos. mas sim da. o!Jten·
t,;ã.o mcsm:L de:-:ses prollucto:;, da nnimtu:fi.o r-omprehentle-se como ó ct•rado o prcsup·
ttn.dn. aos pl·oductorc::l, uo tt•alJnlho p:wa nl· posLo l:O/ll que oc.; honraflos ropresento.ntes do
cançal·os pela cm·teza da litcilidado 1\o trans- JMndo do Pernambuco querem. por todos os
porte, tn.nto ma.is nnimndor q ua.uto menot•es modos, ovit:w u. construccão de um traçado
forem as dcspez:ts c o:; meios i.l.tJ toval·O:~ ao do cstrrula do !erro q no diminue as distancias,
mercado constunidor ou CXllortador. (Ila ]lOUpa despezns cx:t.rnort.linarias, f:lómcntc pela
dcsconllattçtL uc quo o conuncrcio do Recife
mH IIJJal'te.)
vac sm• pl'Qi udicado.
Não diminue; é outro crt•o economico.
Acl'cditu. o hom•atlo sennrlm• quo um Estado Si assim fosse, S. Paulo deveria. oppor-sc iL
tornn.·so menos rico, diminuo o. exprm~üo du. ligação com esta capital, mrmdnndo construi!•
tiUn. prospcrhln.tlo {lDl'quo os pt•oductoe ori:;i- uma cordilheira ou Jovnntando barreira inuarlos do eeu ;ulo viio procurar este ou superavcl no ponto onda so ligam as ostrn<las
aquello ponto do sahitla para os mercados que lLJlproximo.m ns dua:; rapitues; !leveria
consumidurcs ~
concentrar o seu commercio no porto de
SJ•. PJ•esidcntc. os protluctos procm·am o Santos o tudo fazer para so dirigit•cm todos
mcrcarlo pelo ponto menos dist:mte o mais os seus productos para aquelle porto.
acccssivel, pn.ra tornnr o gcncro mais barato O Esto.úo das Alagó:ts, mesmo, doverin op·
tto productot•, de a.ccordo com a:; dc~pezas da por-se por todos os modos i• construcçtlo da
rn·oduccão o do trau:;porte pnrn o prc~o do estrnda Sul de Pernambuco, pam Aguas Bel·
goncro no merendo.
Ias •tó Jlo:. Vista, porque olla derivaria dos
Si essus dc~pczus são inreriores no pt•er:o portos de Piranhas e do !'lo S. Francisco OM
passive! do obter, o _llroductot·. ani!na-so u. pt•oductos Un. zono. alo.gou.no. quo so su~mette
augmcnto.r a. pl'oduct;!Lu; cssn. a.numLQao tanto uctunlmcnto a ir procurat• esses longínquos
mnis se estomlcl'Ú., tanto mo. is u.utot•isarú. o portos de sahida, pot• não terem estrada bem
ulargnmcnto, n. expansão !ln intlusti•itt quanto Jiteil, mais bamta e menos exigente no tempo
menores torem n.s dcspezns do transporte paro o mm·codo exportador.
pnm o centro onde o pt•oducto vno ser ven- A rcceittt do Estado de Pernambuco o que,
dido, tliminui~iio do tlespczn que redunda em ouvi aUcgnr, torl11 do derivttr para Mnceió,
podcric ser cobt•ntla pelos a~entcs do goYcrno
IucJ•o pnrn o productor.
A riqueza do Estnrlo conslstojustnmento no do Pernambuco, ou na estação da fronteira
nugmonto dessa prmlucçã.o, que sm•iio outrlls dos tlous Estados ou na ostnçiío arrecadadora
ttmto.s lilntcs do ronda pel11s multiplns reln- do MncciU,
~.;Uos originndns llns ]let•muttts dos productos
Assim fazem l'illnns e S. Paulo com a nlfu.n·
obtidos, quo desenvolvem os nucleos tlo po- dega 1\a Capital FoueJ•al, assim pretendem
pulncão, l:l'inm os centros inllustt•lnes, sempre l\tzor Minas e Espirita Santo, nessa conl'ru.com conhecimento exacto dtL\:l vantngens ob- ternisaçüo de intcrooses de que estiío dando
tidas pelo trnnSJlOrto mais perto e mai• b:L- exemplo tiío tli~no do ser imltttdo com o
plano haJ•monlco do suas ostrndas de lignçüo
rato.
A prooccupaç-;io uOB.podorcs pu~licos, pOl'• ile um Estado no outt·o.
tanto. deve sm• procurtu• os motos de con .. Oprojecto tlo orçamento esqneco todos esses
Htruil• cstl'u.ilns quo lig-uem, pelo caminho pontos vtrdadcil•os dn quostiio o consigna
mttis curto, os centros Uo produc~·ão nos t.li8posicü.o que o governo niío pódo cumpri!•,
centros conunorcio.os i llcssns estrudtts dovom em nome dos interesses do Eotndo de Per•
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na.mbuco, que os confecclonndores do projecto
quizernm dofen<ler.
O governo não pó·lo cumprir cstn. clisposi·
çii.o or{,'n.mentu.t·ia, porque, it.lóm do vicio de
ser 1físposif:iio pel'mu.nonto, n.ltoranrlo tiet•viço
jtl organisndo, o.loi nctun.I resonttJ .. :W da 1\Llta
de liberdtulc do ncçilo do rttmo do Potlcr Logisfn.tivo,.quo nfio pódo cmontlitl·a, depoi~ do
convencida da. imrmssiLilidaúo tlo eun. oxecucü.o.
Demnis,, a disposi~_~ão orçamentaria violo.
laJs n.ntertorcs c contractos f~itotl com Lnscs
nessas leis.
Os Sn.s ..TOAQUIU PERNAJ~tnuco E ,JoÃo BAn. ..
IIA.LliO dão apartes.

contra o decreto <lo 30 de abril do corrente
<•nno.
O e:;tuflo ~lo ramal l'oi m~tndo.do fazer pelo
Sr. Bn.r:1o do Lncena o quem o mnndou con·
lltruil· l'ui o honl'atlo sono.dor por Pm·no.mbuco,
o Sr. Bnrb;tlho.
Devo uxptu· os factos ÍL visttt do..; (.]ocumonto:-~, pn.l'a. quo a qncijtã.o se~jo. po~to. nos ::~ou~
devidos tcr·uws o o Sen!Ldo e o governo .1uL..
guom do accordo com o quo se lom po.8so.do o
com ,, ::;ituaçüo t.lot.crmiunlla. pelos netos dos
Uous Poderes: "Legislativo c o Executivo.
O sr. Bui·iio do Lueenu, mini•tro d" Agricultura. t.lo govm·no do ma.recbn.l Deodoro,
mn.n~Tou ostmln.r o trat;ndu de um rn.mal do.
Sul do Pernambuco, da estnçl•o de Angelim a
O SR.. LEI'l'E E Orrwrc,\.-81', Pl·csilicnto, Aguns Bella~, ptLsso.nt.lo 110 r Correntes 0 Bom
<ieHConhocem o nssumpto aquelle; que clunmm Couscllw ; " :211 do outul 11·o do 1801, celobrouuontrtL o decreto dictatorial do ex-Vicc-Pl·c~;i.. :;u eontmcto entro 0 g-overno e 0 conde cu 0 ...
dente da Republica, qunndo crcou a. tLdminis- tann .Pinto, :pnl'n. a construcr;W.o desse l'amn.l.
traçü.o autonomo. pn.ra. a constr·ucçü.o t.lcsso Assignou 0 contra.do 0 ministro, ha,jo nosso
ramal do. Barro. do Cnnhoto a A~uns Bellu.s colle!!u. pm· Pernambuco, 0 sr. Joü.o Bardando a.o ro.mu.l, ~ paro." construcçfio, o nomÕ balho.
"
l .~.~tn·ro .úoJ•to diJ Alagoas.
1le-E•stra d a (c
Do proprio livro onde ostil. lançado osta
Quando neto dicta.tm·in.l1i:Jsse,muitos outros contrncto, na~ccrotaritt ún. Industria o Viação,
praticou elle, c a. Cauutt•n. dos Srs. Deput.ndos oxt1·nhi o seguinte topico: «<lolih111'n.rn.m con·
o o congresso .Nncionn.l n.pprovou-os todos, tt•actar o ns::;enlamonto da via perm~J.nonte e
sem 1lescrop:Lnmn. do um só; ó até ingmtid;io linlm telef{t•a:phictt, construççfio do:-l edillcios o
para aquelle homem, tlo quem o Congresso t'ornccimonto de dOJ•mentcs nos rn.maew de
tanto exaltou os sct•víçoe, recusar-11m agora Timbn.ubn, no Estndo do Pornn.mbuco, esti'atln
n. npprovnc;;iio a esse neto isolado, feito para 0 tlo lhrt•o Sul de Porno.mbuco, a l\'Iulungú, no
Estado do sou nascimento.
llstado <la Pamhyba do Norte, pas;ando por
A pl'O)lt'ia Cnmat•a dos SI•s. Deputados já lt:dJal<Lna, Alugôa Gmndc no mesmo Estado
deu sua upprovaçiio a este deci•cto: ollo <i ilo d11 Parahyb11 do Nm•tc; de Angolim aAguasnllmero duquellos que acompanl<amm a men- Bellas no Esta< lo do Pm•numbuco, c de Pa·
sagem de 4 <1o outubro o <JUO aCamara dos quovirn, no Estado <lo Pernambuco, ~ lmpo·
Sr~. Deputados n.pprovoul estendendo esl:lo. rutriz, no Estado das Alngoa.s».
[l.}lprovaçii.o, não sómcnte aos neto:-; do llllt· Para. garn.ntia t\este contracto, diz o rnel!l·
rechn.l Floríano Peixoto, mns n.tú aos do~ t-iCUa mo, o contrnctanto depositou, no 'l'hesouro
a.gcntcs responsuveis o com os mu.ioros elogws No.cionnl, 00:000$, cm 00 o.polices da divido.
aos serviços prestados pelo marechal.
publica,
Como revogai' hoje decreto approvado Assignou este contracto, como disso, o Sr.
ainda !tentem, que tem direitos crcado• c Joiio Bai•baULO, ministro da Agricultura e hqjo
que nU:o potlem ser víol!tdos assim, por nos~o honrado colloga. por Pernambuco. Não
simples disposiç:1o do uma lei do ot•çamouLo? ha decreto algum do Poder Executivo, auto(Cru:aml·sc muitos apartescntJ•c os Srs. Pc1·- l'ÍBU.I,~ü.o alguma. do Poder Legislativo mu.n•
nambuc:o, Barbalho, Revo Mcllo c Coalho Cam .. c.ln.ndo construir esses ramoos.
po.•.)
Foitos oa ostudos, reconheceu-se que o tra·
Sr. Pt·e~idente, os hom•ados senadores estlio çado niio ora. conveniente ; estit aqui o rola·
lazendo uma tempestade em copo do agu" t .. torio do Sr. Paula Souza, cm 18U3, que assim
Quem decretou esse rnmul tio estt•ad<t do ferro so exprime quanto ao ramal do llom Connilo M o decreto do 30 de aL1•il que o pro- so1ho : « Continúa em estudos o projecto da
jccto <lo orçnmonto manda revogar; quem o linlta,sendo }Josaivcl a mudança do seu ponto
mnndoucon>lt•uit• n[o Iili omat•ccimlFloriano de entroncamento, si so verillcarem vantaPclxoto, unlcamonto paro liJ.vot•ocer o seu gens om tal solu~iio•. O relatoriodo succoasor
Estado natal, com t!ott•imcnto do Est<Ldo de deste ministro, assim so exprime sobre o
Pe<·n~tmhuco!
mmal da Bat'l'IL do Canhoto a uorrontes: «O
O homado ox·vicc.prosidonto da Ropublica reconhecimento diL linha a oxplorar foi feito
está. isento desta culpa que lhe quorom uti- om 1802 c deixou patentes as vantagens torar o m1o lhe lHido ser imputuda ; é este o chnicas e economlcas desse tt•ocbo ~.
motivo pelo qual alllrmoi que ~eseonho· isto dlz o J•clatorio, poJ·quo, roeonboclda 11
ciam o assumpto aquelles que so insurgiam vantagem do primitivo ponto do ontl•onca·
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monto, An~clim, conhecidos as vo.ntagcn~l dn
traçado de Barro. do Cn.nhoto O·A:.:-uns Bella.s,
sendo primeiro ponto Correntes. o .!rOvomo,
por aviso do ~·I do miLrço do IA03, alterou o
traçado da linha, fazondo·n partir dn Barra
do Canhoto em voz de Angolim.
Essa altortu;iio Jbi propost:L no governo pelo
director da Estrada do Forro Sul do P~rnn.m·
buco; o. iniciativa não ó do marechal Fio·
riano; olia visu.va vantngom para. o serviço.
Tenho cm rniios c6pin. !lo aviso do 24 do
março, que leio no Senado, parn prova da
veracido.do do que estou n.mrmando.
«Aviso n. O.i5l-Ao director da. estrada
tle ferro sul de Pornn.m buco - ,t' 1:isw do
qucpropu;estas mn nfllcin n, 1.119, do 15 do

outubro proximo passado, resolvi nltcrnr o
traçado 1lo trecho 1lcssn. estrnr!n, rlo Angelim
no Horn Conselho, passnntlo pot• Correntes, uo
sentido de ser o ponto do entroncamento, nfi.o
na linha principal. mas no kilometro :J7 do
Ramal de Glycerio a Uniiio, ,junto á estação
da Barra do Cnnhoto.-Saude o frnterniundo.
-Autonio Paulino Limpo de Abreu. ,.

Era illcgnl este neto, dizem os honrados senadores por Pcl'llnmbuco; mn:; lhes observo
qne se tratava de um rnmal ilo estrada que
não tinlm sido dccrct."Ldo por potlel' nlgttm,que
tinhn. como lei que o mn.n1h'trn. con~truir
uponas um contracto Iili to pelo ministro un
Industria com o empreiteiro p:Lra. n construcçii.o.
·Monos !llcgal era o neto do marechal Fio·
riano, alterando o traçado do umrt linlm, do
que o dos Ers.r..ucena. e Bnrbnlho decrotnndon. som u.utorisaçilo tlo Potlm· Legislativo. En·
tretanto o mat•ocbal Fioriono submetton o
seu a.cto n.o Po!)er Leg-isln.tivo o o Congresso
Nacional a.pprovnu o tra<,·ndo novo, votnllllo
a vorb:L segundo n. ta.bolla flo orça.mcnto de
180·1, onde se concedeu n. vorbn. do fiOO:OOn$
paro constt•ucção do ramal da Barra do Canhoto" Correntes; estt'L nqui" taboll" com a
VCl'ba. votada. o que signUica a n.pprovn~üo !lo
novo traçado pelo Poder Legislativo; ahi se
diz-Bn.rrtL n Correntes. E' a. Bnrrn. do Cn·
nboto, estação do ronml de Glycerio a Unillo,
no ltilomotro :n, cumo ó oxp1•csso no 1wiso
citndo.
BaSO!LdO nestn. diaposiç-ii.o le:!isln.tivn.• o go·
verno, por contracto do 24 de outubro do cor·
rente anno, innovou o contracto an tm•im• tlr·
mado pelo honrado Sr. João Bnrbnlho, dosignnndo o novo ponto do p:u•tldn da linhn.
Tenho em mãos as clnusnhLs quo oxtrahi
do contracto em original, nn secretaria dn ln·
dustt•it.L; n clausulo. I" determin1t : «A denomlnaçii.o 1lo t.rnçrulo tloa riLmacs contrnctndos pnssnm n ser os seguintes : De Glycerio,
out'om Pn.quovirn. o. t:nhio, out'orn. luqmrn.triz, om Aln.gons. Da Bnrr!\ do Cnnhoto, cm
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AlngtJ!UI, a Ag-uns Bellns cm Pernambuco,
passnndo ~or Corrrontcs o Bom Cont-elho.Do Timhnub11, cm Pm·nnmlmco no Pilar, nD.
Pamhybn., pnsso.ndo por Alngôn Grande, no
Estado da P;u•n.hyba)t.
Nn clnusnl1L 4 estlL cxpres-.:o :«Continuam
om pleno vigor, com ns mo!l ifico.çües consta.n·
tes tio presento trrmo, bom como as condiçües
grrncs, especiflcaçiícs e tn.bello.s do preço,
approvndus poJ• pot•tarla ele 2 de outubro de
11

18UI».

Como so trn.tavrL apenas dn. const1'ucçüo da.
linha c a Sul de Pernambuco serin difficil fls·
cnlis:tr e ncompu.nhn.t· ossetrn.Unlho, como nü.o
havia decreto do Podal' Executivo creando u.
OO\'O. linha, para CTitar talvez o que .iti. se·
tinha dado n:t construcção da Sul de Pernnm·
buco, n estl•adn. mais cm•11 do pniz, pois que
ficou cm mnis do 100 contos do róis cn<la Joio·
metro, o marechal Florianó expediu o decreto
do 30 de abril. org-n.nisnndo a. construccão da
CJetrada o d:tndo-lho ndministrnção propria.
O Sn.. ,JoXo B,\JtiULHo-Sem augmcnto de
despezn.
:,
O S11. LEITE E O!T!C!CA-A despeza com o
pessoal sn.hin. dn verba-Construcção; em vez
do estn· o pessoal subordinado it Sul do
Pernambuco, con~tituln. ndministrnçü.o pro ..
prin., subordinada directamente ao ministro.
Scra tilo tlictatoriltl assim osso decreto? Nilo
o c\ menos do ~ne o de n. I5eO, do 18 de no·
vombro do 1803, que o orçnmonto em discus·
s~o o.pprov11, sob n. I da verba 2G, paio qual
foi relbrmnuo o serviço dn inspectoria do ilIuminnçü.o dosta capital, com a.ugmcnto do
pessoal e de vencimento:;, o que é a.ttribuiçilo
exclusiva do Congresso Nncionnl. Nilo o silo
menos tantos mil outros quo a Camara npprovou sem proto~to o antes com grande..~
elogios ao murochnl. Aqui tt•ata-se apenas de
detalhes IIIL ndminhitmçã.o o construccilo do
uma ostrada, doel'etncla dictatorial e i!legalmente por um aviso, mas npprovndo pelo
Poder Lt•gishttivo,
O areamento :Lltern o tmçndo, com a t•evo·
I/BÇ1iO do decreto do 2-1 do abril de ISO·l; póde
litzel-o? Nilo, porque súmento em lei ardi no.·
riu, discutido. pelo.s duas casns ilo Congresso
Naciomll, se pódo motll!lca.r serviço organi·
:mdo: ó estn. a- pr,,tica assentada por muitos
arestos do Con~n·csso Nttcional, om quo tenho
sidu sempre voncilio.
N1io siio os do opinilio contmria. quo podem
CJUCI'01' impor Of'S!L opiniii.o condemnada, dopnis
CJUO o mnrcchnl deixou do set• governo. Nüo,
pDI'CJUO isto importa violar contt•nct.os bascatios om nutoi·i~llçilo legb!Jtliva, eomo o do
omprctt('iro, no valor do 955 contos o o do
tniLf.f.ll•iul oncommentlado paro. Europa.. segundo tLutol'iSoçiio do orçamento vigcute.Nilo,
porque osso decreto n. 1705 A, do 30 do ~brll,
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!} um dos que foram submcttidos uo Congrcssn
Nacional o o. Cn.mln'n. dos Deputado:-~ já o
o.Fprovou BOilll'CStricçüos. Admittmdo que
isto possn. ser ~oout!trlo pelo governo o.ctun 1,
o.usurtlo quo nüo ndmitto, vojamos nonclo
leva o bn.il•rismo do Pernambuco, no morlo do
servir no Esta.do c nos povo~ do in torior n ser
servidos pela cstrnd!t.
O orçamento mandiL prolongar a Sul do
Pernambuco, do Gn.rnnlmn:i a A~uns Bcllns.
Este trecho cstiL condemnado: além do rola·
torio feito pelo engenheiro Silvo Coutinho,
em JB7·1, onde scvti que o kilomotro diL linha
custnt•ia no Estudo DB:i01~40,J, o tl'echo Jbi
a.ll!mclonndo solJ rcprcscntn.r}fi.o dos ;Lgi•icultor-cn do Estndu de Pernambuco, upplicnndo-sc
os novo ou dez mil coutos quo custariam os
100 l<ilomctros desse trecho ú linha tlo ltccil'c
11. Carunrii.
, Tenho em miios o livro «Estudo descriptivo
dos estmdns de fm•J•o no Bt·azil» pelo Dt•. cyro
Deocleclano Pcs>OiL .Junior, on<lo todn esta
oarrnção esltc feita.
n Sn. JoAQUJ~r PERNA~muco-Qucrom uma.
estrada. som pre,iui?.o dn outra.
O Sn.. LElTE E Ot1'IClC1\-Estú. V. Ex. eng-a·
nndo: preferiram n outm. Von ler o que diz
o Dr. cyro Pessoa sobro" estrada de ferro do
Recife a Carun~•t\:
c1'endo os o.gricultorcs,estn.belccido::: na. pt•ovlncin., representado ao g-m~crno imperial sobro n. convenicncia !lo ..;ufJ..;lituil· o h·1:c!to riu
pl'olonamncnto da estrada ele ferro do Rccilo
ao S. Fl'O.ncisco, cmtl'l: GrtrrmhwM o Agua..;
IJ!!I la.<, na extensão do 100 l<ilomotros npproxhn:ulamcnte, por uma. vin-l'errcm. quo 11wllwr
r.tltemlc,~.w

lntm•e,,·sv.~ rltt lacrm1·a, .w:l'dnrlo
re[l:17e,.; povoarias e JII'Odtwlrwa.~. indicu.ndo paru.

aos

isto o traçado entro as cidndc.i do l~cclli:l, Vi·
ctorin. c Carun.rú, opinou o conselheiro MlL·
noel Bua~•quo do Mnccdo, cm parecer que "
><Oinolhnnte respeito apresentou ao Ministorio
u~L .Agricultura, n:L qualidade do director dns
obras publicas dn secretaria do E<tndo do
rnosmo minlstcrio, pela preJorcncin do traça·
do indicado .. ,
Pnrn oxecnçiio dns oh1•ns foi ccleurndo com
o empreiteiro do Pl'Olongnmonto da o.<truda
do fotTo do Recife no S. Frnncisco um nccordo,
em 14 uo mnio de 1880, no qunl ficou este dis·
ponsado de construi!' o tl'ocho do mt'smo pro[ongn.mento entro Garanlnms e Aguas Bellns,
pormumndo-so pelo de toda n llnhtt destu.
cstr-udu.,»
O Sn, JO.\QU!ll P&nNAlllluco UtL um aparto.
O Sn. LEITE E 01TJCIO.\-St•, PJ•osidento, no
rolo.torlo ile que ha pouco fnlloi, apresentado
paio engenheiro .1. M. Silva Coutinho, no
qual estú. o O<tudo leito em 1~7·1, por osto on·
dc~e t•nm11!
o,.,onileiro, o custo dn. constJ•uorüo
•

do G:1.ra.nlnms n. Aguns B(lllus md.O. 0\'(:n.i.lo cm
iJ8,701$·10·1, pot• kiiOIJlOll'O pnm IL uit.OiiL !lo
1"',00, o em 140:ll5lH874, pora u. bitolo tio
tm,OO. Aqui ostli. o roltttorlo o ó do cngonhoiro muito compotonto.
O Sn. JoXo DAIIUM,UO - Mns niio ó infalll·
vcl.
O Srt. LglTI~ & OtTICIC<~.-Tanto não ó infnlli·
vol que o governo, tendo post.criormcnto
mo.ndtLdo fit;mr os cstnll.os, reconheceu n. inconvenioncin tlo tra.çtulo o ttltot•on·o, Nesse
rclo.toriooncontl'O os ~eguintcs tt•cchos quo peco
licença pnm lot• no Senntlo,cm pi·ova !ln incon·
vcnicncm do trecho da, e:-\t,r•adtL que o orçnmento quer que :-;ojn. construido. Diz o ongenheiro
Sih,n.Coutinho, ú pag-inn 42 do t•cln.torio :»A
linha sobr11 o J•ltLlmlto t1o Ga.I·a.nhuns, incli·
nanflO·f:IO um pouco p1u·a o uDI·to ou uppt·oximnn,lo-so do. dirocçiío gemi o n.~sim vao no :;ou
extremo occi<lcntal com 71 kilomotro< do
desenvolvimento, e deste ull.lmo ponto [ll'O·
cum o. ilireccí'io t.l.o Aguas Bcllo.s, incHn11ndo·se
25'~ p:tra o sul, Ucscre\'en!lo ttíltrt arantld Clll'Vlt
pnra alcançut• a villa, que dcmori1 do ludo
occidontnl dn scJ•ro. do Aguos Ilclln>.
A vil11\ de Go.ra.nhuns, ponto de pnssn.gcm
menciano.do no contru,cto, ó, pelas cil'cumstnncias topo~ro.phicas da. rcgii'io, o m11is
Jiworavel pa.rot. u. tra.nstlosir;üo tlo plnno.lto,
que n.bmngo umo. grande pn.rte 1lo cent.ro tlo
l'ornnmuuco.
l'oi con voniontemcnte explorado o !ct•rono
entre Gnrnnhuns e Papacaçu., 1lcan<lo bum
patente, depois do estudo, quo qualquer linha
tLO sul lle Go.rnnhuns, n!To .~,; ti11!ta tlt: sal' mai.~
CJ:lCHsa JWltt 11/U~C.<;.-::'t/atlc úulecl:'na~:ct tias t•n/ta.~·

mt tmvc.~.-:ia dos vn.U~s do Mandal1, Pnrnhybn,
Tl'aipi'L o n.l:,:-uns Uo seus n.ntuentcs, quo.Hi

to1los .·Mpm•w/IJ,-: pm• Ut!i'l'l!;'l'll.~ !ll'ttl!!t:'ca.-:, corno

custflriu., attenltt a 1111luru~11 tlo lt'!'l'C/10 1 •ula;,.;
:;o 11/u.))
E' este, Sr. pl'esillente, o trecho n. quo o
projecto di\ verba ptu•a ser constt•uido.
A' pngina 50, di?. nindtL o l'OitLtorio :
« Si fosso utloptado o vollo do Uun, n ostrndn scrln complotnmonto c;tcri!, m<Lis dispomtlosn. e longa, o con:5equcntcmonto monos
util, achando·SO no mesmo cnso qunlquor
outra. linhu. n.o sul do Ph•n.ngy, que Jlela topof/l'apMct.

do llH'l'fJIIU JUli'CCO CCtl;IDIII:'camcllte

i1•J•eal:.~allCI 11wt c!rC!Illl strowia:'l actuac,.;.

»

A Z?nn om deserta o improduotiva.
E>IU<lundo " linhn t>Ot' um o pelo ont.t•o
traçado, ver-so-ho. como quer o m•,;nmtJnto
lJenolloin.r os pornn.mbucnnos, obrig11ndo-oB u.
tlcspozns mn.iol'os, cm nome do ot'l'ltt.lo ponsn.moul.o ilo Jll'e,judicnt• o po1•to do Pot•nflm~uco.
O tJ•nr,~do <ln Sul uo l'Ol'lllllllbuco ntó Aguns
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Bcllns tom os soguiu\cs trechos, com os kilo· O Sn.. LgtTI·! E OtTlCICA - E' o. n.vnHnçií.o
llada. por um homem muito compct.cntc,
metros roBpcctlvos:
muito conhocitlo.
Do Recife ~Palmares •.••••• lztí kilomet1·os O Sn ..ToA.QtllM PEn.~A~muco- Não duvido
Do Palmares o. Pn.qucvirn., ••• ~JO
\)
tln. compctencilt; nms p(l.rccc-mo que lHL cx)>
Do Pltquevim n. 0111'nn1nms., ;17
nggcrn.çfio.
De Gl'lrnnlnme n. Aguns Bo\lns 1on
»
O Slt. LgrrJ~ E OtTICIC,\- 't'onhn. pncioncia.;
não
pt!ltlo dU\'itlu.r; nqui e~tiL publ\c;ulo
.Somma.ndo, •••• ,... :lfil
08:701814·1, Jmço kilometrico tlessa C<\md:t
do ferro do Unn n. Ag-mLs Hollus. P!Jdc-so
O tmçntlo !ln Mnwiti n M:uns Do !las !em os n.tnt•mnr que custn.rii.o mrLiH do co1n contos,
qua,mlo o m~çnmcnto ú tlc mni~ do novcnttL
soguinLeti ~t·cchos o kilomett·u~:
o oi to.
Do ~fncoiú a. União ••..••. , .• SR kilomc\ro• O Stt . .ToXo 11,\UH.\T,liO- Pela mie ntlmi,.
ii
Do União ú. Ba.t•rn. .......... ,
nistmçiio.
Da. Rarl'U. a. Papacaçn..... , •.• IO:l
»
O SH. i.ElT~ P. Ü!T!CLCA-ll' de presumir
De Pnpac:tt:lL a AgtHLS BeUns ao
"
entü:o que ~ m;'t :uimini~traç;to continmtt•ti.,
nccorlla.ll\·fie os nobres ~on:tdores 1lo quo 110.
Sommnntlo.......... ~no
um: L <~st·1ç;i:o no Hcciro quo custou mit e tantos
conto:1, o umn. o::otmtln. (]UO tinhtL to.nto~ em..
com o porcu!•so n menos de 12l.l<Uomctros, pt•egados que hnvi~ um cncn!1"Cgatlo do poto
com zon11 mais lbrtil do que o.:tlO~I kílomctros d:L a;;un..
tio Ga.t·anhUm.l a. Agua:~ Be11n.s.
O mnrccilill Floriano Peixoto apcnn• rccoEstá o Senn.clo vcmlo : o tr:~çn.tlo c1c ~[a.cr.ic', nJJ(wcu
n. C'Xistcncia tlo UIIHL ostl•a•ln de JOrro
n Aguas Dcll:to tem 121 l<ilomctt•os Jlnl'n que o honrado ;enntlol' Cl'cou por um decreto.
menos, porcorrcntlo zonn. muito mn.ís icl'til,
mais rn·oductivn, oll'crcemulo, portanto, o Sr.. .To:lo BAI\IIo\T.l!O- NCL loi do orçn·
mn.iorcs vanta~cmR para o l~stado Ue Pm•nam· mcnlo se incluiu l'CJ•b:c para clln.
bnco, p!Lra. os n.gricultnres do se1•tiio, para a O Stt. LEITJ< E OrriCIC,\- Mus isto não ó
zona riquissimn. qtw vtU! ser sct•vid:t, porque meio tlc decretar a. con~trucçiio do cstl'tttla ;
podcrú. u c3Ü'Ulln. construir-so mo.is rapi· nem o contracto pQ(lia. tf!t' :-:;ido feito, porque
Uo.mentc e n. pl'oducc;iio n.ugmantn.t'·SO em V. Ex. nilo estava autorisndo pot• 1hsposh;ão
muito mn.ior csetLhL c cm monos tempo.
algumu. r\e lei a fazOl' es5c contt•a.cto com o
Assim, nüo tem rn.z:'i.o os honrados rcprc· conde Cnct<Lno Pinto. O m'n·cclml Ftoriano
scntantefl fie Pr·t•ll!tmlmc.o qun.nllo impug-u;Lm Peixoto npcnn.:1 rcg-ulM'i~ou tudo quanto cs..
esse tt•aça.do, qu~ ó muito ma.is bn.mto do bva. feito, com l!JnUcr.reto omqtlO den mlmi·
que o outro quo SS. Exs. querem pro· nist1•nr;ito n. con;o;trucçfio.
lbrir.
Eis tthi, Sr. Prcsidcute, o decl·cto llictntorin.l
O Sn. .•loAQent Pgn.S.\:'Imcco ·-V. E-x:. ,·. do mnrecho.l Floríano, cont.t•a. o qun.l n. Ca·
que pa.t•cciJ ]Jrcrorir o out:ro ttw;ado, que l~ marr~o se insurgiu, mas depois de Lcl·o ilJ.lPI'O·
wulu.
muitn menos vo.ntajo:o;o,
com nlfcito, n~ mcu~'l{ICIU quo o c:-:·Pt•coi·
O Slt. LEI'l'E 11 Ori'ICICA - Núo ~nu flll ; I! o tl~ute 1\;t ltcpublic;~o enviou u.u Con:;.,'1•e:;so,
gonvorno que o nitot•ou; ó o Podet• Lc~islu.tl\'O rqwnsetHmulo os acto3 que tinha pl'a.ticnllo e
qUO O ILJlpl'OVOll,
pellímlo n. O.llprovaçã.o do Pollrr• Le~islo.tivo,
A pt•oJ'u!•cnci:L legal foi dutlil just.unonte no encoutt·a~so e.;so decl·cto lle :10 do abril.
h•~tçodo do B:~rr11 tlo Canhoto ~ Mnns llollns,
A C:ttn;wo. ttpprovou todos os actos, lnclu·
sobro o LleG:u•anhuns; :;ii.o 121 kilomutros do sh·o este, mo.::; IUL loi do orr,•runcnto ••.
monos,
O Sn.. CoEr.no RoomauEs- Isso nüo nos
O custo kilomotrico tlo \rnçado tlo Canhoto
ülH'Íg'lL
O. O.IJpl'OVU.i·O.
n. Agua.s Boll!L:-; ostrL Ol'<:!LI\0 cm ·18: oon~. ao
O SI~. LEt'I'E E Ül'l'JCIC.\ ••• rovo~ou o de~
pnsso que u tlo Gu.t•:tnhus tL Al:(tms Belltt:~1'oi
n.valindo cm mu.is tlo 08:000.~.
crcto.
Ei!stt~ tlua~ opinúl!.s dn. C;.~,m:wn. nhi tlcn.m
O Stt •.lo:\o D.<nllALIIO- E' muito.
cm
sw, nmn. appt•ovamlo o decreto o outl'a
O Sn.. LElTiil E OtT!Ctc,\- E' o cngoenlHliro
niL Joi Jo orcnm~nto.
rejeitando-o
quem o di,., foi o o>:plomtlor dosso t.rnç•Ldo
no rel~torio quo apresentou o q uo .i~ li ao O Sr•• CoEJ.IItl ltODttlGUEs- A lo i do orçil·
m.onto tnmúoth rcvogn. disposíçücs ILUtcriorcs.
Scn~tlo.
0 Stt, .To.\QOI>l l'EKNAMllUCO- 0 pt'Ot;O O Stt. JoX.o RAnnAt.uo-A O.l~pt•ovo.çúo foi
J)u1la aos u.ctos rtllo tlnbn.m l'clnçao com o. re}>JU'CCO ('XUg'g'OrlltlO.
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Yolta. c nã.o so n.clmvn. nc:st'~ cn.so o docroto
sobro a ostrn1lr~ do Jbrro.
0 Sn. LEITI~ m ÜITJCIO.\-N'os~n ostt•arln. do
forro o ucto mn.is Hlo~nl t'oi o CJUn c·mtractou
n constJ•ucçrio o Uoterminuu o tr•;tl;rulo e wi.o
o quo o ~IW!'Oil.
Em todo crL:-10 o contracto rxhlt.c, esll~ por~
feito o COI'I'!!Ctn; o ~crviço cstít com 2n kilometros, quasi promptos. Nfio ó pos~h·cl qno
o gove1:no, por uma simples llispo..;iç:í.o m•çtL~

loi n. 8•1 rio Jn <lo setembro do 1802, um C!'O·
dito do 5.fli·l:[,70.~18, no ca,rnbio elo 27 do
l"IOt' !.-.:, O f1ll0 dou ln!LÍS do quinzn mil contos.
gm 1803 nbr•itHin, por• decrnt.o tlo :10 tlo do·
r.emhJ'H, um t:t•edito oxt.rnordinn.l'io, no qnnl

n. g-.;t,ra.•ht tlo Fct'l'O Cf'lnt1•a.l do Bt•tw.il é con·
to ~r• pla•llt com lO. 930:0:.?3$7fll. q un.si n. to ULli(hulo de t.odn. n. \'Ol'bn cln. dcspeza.. gm 18tH.
I'Ol' decrot.o ''· I.GQQ, do 28 de nbJ•il, foi
n.~e.rto 1mtro crcrlito oxtrnortlina.1'io rlo cinco
montarJo. que contrn. totlofl 11:1 I'Pgt•ns 1lo rntl conto.q com do:-;tino ri. mosmn. ost· nd1t,
Do modo quo se piuln affirmt~r ter a Conadministrnçiio Cl'COU o rnm11l do Gn.t•anhuns t.rnl
do Brn.zil custtulo U. Nu.r;i'i.o Brnzilch•n :
a Aguas Bolina, vú. l'CScin1liJ' o eontt•ncto do
obras feita.s, anelo o emproitoir•o tem !Xl5:000.), Em 180~ .................. 2i.482:10!i$37~
polo orçamento vigente, sogu ndo o sou con- Em l89:l.................. 2ü.G82:458s2G2
triLcto, o.lôm das micouunenlias !Citas na. En· Em 180-1.................. ::2.1183:270$300
rop~. de todo o mntm•ial.
Que querem quo vlt o grn•m•no íhzm• do
E o l'lOl'Viço os tiL pcior!
tudo isto 1 Ha do deixar pordor·:-:o tudo, por~
Aemlo pet·:;:-unt!U': cm qttc an gn~tou a.receitn
quo o cn.pl'icho ou o brtii"rh:rno oxngg"emdo do:-::-:a c-;t.J•ada qno roi. em l8D3, j\c 2:·~ mil e
receia que o porto fle Pot•nnmbuco vonlm a tflntos contos, exigindo ainda. o crmlito :;u ...
perder, e ontendn que tudo devo sct• nnrn:l- poriot•n dez mil contos, quarrdo ainda rcclulndo, todo o serviço 1Cito n.ba.ndonnrlo, com mnm quo os vencimentos dos seus runccio-.
indcmnisnçiio grando ao contr·a.ctn.ntCl?
nn.rios f'lstii.o abaixo dn.s neccH~ido.•lcg dn. sun
Não pódo ser. O Podor• LC'gisln.tivo appro- viiln, e devem ser nng-mcntados?
vou a. n.lternf;iio do traçado, npprtW011 o de· Como f)O consumiu n rcnrla inteiro. dos:,a
crot.o que CJ·eou n E:-;tro:ln rlo F'crTo Norte tio o:o;tradn. <lo ferro, q uo doveria. ser uma. das
Alagõas. existe cont.mf!to l'eito em virt.udll J'outes tlc ronda paro. o paiz e que, entre...
dessa npproVtl(;ão; o trn,;rv!o nii.o pl1cln ser tnnto ostlL sendo pesn.do., mesmo orwrosissima
revogado e o contmcto rcl'lcin~lido por (lispO· nos cofr<~s pu blicos ~
sfção do umn.lei do m·camcnto,
Ouvo~:-~o t,odo~ o..; dias clarnnr quo o centro
Sr. Presit.lenlc, vou titzeJ··algnma!l ultimn.R uãu tcrn eommunic:u:Ues :mllldNttc~, para o
considernc.~ües, porfJUO nito quero occuptLI'
transporte dos productos, com a capital, quCl
por mais tempo rL nttençiio do :-!onntlo.
o (~omrn<n•cio estlL sr:ndo prejudicado constnnO hon1'1u.lo senrulor por Minns, no~:,O me~· temonto pel" fiLit~ do conrlueçiio p:!.l1>. os ge.
tro nesso. mntorln, já rxplieou o flUO nl'a ncro.; o tndos nús nos lemLramos da. colobl'o
technico rrln.tivnmento {t Estra,1n 1lc Ferro questão 1.ht cri..;e 1los transpm•toli qne aindn
Centro! do Brnzf!. Entrarei unicn.mentr. nn. pm'I'Urn, tl\\v~:~.r. com mn.is intonshlmlo.
questão do nlgnrismo.s. ·
Entretunto, ossn. estrnrl!t de t'erJ'O custou
Quem cstud~L n ,Jr.sprzn. dn.J'UbJ•icn.-E~ti'rllln
do Fert•o Centt•nlrlo Brnzil.-sontc-so inmili,Jo cnpitnl Rupcl'iOl' a 130 mil contos ''e réís, n
do rlcsalonto que lho tro.z umrL convicçiio n 0111 \'er. dtt rlnr I"ecoita. totlos os annos cstú.
impor·se npez•rde ropelli•ln pelo patriotismo: dnn,lo rt,Jficít n todo~;J os tHn.s 11.voluma-so
nO'il. wremos o!n•ign.•los, en1 hrnvo tnmpn, n. ainda mnle rL sun despe:zn. porlimJo crerlitos
desruzer-nos deAto importmltis!ólimo lH'tlprio cxtra.OI'rlinarios em motnrlo dns f:IBUS l'cndi·
nacionn.l. pot• não RCJ' possível Rupportar n mantos.
su~ dcspeza, som probnliilidnrln rio roglllnl'i·
Si o. tlestlo~a JLugmento.,o grnmlcmonto com
sar-lhe o serviço.
on.ugrnont.o do matm·hLl rorlnnto, pn1•cco que à
pnrn.scrvir bem no pnblico,qno n !ll'OCIIl'a,somA Estra•la rlo l'orro Contrai
pt•c com mais nJllucncitL do pas:~ageit•os e de
do Brnzil oxigi!L em 18D2. 12.-18"2:W5S;ai3 cnrgns ; ~i elln. prOjJoraionas~e todos os meios
Em 1803 exi~iu ............ 15.75:!:431$5ül do tr·anspor~to, isto trnl'ill. incnntost:wolmento
lnclu1iivo o prolongamento.
u.ugmonto du. recettn. excesso sobro a dosEm 189·1 OXi!(o .•••..•.•... 27.083:270$300 pezoL, produzindo saldos ; porquo ú lei gernl
mais !1.930:S!•l$i·15 quo cm 1803 o !MI< lL todas a:-~ cstrnllo.s, bem como a todos ns
15:201$080 que em 1802, mais rio dobro du. cmprczn~, quo, qmmto m:dor ô n ntllucncio. o
clln:-l ROJ'\"r~m Jlwtnmnnto n.os quo ns pt'ocurnm.
uespezn cm deus nnnos.
n.
sua recoir.u. nugmentrn•ú om gr·nndc pr·o·
Para. 189J oxi~OIIHiO :!9.522:521S075, ou
pOl'ÇiLO
sobro n.o rlespczns.
ainda mais 1.83U:2·11$illG. Isto p•u·r1 urlespe·
Zllo ordina.t•in., porque pu.rn. o augrucnto rlo
UM Slt. SEN·IDO!t- E o uob!'o senado!' oito
mnte!'ial extraorrliuario, concerlou.so, pelrL propõe que o governo nrrondo oas~ cstmdn 'I
I
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0 Sn.. LEITE E 0!1'10JCA - 0 honrado sonnU~r Sn. Sr.NADDn.- Isso ú com o:.! sonhore8
dor flL:t:·mo uma por::untn. quo mo ohrig-11. n. rlc Pornambtwo.
um!l. l'csposUl. tlomorndn. : ~i nü.o pr•opunllo
O Slt. LI·:JTg g 0I1'ICICA-S.Ex.disse qnn.nto
CJUO o ~ovcrno n.ri'Ondo ou venda n. E:~tl'IU.h~
Ol'IL nccel:iS!LI'iu rliz(H' pat·o. fttZCI' comprehendnr
db Forro ContJ·III do Brnzil.
Dir·lho·hci o quo pon<o n ro<poito · ornlt- t!Ue n. verbo. -Obras- foi nm proscmto 1ln. Cn·
llltLrn. dos S1•:;, Depntn.tlos n. cndn. nm dos rtl·
tiroi a minhn. opinilio.
'
Emqua.nto IOr pnssivciiL e~l.ü pniz procm•n.t• Pl'esontnntes, pn.l'a o~ Esta., los que forttm con·
regnlr~rlsn.r o servir,·o !ln. snn pt•incipo.l C:i- temphtdos nessa vcrbJ.,
t.rcvln. do fot•ro, de modn n. que c•llrL dô lucro
o Srt. no"',;oos VJcE:>:TJ<-Isso ó muito
em Io.gu.r· do du~ defic.!'t, .nintln. que sE~n. nc~ grn.vc.
cessn.l'to fitzet• lnltl~ sncrlfiCIOs, pn.t•a con:;ervn.1•
O Sn.. LEITE E ÜI1'ICJCA- Presente no Esosso proprio nacional, clln .dove ser contado,
servado.
SJ•. Prr•sidento, o or~amento da Uniü:o jó' foi
Ul\l Sn. SENADOR- At·t·endndo, contint'tn.
vict.imn. <li:-;so, e. no nrçn.mento du. l•'azenda,
como proprio nacional.
O Srt, LEI'I'E E OrrtCICA.- Continn:trú ~ os Esta< lo..; tiveram etulo. um o sou quinhão
mn.s V. Ex. :-<abo que nm br.m qualquer alguns quinhfín rle leão.
n.t•r,.mdwlo. príncípa.lrnonto umn. estt•nda de O Sn. Do~n~Gos VICE~1'E- Não apoiado.
fe!ro, tende nece.ssariamonte a dopt•echLI'·He, •\lguns ató foram prejurlicados.
nuo esta.nrlo ma1:-1 nns mesmas comlições
em q 110 cstn.rin. si li.Jsso administrado poto soU O Sn. LEITg E OITICICA- No orçnmonto. tla
Viaç!to tlit.-se o me)lffiO.
proprio clono.
Receio muito quo do n.rrondnmento reOuc:o o hon!'ado sonndOJ' polo Piauhy, que
sultem mais prejuízos, tl'<tzonilo, como t~on. tcrn todn. rnzclo om reclarnnr, porquo lho supsequcncía. n I'Cscísii.o do contracto cm polares Pl'imirn.m uma. nrbn. pequonina. pnrn o porto
condiçúes do que a estr·ado. cstiw~ssc no t('mpo dn. Am:tt'l'açiio, ao pn~~o que Uern.m ao Estado
!lo arrendamento.
do Ccai'ÍL um:~ gal'nllti:L de jm·os pura. [L nmrll
Entendo que o goym•no deve ser constnn· Ilal'b(l!fl' COI'pO!'rttirm, qufl o honr:ulo sC'nn.rlor
temente incitntlo pelo. pí!.la.vrn, no Congresso p~lo Cl'u:-ú. potleril. intbl·mar o que é, qm~ SOl'·
Nacional, pelos pnrticulurcs, polo comnwrcio, viçog tem feito, como tom cumpt•ido os seus
o por todos os orgãos de publicidade, par" contractos.
quo lance n.s suaf/1 vh;tns para n. Est1•n.dtt de
U>r Sit. S8:>:Anon. - E' porque tem esse
Forro Contr!LI c colloquc-n no mesmo pó en1 nome
comprido c dilllcll.
quo esteve ho. alguns annos bem proxirnos.
O
Sn..
LE!Tr< E O!T!crc.,-Hojo, como hon·
0 Srt. COELHO E CA~IPOS- Niio colloca ; ó
tem,
SI'.
Presidente, termino, com o protosto
uma Ji>talidade.
·
cont1·a e::;~ lei fJllC contóm disposi~ües impos ..
0 SR.LJ·:m; E OrTlCICA-Si é uma liltalidndc, si veis de ser executn.dns, contra ess11 lei que
si niio for pOS:iivel regulnrism•·lho o serviço, YtLu oivn•la do vicio do niin sor votada. com n
fn.r·se-hu. o grande sncritlcio do vendel·n; liberdade do acr;ü.o q1w a Constttui~iio gamns isso quando ficar provado que, neste rante ao outro ra.mo <ln Poder Lrgislativo,
pa.lz, nüo lm possibilidade do govel'no oncon. pal'n. que posS<~ exercei' livremento o seu
trar um homem, um engenheiro c:tpa.z, uma direito do cl'iticm• o do emcndn.l-a, som que
cabeça. bem organisadlt~ que tenha. Jbrr,n., o proprio Po1ler Executivo posso. deixar do
enorgin. o compotencin pn.rn. bem lv1ministrnt• .snncciDiml·n,
um" estrnda do !erro, quo óa nossa primeira
0 SJt, DO,UNOOS VICENTE-Mas qunl O meio
linha do communicnção e davcrin. ser uma
do so ncab:u· com este::; abusos ~
JOnto ele renrl1L
0 SR. LEITI•! E 01TICICA - 0 meio CSÜL na
U>t Sn. SE>rAnort d{• urn aparto.
h111'111onin lias dous Puderl's: Legislativo e Ex·
0UT!l0 SR. SENADOR-Mns, rlesdo qun n bom ecutivo; deve estar lll'incipnlmente ntL conniio rendo, o dono pnrn. tcl'miuar o onus (]ove vicçílo quo Cltdn um devo ter de qno é necci:l·
vondei·O.
·
snrio unir t.o1lus os <•st'or~os pu.t'tt contei' a
O Sa. LEITE E OJT!CtCA- Nesse caso, V. Ex. vertigem n. qno nos VtLmns at.it'tlndo. niio já
teriiL do supprhnft· todns ns despozn.s impro .. do despezns public!lB, nem do ab:do do nosso
ductlvcJS.
ct•edito, mna dn o.uat•chia e ..• Deus snbo do
S1•, Presidente, cloixo do oxnminm• a verba. que uos estiL rt~serVtLllo p1Ll'a o J'ur.m•o, por
-Obras.
is.·ill 111ernno quo este patz ó o ~rnndo colosso
O honi·o.do somtdOl' por l\-·Iinns Gcl'aes ,iiL d1L Amet•iciL do Sul, pur i:-:so mesmo que ó o
classiJJcon o quo Jt..1i i\ dish•ibuir:ü.o da vm·Lu. mnis l'ico, o mni:-: tm,ianto do to~ los. Ton'ho
-Obra:t-nesso ort;ILmonto.
concluido. (JU!dto Utmt; wuito (ltJn; ,)
~onndo

Vol. Yl
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Ooolll.o 1~of.l1...igno~,insti

O St•. Pro>'idmtto-0 noilro sonn-

nc:n O I'OqlleriiHO!ItO qno \'aO envim• à i\.Ioi\tL O dor pelo

Plntllty não tüiii l'tL~ilo nn. inCt'OJlllCilO
qtio to1n pot•flrn rog-uln.risn.l' o p!'OCOtiSO l'Og"i· fJllO foz it ~lusa, 1lo to!' nccoltndo o l'arecor,
mental seguido tJ:Jio projecto do loi Orn fJllO nii.o conflideJ'n. do nccorc.Io com o regimonto, pot• umn :IJTIJ•mucii.o oxprcs~m. , S. Ex.
t!i.scus~iio.
recort'HU ú. 8 1 ~ p:n•to do urt. Oi, quo 1liz (líJ):
t() Sr. P'l'OI'Õ-iidcuto cita a Uispo:;if,~iio
c~; Nilo süo nr.lmls:;ivois paroccru12 qno condo rcgoinwnto ern virtLulo da qtll':.~ n i\fcsn. clnnm i'OI' itll'mn duilitnllvn ou som omlttir
116do inclnil' om ortlom do tlirL nm )ll'ojocto oplniiio, •
!lOnJ o parecer t.ln. r~spcr.tira commi:-isü.o o diz
O rai'OCOI' conclue por oslo motlo (IG):
~tto, nJJO~Ill' dossn. cironmstn.ncin, o l'oquori·
ct Punsn. n. commisst1o quo o prqjecto tlovo
menta do nobro senador pt'1do tnmham sol'
SOl'
il. lli:'cnsHiio do Somu.l.o, ~cn ...
nccoi to o sorú. po~to n voto!'l, no.:i tormos cm tin1losuhmottitlo
JH1o
po1lor
om:n·ccot• omonda::;. »
~tlO ostú. re!ligtUo, do aücordo com o rogimou·
o Sit. Cot~r..Ho Ronuwut~s -Nüo propúo n.
1o que concodo o ~tdinmonto nas coiHiiçüos om
~110 so nchn n pi·oposlçüo,
rojoi~i\o tio projecto.
o SH.• Pm~smg~'l'J~- Si não propdo a ro''om á 1\!csn, ó lido o seguinte
,ioicii.o, aconsot hn a nccoitnção, ó coudiçii.o
oxplicitn.
ú Sr~. cm~r.ao Roumour.:s-lV,Uo sor oxpli ..
noqnolro o nrlinmonto tln. tliscns::;ii.o, tla PI'!,)· cita com muito hoa. \'Ontado 1lo leitor.
tJOSif,!fiO ]1, ~).1,

desta

flllllO, :ÜÓ fJUO H COllliiÜS·

O Si~. P!mSJDI·i:.;Tt·i -Si ~~ c:ommi:;são nfi.o
iliiocompotonto intOI'ponlm son parecer sobro quor
~tprosontat• umowlnti, ú porquo ucou::;oltu.t
t~lln.- .tl. C, Rodl'ifJIICs.
n. accoit:u.~üo do prC\jecto sem cmoudus. Esta
E' o roquorinwnto n.poiatlo, fJosto cm di:;; .. cihl'O o do nccot•do com n. 311 parto do m·t. 07.
t:URsiLo, n q nnl se oncot•ra som doba to.
Nlngnom mais pedindo n ymlu.vra, oncorraIJJdo procodnr-so li votn(;ão voritlca-sn não so n. discnssií o.
Jtn:vor mais nmnoro lognl poJo que pt•occde-so Son·nom-so sur.c~ssivnmcnto om 2R Uiscus ..
;\ c:luunruln dos SJ':i senadm·cs qno comparo- silo, ~pw ~o cncoJ'rrt. som do bato, os arts. 2°t
~ornm ú. so~sfio (35) o deixnm do rcsllDrlflor os 31) o 4"~
~~~::;;. OlivúÍl'rt. Gulvfio, Lonnrh•o !IInciel, SllldaFictt ntlindtt n votnçiío d~ jll'Oposi~ão pot'
Jiha l\fal'lnho, C. Oltoni o Eugenio Amopim, {hlta. do HUJHOI'O Jcga.J.
olJUO pnrticiJ!oU ú. 1\lo:ia. qnu se I'Otit•n.vn. por
jn(:ommodndo.
O Sr. Pt•o,;;i<lcntc -A quostão •lo
Fica projudic:Hlo o roqnm•imrmto o conti ..
inconstilnciomtlh.lndõ
:mscitntla pelo honr1~Uo
J\Útl. tL diSllllSSÜO dll. Jli'OJlOtjiÇiÍO.
senador pelo Pianh)' só póliO :::iOl' l'l!.':iolnda
O Sr .•:ro,:;.o Bat•balho fc7. •llvor- pelo proprio Sotwlo; n 1\losn. pelo ror;t1ncnto,
SilS eonsidornt;·üo:-:i no intnilo flo protostm• con- por SI só não tom compotoncin para tsto.
Bstn.ndo tl:ultt n horn, o St•, Pl'O~idonto
1rn. ns propmiiçllos JH'ol'oridas pelo St•. :;;onador·
],, Oillcica. com t'cltH:ão {~ E.stt•atln. do Ferro desi.Q"lltt parn. ordem do ditL da !:iOS:-ão sognin to :
do Parnnmunco.
N!n,!;'tlolll mal~ JlOtlindo a ptth\\'1'/l, oncot'l':tVot.nçoão om 311 rliscussii.o tln. lll'~posicão tln
so :trHmu~::;ão, licnnrlo n. \'Gt<u;ITo 1\diadn. JlOt• Camut•a r.los llcpntndoR ll, n.t. do ]tJ\)4, tb:IU\~0
1hltn <lo nlllUOl'O lo"nl.
n dnspozo~ do Min iRtol'lu 1ln. Indnstl'ia, V~a~mo
Soguo-so om 211 d iscns~flo com o parecer dn. o 01JII:l8 PllhiicttS !Jill'IL O OXO!'Ciclo do J8!k>;
Connnlssiio do ~Inrinhn o GtHll'l';lt o m•t. ll)o
Votação em 2·~ di tn. tia {JI'OpOSÍÇÜO tJn, lllúSIU[I.
cln. propo!'idi.o da C;tmnl'a dos Dopntndos, Cnnuu·u. n. BS, do 180·1, ílxnmlo n::i fot'!)ttS 1lo
11, SK, rlo 18!1·!, lixando ns 10rçns do torra pnrn. torra. pu t•a. o oxm·cicio do 1805;
....
o C!Xorciclo do 1805.
Vota~·iio om 3u. di~cussii.o dn. pl'opOi-il\11.0 do.
CnmnJ•a. 1los Dcputmlos, n. ilO, llo 180·1, 1.\Ut~..
O ~1·. Coelho J.=tocl1·i;;~:;:::c:-o~, ro- t•isnndo o :;rovorno o. rlo.'ipontlct• ntó n. qunnt1n.
:furiutlo-~o ús ~::ir·cmustnncias t•spnciues om CJUO• rio I.ODO:OOOB cnl!l üS tt•n.bn.lhos pn1'tl. tt muesliio tiOllrlo dJ:.wutirlas, no Sunndo, fU:l lo!::;. nutonríio o dÚ~ouvolvimonto tlus nnctcoi:l coo\'~!UillOUtiLrins, pot' o!l'oito 1lo prücl)rJlmonto·
loniuod Utl. mm·gom ilit"olt<l. do AI•n.guny, no
da Cn.mn.rn. dos S!'S. Doputn.dos, thz uotnr quo E-:;t.n.t\o t\o f'twt'~ ;
o,~ cou.~e'tlol'anrlas do JHtl'OCOl' nií.o estão dD
Votação om 1.liscnssito unicn. dus roLlnacüos
nccoJ•do com Stlllfi conclnsõo:-~.
dos
projoctos Ll.o Sounllo :
Dlscuto o {!U.l'Cll~OI' sobt•o o~ {lontos do yjstn,
N.
41, 1lt1 1802, nlUl\lln.ntlo pagm• poln, tnl'Og'l!noutttl o cottslitncionnl, argtlmontrtndo
holln
llo IR52 n D, !\Int•lu. AngoliCIL Pmto
cmil ns rnzüoô <lo jii'OIIl'in pm·ocot•.
nnu;;ol,
vili\'IL do nlfuros rol'ol'nl1UI(J tio oxor..
Tinlm po1• IIm jnHlilienr o ~ou voto.
I
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cito Manoel Sel'aUl? ~erreira Rangel, o meio 1Constituição de 25 de março de 1824 e peL\
soldo a que tem rllrelto ;
Ilei de 30 ele agosto de 1828 ;
N. ,38, de 1894, concedendo a D. Cyrilla
2" discussão rb, proposição ela Camara elos,
Rodj'~gucs (la SIlva, VlUva elo Dl'. Francisco Deputados n. 78, de lS94, mauelao.c1o contar
ROC\~I?'U8S ~a S11v.a, lente da_ F'LCllldade de ele 3] ele julho ele lS91.'1._antiglliclllCle da proIvIecl1clll::1 rlct R\lna, a pensa0 annual de moçao ao posto ele capItao, elo Dl'. Eduardo
2:000$000;
Goo.c'l,lves Ribeir'o .
Continuação ela 2 a discussão da propo2ição
3" eli~,cussão d" l;roposição elct mesma Cada rJ1esma Cam,wa n. 71, de lS94, detel'mi- mara, n. 33, de lS94, autorisando o Poder
na!ldo que os minist~'os de Estado, pel'ce [lel',lO Executivo a concedel' ao :professor da I a caallHIl dos seus vencunentos, uma gratificação eleil'a ,b 2" serie do CUI'SO an:lexo â, Faculuamens:tl ele 1:000$ pal'a representação'
ue de Direito do gecire, Dl'. Manoel F'erncLo.2" disCGssão das proposições da mes~a Ca- des -:le Sá Antunes, um anno ue licença com
mara :
orelenado .
N. 101, de lS94, inteL'pretando a expressão
2"' discu'ssão da propoSlçao tla, mesma
«com aproveitamcmto» do artigo unieo § l0 Ca~;\l'a,~. 7G de lS94, 111~ndando p?,g-ar ao
ela, lei n. 206 ile 26 ele setembro de 189'1 .
maj 01' l'<JLol'meldo do exercIto Ellg'eDlo FreN. 96, de iS9'1, fixa,ndo os vencimentos'tlos del'ico LDssio,~eiblitz! o s?lclo que deixou (~e
err.pregados d:, Estl'C\da, de Feno Central do i'e~eber de 1802 a lSo'1, dlsflensada, a prescrlBr[l,zil .
Ilçno tle que tl'at:1 o decreto n. 857, de 12
N. 90, ele lS94, a,utorisal1do o governo a de no,:embl'9 do lS5~ ;
.
abrir no corrente exercicio de lS94, [iar'" os . ,2~. dlscussao c~o projecto do Senado n. ,42 de
sei'viços que menciona"" creditos na illl Port,w-,W9'1' (jlle, consleler:1 pÜ;r:L todo.s os eíIeltos,
no P~)sto ae,contr:l::drl1lrante, a refor111:1 COllcia tot:11 de 2.\J::i\J:S48$183;
N. 98, ele lS94, autoriscillrio o Poder E:,. cer~1Cla ao Y,Cc-::tlmll\\l1te graduado .Jose Lms
eClltlva a a,brir um cI'edito Je 200:000.$, no T81XOln.
exercício .vigente, pora occorrer â, rlespeza, ele
Levani'1.-se a sessão ás 4 !loras e 5 minlldemarc;1çao ela fronteira entre o Braztl e a t
1 '·q-~d
Bolivia ;
os (a 'ed e.
N. 90, de IS94, autorisr\ndo o governo a
abril' um credito supplemeni:1r de 474: 7:~4(,;91)5
par't OCCOI'l'er a,s despeza8 com a policia dOI
Districto Fellel':11 ;
N. 100, ele 1894, <l.utorisan:!o o I,;'overno a
153' 81::SS:':.0 E:\l 13 DE DEZE:\1BRO DE lS94
emprest"r, repartidamente, '1.OS E~st,ll!os elo
.,
,
,
Parana e Santa Cath:wina a quantia de \
Prcslde;;c;a do SI'. J.l[anoel V;ctonno
4.000: OOOSiOOO ;
I
, N. 95, de lS94, det8rmio.anuo que oS ven-l SU~I;\~A,RIO - C;,,,m,,u,, --;- Lelt~1L'" <1" act".,-: Exp!cnnentos soldo e etapa tIos offi(oJaes da hr:D.'L~r,., - P"'ccer - Requer,lnento ,lo ~t. Joc<o
.' .
.
.. - '.
r-.;elV;l. - Dl~CUl'SO c reqneL'lmento elo SI', Costa Azegada pollcwl e corpo de bom 1)e:ros, sejam os
vedo - O,,,,],,[ DO PIA - '.'ot,,':"o e disCllSS"O mesmos marc:,dos piera os 0!11ciues do exerO"dem u<) d,,, H,
cito.
la discussão do proj8cto 1.10 Senauo, n. '131 Ao :neio-diacomparecem 2S Srs. senadores
ele 1894, (jue regula os contJictos resulbntes a saber: Jo:to Pedro, Gil Goulart, Jo:to Neiva
ele dupli~a~a ou contestação tle le;;üimielade Joaquim SaI'men~o, Francisco Machaclo, Costa
de eXl~rClCIO ele g'overnadores ou vic8-'~'ovel'- Azevedo. An tomo B:1en:.1, Manoel Barata,
nadOl'es,de asse-mbléas dos Estados eLe União; I Pires Ferreir8., JOEe Bernardo, OJiveil'a
2' discussão ebs proposições da Camarl1 dos Galvão, Abclon ~I'manez, Almeida Rerreto,
Deput::lClos, TI. S6, de 1804, conc8clendo :'1 Joalluim Pernambuco, Joiio Barb:tlho, Rego
Companhia Estra,cla ele Ferro do Nort8 do! }Ylello. Leite e Oiticica, Coelho e Campos,
Brazil prürogação d'3 prazo pa.J':'L as obra:; d"s Eugrmio Amorim, Laper. Si11danha Marinho,
estrada:; de ferro de AracJj II a Simão Dias, E. \Vanllenkolk, C. Otwni, J02,quLm dl~
em Sergipe e ele Tamal1lbr8 à Barl'c]', p,m Sooza, Silva Canedo, U. elo Ama.ral, Gu.,tavo
Pernambuco; à Companhia Esit'ada de Ferro' Richardt e Esteves Junioe.
Alto Toc~ll1~ins,cessionari~ela Esíralla de FerAbl'e-se a sessão.
1'0 eltl CataI ao a Palmas; a Estrada de Cnxui.:;
..
]'
_
_
E líela:..post~ em eüscussao, e nao havendo
aC'1jazeiras, no Maran!lilo, e para i18 obms elo
pocto ela Laguna ;
recl~maçoes? dC1.-se por approvada a acb da
3" discussão (lo projecto do Senado, n. 6, sessao ant:~rlOr.
;113 lS94,.reglll"'?uo a cobranç-a judicia.l ,dos
Comparecem depois de aberta a sessiio os
nonorarlOS medlCos, de que trata o alvara ele Srs. Justo Chermont Cruz João Cordeiro
22 de janeil'o de lS10, § 34, revogado pela Domingos Vicente e P\nheir~ Machado.
'
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O Sn.. :Jn Sr.crtRTAmo (.~r.roiwlo de 2n). lô os
Deixnrilm de compnrecor com eaus~ pn.l'·
ticipadn os Srs. C1t.tuw 1n, Gomes do Cn.~.tro, seguint.es
Cunltn. .Juniur, Coelho ltodri~ues, Almino
P..llt.ECD:IIES
A.fronso, .Junqnlrn CurreiiL, 1\·tessin.::; UoGusmiio
Raso. .Junior, Aristides Lobo, GDI14;nlvüs
N. 240 - 180·1
Chaves, .Joaquim Fclicio, LC>opolúo do Bulhúcs
Gcnm·oEo Ponco, S!tntos Andrntle o ltnulino
A Commissüo tlo ObJ•as Publicas examinou.
Horn.
n propo;icüo tio. Camnr<L do> Deputados
E som cnusn. pltrticipn.dn os Sr.'i. No- n. 182 D. do IRO,!, quo mnnda considemr pr•o·
::tllcirn. Acciolr. Len.t1dro Mnc:iel, Virgilio t•ogndo n.tó :~o do junho do 1805, o }H'U.ZO pal'l~
Dumasio, ltiiY Bttrl,ostt, Q. Bocnyuvn.,Crt!npns conclusão 1!11:-1 obl'ns da Estrada do I•'OJ'I'O do
Salles, Afluilino do Amu.I•nl, Joaquim Mur· Caxias o. CL~iazciras, o att) 31 de dezembro do
1800 o pm.:r.o pttt•a sorom iniciado~ os trnba·
tinho o Ramiro Barcello;,
O Sn..

guinte

lhos da

'

Offlcios :
Do Ministcrio cln. Justiço. e Nfl~ocios Interiores, dn.trulo de 12 elo corrente mcz, devolvendo snnccionnclo um 1los auto~raphos
dn. Resolnçií.o do Congresso Nncionnl, aln•indo

um credito supplcrnontnr !ln 37:1147~. li. ru·
bricn 3• do nrt. 2" dn Ioi n. 191 B, do 30 tio
sotombro do 1803. - Archivc-so e com·
munique-se á outrn. CallliLl'IL.
Dous do Ministol'io dn Mn.rinh~. datados do
] l do corrente mez, remettondo dovidn mente
srmcdonndo!'l um de cnda. um dos autogrnplws
d!L~ Resoluçiíes do Congresso N11.cional, auto·
l'isnndo n n.hertura de ·cr•etlitos destinados ao
pagamento do n.ugmQnto do vencimentos doe
pati'ties das em bltt'cnçües do Arsenal do ~In.
rinhn desta capital, e <Lbrilulo no ~finlstorio
da MnriniHL o credito de 1,,10~:000.~ pa1•a ser
npplicu.do a clivürsas vcwbns dn orçrunento
em vigor.- Archh·e-so e communique-so ;'t
ou tr11 CamaJ•a.
Do Minlstorio tia Guorra, tlntlldo do li do
col'rr.nte, devolvendo ~nnl!cionndo um dos
o.uto~t·o.phos do RcsolUt;iio elo Con~rcsso Na·
cional, a.utorisnndo o gmm·no 11 n.h1•ir um
credito cxtrnm•dinnrio Ue 25.r300:000:~ pnra
occorr•et• tl. liquidlll}!i.o dn. despezn. deste ministet•io :ttO o 1Im Uo actua( cxcl'cicio.- AI'·
chive·so o communiquo-so IÍ outrn. Gamara.
Requerimento do contra-almirante grn.·
duudo o J'üformullo d11 a.l'mnda, F'rlippo
Orlo.ndo Shurt, solicitnntlo quo lho so,in mo·
Illorndn. a sUtL relbrma, eoncudundo·so·lhe u.
o1foctividntlo no posto tlo contt-n-o.lmiranto
em que foi A'I'ndlUtdo pai' coutaJ' mn.is de •10
o.nnos de sorviço, quando Iili compuls~·
rinmcnto relbl'IO!ldo no }lOsto de ca.pitao do
mnr o gueJ'rn.• - A' ConuuiFsiin tlc MILt'inhiL o

Guerra..

da Estrada de Forro do

I u SJOOitETA mo dá conta do :-;e- Caxias no Arag-un.yo..

EXPEDIENTE

i·,.'

constJ•uc~üo

•

1

Militam a liLvOI' da Estrado. de Forro do
Cnxia!3 no Arnguayn. as mesmas razões que
dotorrni!lltl'n.m concedoN>O a. outrnH oatrallns
a cttnidado quo requer. Pm•trtnLo, julga-a no
cn.su de ser attonc.Jh.lu., adoptu,ndo-so n. t•eferida.
proposic;ilo,
Quanto, poróm, à EstradtL 1lo Ferro do Cn·
xias n. Cojnzeiros, ,julga o. commissilo que
nada lm n. resolver, visto ja ter sido attondidn no paJ•ecoJ• que oreittia n respeito da
pl'oposi<;;io da Camara doa Dnputndos n. ISO,
de !8f!4.
Sala. dtvJ commisstjoa, 13 do dczombt'O de
18\J.J.-AntoHio Baenl(, - .Joaquim Pernam-

•

lmcu.

A im)lrimil•, po.ra entrai' na ordem dos
tt·nlml hos,
N. 250-189,1
Rcdacç,To

O Congresso Nacional docrctn:
.ut. 1." As eleições doquo trata n lo! n.85,
do 21 do setembro do 189~. o.rt. 83, re~rular·
se-ltiio polns ::~eguintos disposições:
Art. 2." Cado. um dos tros nctuo.es dlst~i
ctos elo itomes em que, pelo decreto n. l!i3,
do 3 do agosto do 1803, se acho. tliv!dido o
Distt•icto ~'edernl, elegera para o Consolbo
Muuicipnltt tert:a parte llos membros deste.
.Art. 3," A eleição ptu';L membrns do Canse·
llto l\lunicipo.l sorú. thitn no 11rimeiro domingo
do mez do dezembro que JH'ecedor no dia de·
sig-nado {7 do jtuleirl•) pam u. l'enovu.ção do
mesmo commtho.
O prelbito oxpcdiJ•i• para osso fim ns ordons
nccc~:mritLS.

§ 1. 11 PnrtL a cloil,!iio co.d.n. eleitor votarú.

om cinco nomes cscriptf)s em urna unico. cedultt.

§~.'O primeiro nome collocado no alto do
cnd;L cFiflula consldom-so votado em primeiro
turno pam ser eleito pot' quoc1ento.; os outro:i nomes 1Urmarii.o segundo turno pn.ra.
sorom eleitos PO\' pluralidado do votos.

I

·f'•
'•
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3, 41 Consideram-se eleitos no p1•imcil•o umtt nct.a diarilt c!rcumstanciadn, que contoturno todos os cidu!.l,ios quo conscguit•em um Ilha o nome do toclos O:i citliLd;!os votu.dos em
num•~l'o do votos correspon· !ou te rw quocirJute ca.rl:t dist.1•ictn para. cada um doi:! 1lous tt1rnos
11uo resultar drt tlivit-iiin por cinco d!ls cedutas pel~t Ot'1lom numet•ica tio votac;iio, do accordo

'

if,,

§

apura.dns nns diversas secçücs Un cal!u.•listl'i· cumo dispost11 no n.rt. 17 o sou:-; pat•ngmphos.
cto eleitoral, nüo fio incluindo no cttlculo as No ultimo di:t hLVI'iU'·Se·hrt uma. acta ~oral
cerlulns em hmnco ne111 as que furem encon- resumitla,qué sor;'L cmviwlu.ru' 'r1·ilm1ml Civil,
tradns em iuvolucro quo contcnluL mais de OJI!lé l!cara archivalla; delhL ::i(j cxtl•ahirú.
uma. c,',pia. pitl'IL sot• remottitla. iL secrct:u•it1 do
uma.
§ 4.n Pn.ro. preencher• o::; logm•c:-; que Jlllt:~ govor·no municipnl.
rcm ntH uo numel'O do cinco om c:ulu. districto.
Art. o.• A cadn. um do::; intcntlcnteii clcl·
por niio attingirom u.o quociente u~ ci·iar\ii.O!:i to.-; Uh•igirú. o p1•dor pr.:sirl,·ntu um ofticio
votndos, considerar-Se·hiia eleitos os mn.is vo· cummunicando-lhc o rcsu\t.aUo da apuração
tndos do se~undu turno, o.tó ao preenchi· ntL Jla.l·tc f!Ut:l llw disser resp1~ito.
monto de todas as vngus.
Art,, 10. A posse leriL lag-ar logo quo este· "
§ 5. 11 O cícladão eleito no primeiro turno .iam ruconlwcilios dous tr•I\~0:-1,polo meno11, dos
abrirá vago. no scgunl1o, si tnmbem 10t• eleito intendentes eleitos o :\Orá dad!L pelo anterior
Conselho Uc Int.endtmcia, ou m~ SWL litltn.,
ncsto,
§ 6." Em ca.so do empate no segundo turno, pelo Jll'ofci to,
considero.t• ao-ha eleito o mo.is votado no pri- Al't. 11. O.; membros do Conselho ~lunici·
meiro. mas que não attingiu HO quociente.
pal sorvirü.o pot• dous an.nos.
Si houver empate em ambos os tm·nos,
Al't. 12. O mttndttto de cttdit Conselho ter·

consldernr-so-bn elmto o mais velho.
§ 7, 11 O lH'OCc~:~o do. apuração dos votos será.
duplo c simultanco, um para cuda turno.
A tLpm•;tção do primeiro nome de ca;la ccduln., piU',t f'ot·mat• o primeiro turno, será.
cscripta pot• um unlco mesarío.
Art. 4. 0 Para. a orguni:;zar;iio dns secções,
mesu.s. vota~ão e mais tru.b:Llhos eleitoraes,
prevaleceriio, a titulo pcrmunent(', as dispo·
sições dus n.rts. 61 e seguintes tlu. lei n. t-\5,
do 2U de setembro do 189~, modificadas só·
mente no. parto cm que são obrigtu.las pnlu
presento lei.
Art. 5. 11 As nomen~:ües de eleitores para.
me~:tl'ios e us designações dos cditicios pm·a
funccionarem ns mesns cleitoraes, serão pelos
pretorescommunicadns por olllcio 110 prefeito
e a cada um dos nomeados o publicadas por
cditncs o pela imprensa.
§ 1,"Na litlta ou omissão dos pretorcs, o
proleito faril as alludidus nomeações e dcsl-

mimtrtL sem pro no Uio. 7 de janeiro posterior
ao ~egundo anuo, quulqum· que ~oja o dia dn.
pu:-so.
Art, t:{. As vagas quo occoJ•rorem sm•ão
prer:nchidns pelos :;upplontrs mais votados no
primeiro LUrno Uo ca1h1 districto por ontle he
•lern. mg:L.
Art. 1·1. Alinn Uos mencionados nom•t, •1°
•ltL lei n. 85, tio 20 de ~e tem bro tio 1802, são
incompa.ti veis :
I u, os 11clegados de llygienc o os inspcctot•es
e~colares que exercerem esses cn1•gu:i doutro
llo Omezm1, o.ntot•iore:-: U. eleição ;
2(), os o.poscntados cm cnrgusmunicipnes ou
Ji:!UCJ•a.cs.
At•L. 15. Ficam revogadas as disposic}ões em
con t,rnrio.
SuJa rlus conunissões, 13 !lo Uezembt·o Uo

'.I
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180-t.- J. L. Coelhn e Cmnpos.- Marwel
Barata.- J, Juaqttim dóJ So~t:a.

Fica :sobro a. IIICSa paro. sel' discuticlo no.
sessão
seguinte, Uepois de impresso no Dim·io
§ 2.' Ao prefeito incumiJo a remessa iiO
do Cou[}l't'.~so,
pretor, com urgencia, dos livros, uruns e
mo.is objectos ncces~arios no serviço eleito· O ~~~· . •Joito Neivn (pela m·clam)
ral.
requer dispenso. de impressão, o.Um de :5er o
Art. G.' No talt~ absoluta. do mosarios ató pnrecer 1liscutirlo immedlntamente.
ús O hot•as 1lo dht designado, os eleitores prosentes u.cd:tmnrãoum do ontl'c ollespara pre- c~ ~··· Pre~ident~-Aitula não lm
sidir li olei~.1io, o oste convirlnrú. mtüs quat.ro numero pnt•n. votar o requerimento do nobre
eleitores pu.rn. moStn·ios, os qunes funcciono.- ::;ennclor : logo q uo o hoLn·m• sarLL elle subrüo ato tormin111' o processo eleitoral.
moUido ú ttprecinçüo dt1 Cttsll .
.Art. 7 .u A votnçüo o a.pm·nçiio dovcriio
flcn.r tei•minudns utó ús 5 homs dtL tnrdo. A O ~··· Co/"iln Azevedo- Preciso,
conlbcção d:t n.ctn }lodm•ú. prulongar-se, som SI'. Pmsldentc, de enviu.t• ÍL Mesa uma inintm·I•upçü.o, o tempo ncccssat•io llttl'tt a. cun· dlctu;ão de m•gento necebsidncle, ou melhor,
um rc~uorimonto: o paru. isso lovn.nto-mo,
clusiio 1lus tl'nbttlhos,
Art. 8.' Os tmbaihos dtt apurnçi\o gort~l tenuo o intuito do boncllcittl' vluvns e orphüos
tlovo•·üo l>l'inclplnr ás 10 horus dtl manhi• ; que a.lóm cloil so1frimontos moro.os ~o1l'.t•em os
tlndos elles, lavrar·so·ha, cm livro prop1•!o, provenientes dn JlObl·ezn e;quecidn.
gnnçües.
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Sogunclo :t~ lois vigentes, nii.o ó pormittldo
o gozo rk• montcpio o fio meiO·:l(iltlo, sem
quo os intcrcssn.dos hn.bilitcm-rJC, JH'OV<m<lo o
~eu direito com o cortillc:ado do obito dnquel·
lcs que lheg legaram o~·so favor rllt lei.
\\mho, Ht•. l.. l'csidonto, em nuxilio de tollos
qun.ntos tcmlo tlil'eito a ta.l J'n. vor, ni1o }Jodem
habilit:LNO pcln absolut:L hupossibilitlado do
offm•ecm• aquclle llocumonto. tll.~~mda/-o cor·
tiflcatlo do oLitu ll.os que )P.g,trn.rn cs~o n.ti·
xilio ;i. viuvez o ol'plmndnl1o! Procedo :~9sim

porque vozes mais auturi!:i<t.dnB não se Jli~m·nm
ouvir, c s;mgru-mo o COl'll\'ãO dcanto das
a[~onias

do tantas infcliiW::!,
Indico, o\1 l'cquciro, que se solicite do Po<lot•
I~xccuth·o 11rotecr.~iio merccidn, n. tnnto.s ra.milias infortunru.las, quo, sem culpfL, estão
vn gaudo erros c llosv;u•lo~ llt1 ::;cus chcl'c•:-; ;
Jhzcndo puiJJicur o CJliO constut• ojflcialnw11k
tios olllci;Les o praças de m~n· c tc1•ra. que hu.
tempos não lião noticill:-i 1lo si. o que tem por·
mittido Jnuito razoa.\·olmoJJto n n.crcllit:Ll'·SO
que niio estilo no nu moro do.; vivos mas dos
que foram-se pum outra viria, por cll'eit.o dos
ruzilnrncnto; Jll'alicnrlos untes c depois do
vencida a revolta. dfL mo.r~nhu, crua tü.o
grM·cs maios causou tamb~m no pn.iz.
Não venho ú trilmn:1 com o espit•ito incli·
nado ÍL e:;sa. rcvoltn.,som minínm l'azão <lo ser:
reprovei-a de::;rlo quo doJln. tive conhecimento
po.1• telcgra.mma., achn.ndo-me no Jn.püo.
Nuncn. deixarei do louvar n.s cncr~il~s em pro·
gndas pnrn o triumpho da. lcgalido.do, crn
quanto agindo nos limites tla humanidwlc,
fiOIU o completo c~quccimento das leis, como
lwuve, e deploro, tambcm, sem ro.zfio suJil·
cicuta.
O Senado, pois, me hont•at•ú o.cret!itan•lo que
nU.o tl'ago no momento f:inü.o incliun.r;ües uo·
bre .., de soccot•rcr o infbrtuneo nlhcio.
As rcpal'tiçtjcs publica::;, nrro lao. como p1ir•
cm duvlda.,cssns por anelo corrcra.m o..; Jll'g'O·
cios l'Crerentcs U. rosistenciu, bem succodidtt,
dil lega.lidarle, sn.bem dos nomes Uo qmmtos
sotrreram a pcn11 capital. A reln~iio uollcs o
publicada, ó quanto neco<Barie o quanto
quero, pam allivio do tantos soffl'irnontos
Jlhysieos, ,iii. que os do ot•dcm moral jamais
sorão diminuiliOf-i.
Sim ! Nenlmmo. cspo:o;a, nCJnhum !llho, nenhum irmão ou o.migo,quo perderam o ami~o,
o il'müo, o pao, o mat•ido, por c11Cito dos fu·
zilamentos Jmvülos, vi\'a quanto ''ÍVOJ', dei·
:xurú. do tc1• csso. tlot• mora.l quo os n(Jiigo u.
todos; cm!Jom se tlíga. ~ue t11ntos excessos
foram pat'll s:tlvar a Republic"!
Nilo I A Republica wi.o preci~n.vn. dcs.:cs
excessos pa1•a trlumphnt• tlos revoltosos: """
por oJics lm do nttr1wossm• nnnos sem 11 pn~,·
rJUe dovo ter p.trn. seu ongrnntlccimento. ·
Q,"J erros dos revo!Lo:-los. sous crimes, por
maiores que st~um, niio davam ~ lognlld'ttdo

direito do snhir da Joi rlo modo tiio cruel. A
voz puLUc!t, o:; jornaes, ll8 curtns o pumphlctos JHtblicrulos, narram actos monstruosos ;
do parto a. parte, ó corto, e o creio i podem
otlOI'occt• tn.c~ neto~ ú repro\':t.\'iiO no.cionu.l.
Fallnndo a::;sim. St•. Pl'c,idento, com cn.lOl'
improtH·io d;L idndo, não tenho o. intcnr,iio tle
millOl'U.l' n. gravidrulo 1los ct·irncs dos l'C\'Ol·
r.oso3, dcnnte tht lei, Ucnnto dos intot•e.~scs sag'l'itdos (ln. pa.tt•hL esquecido. : t1~ml.lom niio
posso tet• o intuito do nggt•u.vnr·lhe:-; 011 ~o11'l'i·
meu tos.
Criminosos tle;o;Llo que, como militares, trlthindo ao!l do veres do simples iutuição, se l'C·
voltaram contra ns n.utorhladcs legam!, não
tiY2J'am :-:~i rruot• o meu apoio mornl, o tcl'·
mc-hilltll ent'rcntnmlo-o.:~ ::;i clmmullo 11 is.so ..•
O SJt. Gn, GouLAn·r g OU'l'J~os- Apoiatlo;
mui to bem.
O Sn. Co:o;T.\ ..:\'l,gvRnn •.• ma:-; nem

]_)0\"

este pensar mo O permitt•ulo :-:cr ind.iJlUrcnto
,·Ls suns Jitmilius pelo que sotrrcm. em virtudn
Uo pouco caso !las n.utoridatles constitui, las ;
Lu.ntos ini01'Luuio;; Uus quo nilo dovcm pn.g:nL'
pelas paixõcH do SJUS chefes, niio nwrecem
esse rn·occdimcnt.o. Não\ Sr. l'rc!jitlcntc, não
pos,.;o tc1• ttLl indi1rere!H;a., não o. quero ter ;
e duhi, o Ul!bo.t•·mo na. L1•ilmna..
A loi ú exigente: o moio-sol,lo c o moutn·
pio nü.o 11Udem ser n.bomvlos, ::10111 n. pt•o~,o•u. dn.
mm·to dml qu3 dot•n.rn dit•cito ú. percopr:fio
!.lesse fttvor, pmvu. que 20 tl•uduz nu. uxhi!Jir;í'io tio cc!•tillcado Je obito.
Qtml o meio tlet so obter esso 1locumento?
Sú o. paln.vrallo govel'no, o substitue.
E o governo Uevo-n. dn.r sem dcmorn.. O
governo cstú. hn.hilitado n dií!ct• qun.cs,
um por um, fhram os miJlL;Lrus de~ mar u
terra ruzil~tlos por ordem dus autoridttdes dtL
RepublictL.
Niio ch('g!ll'in. o n.l'l'ojo de seus n.gentos, do
as.wts::innr brttí!ik~iros, porque outra. nií.o ó o.
pa.Ja.vra pa.ra. es8cS fm:Hameutos, som pro·
cesso algum, de tn.nto pmticttrom, sem o com·
municm·.
St•. Presidente, vou concluir. O Senado
deve ter percebido a clovn•;iio do meus lntultos; nüo vim nggrcdir u autoridade que deixou no dhL 15 do novembro 1ts roctcns da
ndminist.rnçfi.o. li1o }lOuco consm'Itl' o governo;
n. sun. osclm•ocidlL o recta mziio trouxn sofl'ri~
monto:il que tlovnm ser mirHn•ndos ató on~lo
passivo!, o ó. llo\·or chrititilo concorrcl'mos
llíll'a isso:
Creio que ~ in<licn~üo quo tanto púdo pro·
<luzir dovo sm• JIDI' csc1•Jpto •.•
O SJt, Pn1·:sm&~'r1~-E' um requoritnonto (lo
inlbt•mU\•ücs; liovo sm• por oscrlpto.

I
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0 Sn.. COS1'A AZEVIWO ... C então o fiz 1lo
mo·lo por que c:;tiL neste p:q1cl que envio
iL McfHL.
Nada mais tenho o.llízcr•.
vem ú Mesa, ólillo, llOStD cm discussüo C[UC
so cncerru. sem debate, utlimulo·se :L votuf;ão,
por lltlta du numero, o seguinte
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Terminando ilcelnra ao Senado que, os
n.ctuaes ministros niio rccl!bornm os G:OOOs
pn.t•n. pt·itnoiro o.~ttthelecimento, nem qwtntiã.
tL!g-uma prtrn. vilüura po1•q no ententleram q uo
~sttLndo o Congresso n occupar·so deste proJC::to, deviam cspm·a.r pela. sua. decisão.
O S•·· CO>..tn J'll.>~eveclo-SJ•, Pre·
sirlcnte, achO·IUC intciru.mcnto sorprehonditlo
quo meu nobre n.migo, d.igno l'Cprc:'icnt;mto
poln Estndo do Piauhy russo tii.o pouco condeRccudonto o injusto no tmduzil• o meu requerimento de modo csquor1lo emprestandomo intcnt;tjes quu nito ttvo fJUando pretendi "
comlmtm· esto nccrc:;cimo, si Uem que seja, do
pouca mont;t, aos encargos do 'fhesout•o do.
I

ncrJUeiro que so :;olicite tlo Pl~de"r Executivo pal'a l\teilitarclli-L;ll u.s hn.hilita<:iJes da..'!
vium:; o orphii.us nos meios·!::ültlos e montepio;;, pi'Offilltn publicitla!lo dos militares do
mnl' o t.errn. que pm·1ltn•am a. vida e~m os fuí'.ilamcntos determinados JlOl' :mtoruladcs tl:L Unii1o.
Jtcpuhlico., cm San tu. Ctttlmrina, Pa.rn.niL e O Sn. Pnms l"1mnEm.\- Sü cmpresLo a.
outros E:;tudus.-lllfl'lio do Lful,o·io.
V. Ex. oqnc óbom.
O Sn.. Cos'rA k~~VI·:oo-Bem cx.tcrnei mcu!l
conceitos clovuudo o caracter de cudo. um tios
ORDEM DO DIA
ministros do Estnt.lo, ot•n. no govcruo, muito
embora. di~seso que oi.:l nü.o con!Jecin. do perto;
Cuul;inútt adiu.d;.t, pol' não haver u.inllo. nu- nms o. opiuião puhlicn. lhes ol'n. fiLvoravel o
moro lcgn.l, n. votrtção das mo.terias consto.n- tanto bn.st:Lva.-mo. Fui utú, c por isso mesmo,
tes du. ofdelll do dia.
a Uizor que ucl·cdito.va. nii.o u.gt·a.tlm·-lhes o
Continúa. em 211 discussilo, o !trt. 1° dn. pl'O· ncm·oscimo de seus vencimento;; proposto pela
11oaiçiio do. Cnma.m. dos Deputado~, n. 71, do Ca.ma.ra flos St·s. Doputa~los, embora o. titulo
180-1, ddcrmiuo.ndo que os Juinistros tlo E..;- Ue rotn•escn tnr;ü.o.
tullo, pcrcobcriio, nlúm de Rous vm.tcitnentos,
1111111 grntilleaç\LO mensal d~ I :OOIJ':; para. re- O lhcto, Oque, n.pt•c:mntando esse l'cquot•imonto combntitlo, sú mirei esclarecer-mo e
Pl'csr.ntac;ão.
ver excln.rccitlos os quo (levem votar• sobre n.
E' lido, apoiado c posto cm discusslio o se· proposição cm (lcbrlto, 11nra c1 ue o JiL1'1tl.lll com
guinto
conhecimento pm•l'clto.
'
Si a nutol'idnuo n quem desejo que se soli·
Rt:~"I/Cí'; liiCJI!O
citem in!il1'JnO.f;Ues disset· quo o accrescimo de
vencimentos u. titulo de rep1•esentnçüo dos
H.oqueiru que se atlie n. discus:;i1o tla lll'Opo· minístros ~urgentemente rccln.m~do o indis:
siçiio dtL Ca.marn. dos Oeputtulos, n. ii, elo Jlcnsarol 11 i.Jua marcho.. do se~n~.~'?, votarea
JS\l.J, dotcrmino.ndo que os ministros e tSecre-1 pot· clln. o meu voto eert~ conl)menc~oso.
to.rio~ lle E..;tutln perceb~rão _nlóm tio seus
Nn. o~cn.sifi.o em quo discuti essa nccroscimo,
vcncuncntm;, um o. grattfl:a~·ao mensal. de podia. Jazer salientnr u. clrcurnstrmcin. do Hca1 :000.~, purn. ropresc:ntil,;ao, tio E~wcnt1vo, rcnu O:i ministro.:~militn.res com maiores ven·
que serií.o f'olicitn!hk' pela :\rcsn, l'Ohttlvn.mento cimentos, pois que niio portlcm elles o soldo o
iL inadiu.vel pa·ecifJãu lles:;e nggra.vo 1lo despcza. ce1•tns 0~"~'l':Ltitlcu.çües.
cm Opaca. tiio critic:L pura o 'l'llesouro lltt Uniii.o,
•
_
•
, ~ • •
tJwluziJIJ~ pela Pl'O)losir;üo ••cfol•ida,-llm·<lo m~Jl~~'· E. WANDb~hOLJ,-Solrlo tuo ~o·
úo Lmlal':O.

O Sn. CosTA AzE\'Jmo-llom: tonho tlú'O Sf2•. Ph"CM F<~n·~~:•ciJ•n combntc o culpa rlo h· tiio longo, pol'quo nestas tipoens

requerimento n.pres~nt:L•lo pelo seu collogn.
poto Eshtdo do Amazonas }lOl' nchn.l·o impl'O·
cedoato.
Entendo quo actunllncnto os ministro,,
como todas n.s clusso!; lln socie!lllde, não podem viver com o~ oxi:ruoR vencimentos qno
)lercei.Jem, o lmstn. cstfL rnzfio Jlnru. cnnvoncor
u seu illustt•rulo collo:;u. tio qno dovo rotiral' o
sou requeri monto partL quu o Scnwlo se ma.nllbste n respeito !lo ijemelhunte n;sumpto.

que succcdcru.m ao u.1lvonto 1h1 clemocrn.cin.,
u pendor tnm sido conslnnto !lo d:~r ú clnsso
militnr tudo, nndn so lho tir.nrlo, porquo n
olln, o só" olln, cn!Jo qunnto J\Jito,
H:1, pois, desit-:"lln.l<.hulo mn.ni!bstu..
Não pensa nst~im, o mou nobre n.rnigo, scmulor poa· Pinuhy, c o tlig-o pelos seus n.pnr·
tcs qlll111tlo tllscu ti lm dins JlLZOJHlo com po.mcão,
os novo3 vencimentos que ot·am }ll'Dpostos
pnm o mombl'o paizano do Conselho Naval,
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pm•n que llqunm superiores tJ.OS dos mom- O Sn. CosTA AzrevEoo-Si o carro se impõe
bros militare~ tlo mesmo conselho.
pnra c01·to respeito rle11nte do publico quo
o Sn. Pums Fmn.n.KmA-POl' nmn. rnziiu ptu:~:::n. pel~,a runs, ti.lzen,lo-so nssim o ministro
quo nello vil com um11 supm·ioridnde polo
que darei, oxplicnnrlo uo Scnnt!o.
curgo, 1liroi quo Ri ello nita for ju:o:~to, olJcO Sn.. CosTA. AZE\"Eno- O fltcto quanto tlOS Uionto á. lei o n. ftlzcndo observar, 11 opiniiio
JnilliStl'OS Ó q110 hllVCI'iL àC~Íg'llllldadO.
scnstttn. não o distinguirú.
Ao tempo du. monarehia., niio tinhnm os mi·
O carro niio motlitlca.l·o-ha.
nis~ros militares o::; soldo:; tltLs ro~pectivns pa'
'
Puur:s Ji'JCJULEIHA-V. gx. compreO :::iu.
tentes. Percebiam só o vencimento do ctu•go,
hendo quo os que u.uda.m n. carro podem tamI :000$ mens11lmonto.
bem set• justos o lt~bot•iosos.
Fa.llo rle~so pn.ssn.do som intenção de ser
Jnm>os loJJ.lli Ropublic.l, hei do scrvil·a com 0 SR. COSTA AZIOVIWO-Não estou dizeudo O
contmrio: mas nt1o sei ii os que usam do comperfeita correcção como servi ao imporia.
modo meio dos bond:-;, pelo 1h.cto deixem do o
Nat.urn.l me ptLrccin quo, os ministros mili· l5Cl',
tares 11brissem mão tlc :-;cus soldos.
O Sn.. PmEs Frmn.Jnu.A - Eu, pelo monos,
O S~t. PmEs l'reJUlEIItA- Não o Jlodem
gosto mais dos bonds.

n'"""

crn virtnrlc du. lei.
0 Su., COSTA AZEVEDO-Pl'OjUdicnm lllODOS 11
0 SR., COS1'A AZEVEDO- QuizeJ'II vel•OB no sn.udo.
IDCSDlO pé dos pn.iznnos ; uns e outros tem o~
O Sn. PmES I'EilnEIHA-E' verdade.
rncsrnos doveres.

O Sll. Cosn AZEVEDO - Mas emfim, o que
T~tlvez se pudesse rlesturor de entre todos
um unico, o ministro dn.s Relu.f;úcs Exteriores. miro é ver u.ttcndido o desejo do illustre Pro·
A. cs.~·c penso dever se dar rcprescntaç;1o mais sidente da RepubliCa, expressado no seu maespecin.l, e meu voto c::tltria. para o nccrescimo nifesto, de não se drspender do suor rlo povo,
siuão para. o que ibt• urgentemente preciso.
de seus vencimento~.
!l~ts só para elle, e não apenas pnrn. mantm· Adiar llcspezn.s não desse cu.rn.ctor.
c::U'ro, sentia-lhe imposto cot•respll!Hler con~ O Thosouro 1111 Uniiio não deve, portanto,
tlignumentc ús utten~Uc::1 Jos ministros estran- consoante com t:tl desejo, sm· sobreca.rregado
ge!roa.
de encargos dcsnccessarios t10 tempo,
03 ca.rros S1i.o n. bn.ndeiru. pn.ra. justillco.r n. Meu requerimento é umll prova da sinceridade
proposiÇii.O, o dissm•am ha pouco cm n.pat•tes com que presto minlt:~ :lllhesiío 11 S.Ex. Que nos
ser uma nece:tsidutla. pari' uüo expor 0.:3 mi· lliga si esse accrcscimo deJo::Jtlozu. pat•a ·a. renistros, com mü.os no Uolso, ao sahirem do pt•csenta~ão dos ministros, quadra de modo
ltaJnnr~tty, n. cs)let•nr bonds.
con vcnicnte com suas vistas, aflm de nos orientar
ua. votn~JiiO.
O S!t. Ptn.Es FERitEiltA - Sim, niio ó agrad~tvel.
E' rnwa.vel, pois, o. minha sorpreza quando
O SJ<. CosTA AzEVEDo-Quão bonito seria, vi que o honrado senador pala Piauhy exiA"ia.,
Sr. Pre•ldente, om uma nnscento Jlopublicn., em nome da amizade que tellzmonto nos lign.
quo }lOl' Jnotlo !Ucil se despt•cndeu ilas usu.nça.s desde os tampos do cort:t '"' vorsidado, que I'O·
ltlonurchicrts, ;:;o víssemos os minist.ro1'i em timsse esse requerimento de tão purn.s inseu modo tle vídtt, perfeitamente consoantes tenf;ücs ...
com os cidadãos do sua~ classes sociacs!
O SR. PIRES F~IIIIJOtn,\- Estou convencido
dns
bons intcnçoies de V. Ex.
O SR. PmEs I'ERREll" - Por andarem
tle carro não l!!O segue que cst~Jjn.m dis:~o
O Stt. Cosn AzEVEDO ... e no meu modo
nantes.
de eucat•ar o assumpto tJ.1o cort•ecto. Elle niio
OSlt. CosTA AzEVEuo-Si mo disscs~m que JCre susceptibili,lades, nem o.tnc1L aos minis·
o cn.rro ó preciso put•u. ganhar tempo, accoi· u•o:;, que, j:'L o tUsso, merecom-mo o m<Lior
Ul.l'ia a rn.ziio, quando TcriJlcu:~so que nilú o eonceito.
h~t do soura l'"rn ottender a ndminisiJ'II\'ãO;
s p F ,
v E j'
porque om tal c1Lso o tempo vale muito. Do . 0. rt, IRES •En.ru.mA.- : •x ..,11· se mo.J'esto, ns Uistancills IL vencer nüo são ne:;ta llilestou u. re!polto, do mu.nelra. homosa.
cJJ.pltul tüo gr11ndes como em out!'as, q uo O SR·.' CosT,\ AzEVEDO-Si o li lustro Presl·
lnnponbulll esse e.~wcial maio de locomoção dento dÍl Republica nos di8'0I' quojulga estar
veloz.
;1·om suas vistas os-e necrose! mo do do5poza, só
o S~t. PmEs FgJmEmA-Sim, sonhar; não t\ sontit•el dispor do '!'I! voto para que posso
sõ a volocidude o que convem attender; ntns no Senado a propos1çao em debute; mas.,.
osto é uma dos causas.
O SR. PIRES Fllii\REIRA.-De aceordo.
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0 Sn. COS1'A AZEVEDO ••• antes !\O OUVÍI' n.
pa.ln.vrg. do V. Ex., nii.o o punbo contJ•ihuinrlo
par~ t11l result11do.
Niio mo brtsl.!L uuvir quo a.Ignn~ do.-: mlniR·
tros se retirariam do govm·no, fi[ nii:o uhtivessom o nccrcssimo proposto no:; vencimentos; o isto som o. u.ssoveraçfio do SOl' quanto
dissomm.
O Sn. Pm.l~S FEn.nr.m~\-Protcsto e peço n.
palavra.
O Sit. CosTA AZEVJmo - Si niio foi isso o
que ouvi, retiro quanto dito.
O Sit. PmEs FERREIH1\- Ntto senhor.
0 SR. COSTA AZEVEDO- Relevo-mo V. EX,
ao nüo estou reproduzindo fielmente quanto
disse, o IDíi pareceu ouvir.
0 Sll. PmE~ FBitREinA- Não, ,c;oohor.
O 81~. Cos1'A A7.EYimo- Bom; jfL retirei o
que cofttrnria no di.-curso do honl'ado sena.dot•
pelo Pinuhy; dou do miio ao resto, pa.ro. não
tomo.r m;vso tempo do Senado.
Rude, mas bem intencionado, desejo que
nfi.o averbem o requm•imcnto que vou submot.ter á dcci~iio dn. Caso., como n.cto do oppo.
siçiin. Quando en tr.ntln. t1ever-mo scp ll'llt' do
governo negando-lho o mr.u apoio, fal-o-hei
·com tro.nquoztt e IU!tXimu.lcn.l- 1ndo, cm qmtn·
to tiver umo. ca.!lCira. do t•cprescnto.ntc du.
Nação.
E, porque entendo que tal requerimento
consulta bem sua nocessida,le, não me ó dado
~unuir aos desejos do honrado Senadór, pa~·
ticular amigo do todos o• tempos, o retirando
da approvuçio.
Nn.Uo. mniso
0 SR. GiL GOULAiLT- Poço a palavra.
O St•. Gil Goui:u•t.-Sl'. Prcsidcnto,
,iulg-a.va. mn.is ru.zou.velquo o hom•ado scmulOl'
pelo Amo.zonns olfcreces...:e no. di~Scussiio umn.
cmondu., mandnnrlo que só se c.lCsso u. qua.nthL
pedida nos ministros que não temo vencimentos como militares o quantia n.indn. lll!liOr ao
ministro das rolucüc~ oxtoriorcso quo em stHL
opinião c:Ll'cco de maior ropre:-;enta~~ã.o, rlo
que submottcr ti. o.pJ•ccin.çü.o do Sl~nmlo este
req uerimcn to q uorottu•dn. a l'esoluçii.o Ua. materia., por llirmo. n. no~ fo.zor crer quo, si, pm··
ventura f.1r ello o.pprOV:L!lO, ficni'Ú. n <ltlOpt;iio
ou rojciçiio do tnoojccto adiado. para. 11 sessão
do ~nno J'uttn•o.
l~stil. na conscicncio. do bonmdo scmL ltw,
que, por mn.is ro.pida.:; que st•jum as in!Ln·mtL·
çües chiilits pc lo Podur gXl'Ctttivo, uão podoriTo chegar n. c~tn. Ca.sa. u. teil1po tlc, uiwln.
nestt1 sessü.o, se decidir dtL sorte do projecto
PI'O ou con.t rll.
Mas to.mbom está na conscienclo. do Senado,
que o requerimento niLo ó necossal'io porque
SOun.~o
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vem pr.rlircsclnrecimontos sobro um n~snmpto
que todo o Scnrulo conhece, quo r.stü. perfoittL·
monto clnro, pcrl'uitn.Juonto ,lnstificndo, quer
pelo parecer dn. commissiio da. Camul'O. dos
Dolmtndo.;, que1· por facto:; que siio notarias,
e o que 6 notorio nii.o po.roco provo..
O honrado sonn.dor, no sou tliscurao reco·
nhecou rtne, no t•cgimrm n.ctun.l, os ministros
nrio podem accnmular diverso.s runcçücs pu..
blicn.s c romunoradn.s.
0 SJL, CO<TA AZEVEDO-NO possodo t,,mbem
ortL o mesmo o
O Sn.. Gn. GouLAttT-No pn.ssndo. niio se..
nhor; os ministros poUiam nccumular, empregos o vencimentos.
"
O Sn. Pums FEitREmA-E nccumula.vu.m.
O Sr.. Gu. Gour.Art'I·-Regrn. gcrn.l~ os mi·
nistros sn.hin.m rlo parlamento e recebiam os
vcncimeutos tum bem do deputado ou de se
nador •.•
O SR. CosTA :\zEVEDo-Niio ha tal.
O Sn.. GIL Gour. Am• ... eram membros do
conselho de Estado, da mn.gist.ratura, o oxer· ·
cinm muito:; outros cn.ru-os publicas orllciacs,;
1lns quacs auftlrin.m vn.ntitgcns. No.qu12Ue re·
~imcn cncontJ'fl.Vtl.ffi·SO cirladii.os quo nccumu·
ltLvam os vencimentos do quu.tro, cinco o a.tà
~eis empregos, o que 6 absolutamente vedado
no n.ctun.lregimon republicano, cm que os mi·
nist.ros só podem recobm• os vencimentos do
cargo, :;n.lvo os militu.rcs que podem l'eccber
lambem o soldo.
0 SR. CosTA AZEVEDO-NO rogimen p.asado
nüo se dn.va biso : niio ó exacto.
0 Stt. GiL GOULART-Eram pormittidas as
:Lccumulnçúes. Sr. Presitlcnte, si o honrntlo senndm· mnmlasse emcn la. no sentido de nüo se
Lln.r augmen to de vencimentos nos ministrar:~
militares, pm·quo estes jU. rocebem os voncl·
montas da pat.ento .••
o St:. AI.)<EIDA BAimETo-o soldo.
O Sn. Gn, Gour.AHT •• o ou nntcs, o soldo,
tnl vez t(ve:-~ije t•nzito.
M>Ls e;ta provideneia niio •e pat!ondo
dllt' porque <loponderio. •lo concur;o da outra
Cn.ma.rtL, niio se deve condomno.r o projecto
que o;ti< justificado... .
0 SR ..T, PERNA>IUUCO-Apoiado.
O SJt. GIL GouLAJ<T-.•. niio só porque nos
cil•lmm~ta.ncins llCtuncs, tendo triplicndo o
v:Llor du.:i U.espezus nccessnrias a q_un.lqucr
cilladiio duru.ntc o CUI'SO dt~ vida, nuo póde
um ministro mnntel'·so com os vencimentos
quo hoje tem, como pol'que o,.; ltom•at.los seno.·
do,•os oubem que, sl se dou olova.çiio do vencimentos, na raziío do duplo, do triplo e até da
mals 1 para todas as outrllS classes d~ aoole·
4
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--------------------------------------dade, não se póde l'C~U:3ar a mesnn elevação
O SR. J. PER':'<AlIIRUCO - E é muito justa.
para os primeiros funccionarios da RepuO SR. GIL GOULART - Foi por esta razão
blica, os ministros, tão sobl'ecalTegados (le q lle rügllllS deputacl~s, conhecedllres dessa ano_
trabalhos e impossibihtados de acceitar outro malia, offerl'ceI'itm. ,t Camara esta_proposição
qualquel' encargo remunerador.
em termos generleos. Ea questoes qUe h
O honrado senador não deve extran!Jar que mam o caracter de interesse pessoal quando
um ministro careça de lima viação especial tratados na tribuna parlamentar, com gran.
para si, que não seja a usa:1a commummente de detrimento· par;), o melindre dos que expara todos...
el'C2m funcções publicas, principalmente
qU~1l1do os funccionarios : ão os princiuaes
O SR. J. PiêRN.\;\!!3uco-Apoiado.
•
O SR. GIL GOULU'S- ... porque sabe qne um agentes do Poder Executivo.
ministro não póde perder tempo, esp~rando
O SR. C03TA AZEVEDO - Creio que não se
loo-ares em carros,que muitas \'eze': estão com- dirige a mim.
pl~tameIlte occupados ; o ministro demor~1-se
O SR. GIL GOULART - Não faço nenhUma.
trabalh ,ndo até horas em que niio Ee encon- allus::io pessoal. O honrado senador é para
tram facilmente vehiculos publicas, e niio mim o typo da honradez u mais illiballa. e
de\'e estar em corrtacto com o pOHl no, car- seu patriotismo o m;tis acrysolado que' se
ros communs, sendo inquiriria fObre (S nego- pOSI3'~. desejar. (Apoiados.)
cias de que se oceupa e fic3.ndo impedido de
Sr. Presidente. poderia ainda estender-me
levar camsigo cel'tos documen tos, não poderia em outras consideraçõe.; com relação á maticcilmente desempenhar-se bem dos seus de- terlcl, ...
veres.
O SR. J. PERNAlIIBUCO-V. Ex. se explanou
.4,. viação espec:i31 para o min istro é uma
necessidade, nlo para commodiclade pessoal perfeitamente bem.
mas no interesse do serviço publico.
O SR. GIL GOULART - poderia mostra.r as
O honrado senador sabe que no tempo (la difficuidades em que actualmente se acham
monarcltia, segundo sou informado, o tlte- os ministros, q nanto ao.'; seus meios de
souro pagava os velticulos ...
vida, comparados com os elo tempo da. monarchia.
O SR. COSTA AZEVEDO-Não apoiado.
Acho, porém, que a materia está. sufficien·
O SR. GIL GOVLART- O !l:mrarl0 senador temente conhecida, e it sua. justificação está
poderá f,tllar por si, ou em relaçiio ao gabi- na consciencia ele to,los os senhores sena·
nete de que fez parte, mas não poderá. ne- dores.
gar absolutamente o que affirmo, porque
Receio pela minlw, parte concorrer para,
tenho sobre o ca"o informações fidedignas.
prejudicar a votaç::io do projeeto, ljUe é UI"
gente, e cujo assumIJto depende exc.lusivaO SR. C. CAMPos-Kão con"tu.
O SR. GIL GOULART - Admitta-se, porém, mente do Congresso Nacional; receIO Que
que não seja este o precellente do tempo dI appareça alguma emenda" que o obrigue a
monarchia ; em todo o caso, o aluguel de um voltar á outra Cusa. onde nio é provavel
carro effectivo, nu quadru aCeual, cusia que se possa reunir mais numero para lleliberar.
muito mais do que cust,a.va naquelle tempo,
O req uerimento rlo honrado seuador pelo
e sei que estu verba l'egula por Jllez I ;OOJ:i;,
exactamente a quuntia que o projecto manda. Amazonas, si apPl'ova']o fãr, produzirá ornespagar mensulmente a cada ministro pal'u mo effeito prejudicial á decisão da materlc\
em dhcussão.
despeza de representação.
Sabe-se que o uctual Presidente da Repuo ~h~. COl'§ta i~_zev.edo (pdit
bUca, encontrundo a pruxe de se mandar
pugar essa despeza com os earros parDo os ol'dem)- Sr. presidente, crdo que pelo regiministros pela verba - Eventuaes. colleren- mento bnilO o dirõito Je f"llar 2' vez sobre
te com a declaraçiio que fez lle que faria ~ mataria; mus, t"l é o li e.<>ej o de corresponder
respeitur a lei, não concordou mai3 em q ne se Ú. gentile~a do honrado senador flue aC3,ba de
fizesse tul pagamento, sujeitando, port:lnto, 83Íltar-:,e e de 8companhar o Senado no desejO
os ministros actuaes u p:lgarem á sua Cust,L de votCll' a materLt que niio estou dispost~ ;\
uma despeza que lhes absoI'Je metacie dos toma.r a palavra pa.ra replicar as ['azoes
adlluzidas pelo honrado senador c:Jlltra o
seus vencimentos totaes.
E esta é a justificação mais cubal da neces- meu requerimento.
Ninguem nuis pedindo a palavra, eu'
sidade do projecto. Truta·se de legulizar umu
despeza. que era feita irregularmente, por cerra-se ,t discussão.
meios indirectos e occultos, despeza. necesHavendo numero leg"l, proce,le-sc á VO·
sa.ria ...
tação.
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E' rejeitado o requerimento do Sr. Costa ,le 18 1).t l'2"'uhndo o proccssf) para a
Azevedo.
CJl1linú:J,J, discu"s;lo elo art. I" lL1. propo·
siçiio.
"
Nin o'uom mo.1S pec\lllLlo a p<11a vra, encerra-~e a discussão.
._
Enlr:J,m succeSoil VCl,mente em dlSCUSS110, que
se encena sem debate, os arts. 2° e 3.·
Votam c siLo suoce-siv;Lmente approv:cdos
os a,rtigos ua, proposição, e esta, sendo
adopt.ar' a p~ ssa a 3 a discussão.
O SIl.. J,:>Ão j''iEIVA (2Jela DO'dem) requer e o
Senado concede dispensa de intersticio para a
3 di,cussão da proposição.
Pr,)('E'de-se à votação das mate rias cujo. discussão ficou anteriormente encerrada.
E' U\lCln irnemen te l'ejeitaLlo o req nerimen to
ve('bal do Sr. Gil Gouhrt pedindo exoner~\ção
do Ci1"go de 2" secretario.
l

o Sr. Gil GouB.aJi"L (pela ordem)Sr. Presidente, esta distincção com que acabam de 11Onra.1'-me o~ illustres colle;.::as, incontestavelmente muito me eleva; mas eu não
devo eGtontecer llas alturas em quc SS. Exs.
me collocam.
Peço licença p:1ra imistir no meu r13querimento de eXOllt~ra\,ã,o porque reconheço que
faltam-me as cOrllliçõcs necessarl';'S P'U':J. o
bom desempenho (10 c(I,rgo, (iUTo apo,,,,r/os
qemes); n5.o tenho a a,cti viUê1.de nern a per'spicacüL p,'ecisls pare\ bem apurar as votações
que 1/lIIO ([j)Qiar!os gCl'aes) se procedem n'êst.il
Casa., para. confeccionclr as actas, Pê1.l',l ap~U1har
os debates priucip:t1.mente nas sessCJes secretas. (Protesto,1 ,r;c;·aes.)
O Sr,. lJJHLDl:'olD DO k\IARAL - a Se::w.clo ó
o competente pê\r;\, julgar.
a SR. GH, GOULAUT - VV. EEx. OUçê1.m e
me darão rl\.zão.
São tl'abalhos incontesta,'elmente peniveis
Que tenho feito com algum sacriticio de
minha sl\.uue. mas que não poderei continuar
a fazer de hoie em deante.
Nestas con'diç'iSes, insi"to no pedido que fiz e
espero de lIleus collegas que redifiquem o S3U
voto, porque, bem Do meu llezJ.r, n5.o posso
mais ser o seu 2" secretal'iD.
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Segn~ se em discm,C(o unica, e ~ sem ,'.ebate
appl'ovacla, a redac:;ão.
Vota-se e (~ê1.pprova.llo o requeri monto ':0
Sr. Costa ,\zcveLlo, cUj'1. dlscussã', neoa encerrada na bol'c'" elo expediente.
Votação em 3' disemsão da proposição da
C'1.111:l.l'êê do> Deputados, n. 94, lle 18U-J, ti·
x:1.lldo a d€SP2Z:\ do MinLslerio d(\ Indmtrla,
Viação e Obras Publicas para o eXerCJCIO
de 1895.
E' ~êppl'0VJ.Lla, e, semlo adoptaLh, va.e S8r
submettilh á. sancçJ.o preside:lcial, il1l10
antes á Commlssão de Rechecçio.
Vem i, Mesi1 e é lil1a a segu in te
Declal·((f.:7o

VObJl.l03 peb proposição da CClmam dos
Deputados, fixando as despezas do Mll11steno
11:\ Tndustria, Viaçã,o e abl'éLS PU)Jlic:1.s, por
subsistirem pam isso éLS mesmas raz,jes quo
determina"l"'tm ê1. vota(:.ii.o re,]81tanc\0 as emendas llo Senado a proposição da meSmê1.Calll~\r;1
fixa.ndo as desllezas do I\1inisterio da l'.1:tn!lha.
S,\la d,13 3~ssões, 13 de dezembro de 18,).,(.
-/"']a!r:!aJl!uc .!l!ar:"nho. - P. lliachado. -Joao
Neiva. -.1070 Peri;·o. -Pinheiro 11I(~C!lCIcl!J.
Cru.::. - . l . L. Coelho e Cam.pos.-Est!3res Ju-

n:or. -C~. lUchard. -Reyo J.lfello. - Aln/:'!icla
BI1J'i'c:o.-E. n'-'mdenJwlh.-Lapc,·.-Le:te e
OiUcica .-JO(T"qH,:'(J~ ele 80Lf.:,a. - GiZ Ooulal';-.
-Ell(Jenio Aínorim.-C. B. Otlon: .-.lO(lI)1Iill),
SanJ1.en.to.
Vot,tçü,o om 2' discussão d,\ proposiçi'io da
Caroara rIos Deputados, n. 88, de 1804, fi·
xando ,loS forças de terra para o exercicio
de 1895.
:~ã.o successi vamente approvo.dos os i.1.rts. I
a 4 dJ, pl'"lposiçi1 J, e esta, sendo adoFtada,
passa pam :3' discussão.
I

<3 sr . .,]"oi'ítn Neh.;a (pela odem) re·
quer aD Senado concede dispensa de interstício para a 3' 11j~CUS"ã,o da proposição.
o §l~. Pre8Bdenâ.8 - Sr. senador Veem á Mes3. e são lid:1S as seguintes
Gil Goulart, apeza.r da manifestação unani me
do Senado conh'a o seu requerimento, insiste
Dec.l(trct(ücs
nelle.
Sou O"!l'jgac\o a conslüta,r de novo a Cilsa.
Dec:br:J.ffios CJl16 votamos con tl'a o projecto
Consultado rle novo, o Senado resolve un,1.ele fixa,ão de forças de terra, p:)r ser inconnimemente n10 conceder a exoneração.
Voti1.-se e é approvado o requerimento stitucional.
verbal Llo SI', João NeivCl., pedindo que, di,;·
Sala das sessões, 13 lle dezembro de ] SaL
pensê1.da a impressão, seja immecliatamen te -Antonio R((enco.-.losc BC)·""~I·clo.- 111anucl
discutida i1 redacção final do projecto n. 17, B(~rMa.
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Dec\at'f'o quu votei contm. o-prf1iC'cto de lb::n·
E~to facto, vPm do'flniA (lo 14 nnnos ,iust.ilh:\'11~ de l.Cl'J';l, p;l.l'a niío tku· resp·.tll· tt~·:tr :t cmomln.qne olfo:•cci, qua.111lo clcputnt!o
S:J.\'(.~\ pulo ltUg'rllCiltü tlo l'tii'Ç<L~ votado.
h.t\m tlll fjl\0. SCI'Vit;O tfín 1\f~t~l'SSil,l'ÍO ji)s..::n OX•
r.cut.:M\o:
cmcntl L quo wi.n ofl'lu•cci som razão,
Sal:~ jJa~ ~e:':-õÜC:>, 1:~ ,1u dezembro do 180·1.
o
('Xpllr.,
qnan·lo
ont;io so tliscnti:t o orr.~a.
-U. JJ, O/temi.
nwnt.t• rltt clcspczo. do Ministorio dos Nogocios
f;;iu d!l

Vota_çiio cm 3• di::;cus::;tio dn. proposidi.n Un. E.-ilt·rtngeiro::;,

ciunnra do~ neput.'lllo..::, n. 50, tlr, 18~14, a.n'l'cnhn, St·. Pt'C:litlontc, aqui. pn.ssa.tlo pa.rn
iOJ'i:':LildO o governo a llC·~pcnU(•l' nt.ó ;'L quan- pamphh·tn, o tliscUNiO que 11rotiwi, e que não
tiiL 1\a 1,000:000~ com us Ll'ahall!os prtr:~ n. conse~uiu dn. Camn.rrL seu voto em iiLVOJ.' da.

lll1Ll1\lf.úO<~:io o 1lescnvolvimonto elos nuclúo!'l
co\Pniac~ da. margem diroitn. do Arng'tmry. no

nlludlila cmcntl:t, a.u~mcntn.ndo nqucllo orça ..
llií'nto com mni:-~ fiO:ooo..;.; para prncc!lcr-so ú.
Estado do Par1'1,
clcrnat'l\'lt.;ilo Jcssa. l'rontoirn., porque membro
1;:• appt'O\"U.Ua. c scntln ndoptntla vae ser !la nmiut•ia., não ob'itn.nto libet•a.l; nii.o merecia.
Sllbmctttlln. [L ::;n.ncç.;1o pre.~idencial.
L! o gm•m•no nR ttttent.~iics ucccssnrins paro.
São ~uccc~sivanwnto :tpprovatlas em flis- conseguh• tal Hervh;o it. pt•ovincío. que l'l~pre
CtlSSilo unicn. O.$ rcllacçúC's dos projectos do I)C\lt.a\ a ent;io, como hoje. sob novas normas.
Senado: N. 41, do 1802, mn.ndamlo pa~;Lr '}lBin.
O povoamento tio algun!) dos mais importnbotln. ele 1832, n. n. ~I<tl'i:L Allf,!ClinfL Pinto tn.nt.cs rioR que (lc~ngun.m poJa. m:trgcm diE1mgcl, vinvn. do a! fere:-> r~formadn do cxc~I'· reita do Ama:wnas rrn. tüo febril, Jitcto ttí.o
cito Jlanocl Serallm Fet•ren'll l~<tngd, o meio not.a.vel c au..;;picioso, que trou::;so n n:o;scmhlón.
soldo a quo tem direito ;
le::isltl.tiv;t, da cntii.o provincia, o. dctcrmina.r
N. :18, do 1894, concedendo a n. cy,.illn rxploraçücs por nqnelln. b;tntla, tln.ndo occaEodJ•igues da. Silva, vi uva do Dt•. Francisco siito it lei n. •140, ele n elo tbvereiro de 1880,
1\odl'igurs du. SilVIL, lento lia. Faculdade do que ttJVC comeQo elo cxccu(.~ii.o. Da. hi o. prcdo ~lc~dicina da. Bu.hia, a. pensão o.nnunltlo cisiio de estudos que dt~tcrminnssem nesses
2:000$000,
rios todos, os pontos om que a fronteira com
Enra•!tm succcssiva.mcnto cm 2'~ discussão o a Bolívia. cortasse-o::; cm uma. o outra. do suas
:-::üo sem debate :Lppl'u\'ttdns, o sendo odopto.- margens.
<Jn..., paS:-\3.10 ptlra 3.\ ns Pl'oposiçües da Cnmn.t•o. Pam esta trab~tlho mirava n emenda ~1<los Deputados :
lud ida. c J•ejcitnd~.
N. 101, do 1894, interpretando a expressão
Tanto mo pareceu do monto. o mesmo trn-<íCDill fiJ!l'OL'Citawcn/o-,. do artigO llllÍl'O ~ }u 1.b balllD, quo l'ui levado a.I'I~Zer assumpto do
lei n. :!Oü, de :LG do setembro tle 18!).1 i
· uma fm·ma.l intcrpcll!tçiio ao mini::ltl'o do esN. m, elo ISÜ·I, fixaudo o; vencimentos dos trangeiros, hnventlo :-;ido designado dia e
olllprega.dos da. IMra.da. <lo Forl'O Central do horn p:trn o thn, IU[lS que não se vct•ificou,
nrmil ·
11or essas conveniencias govct·nn.mcntaes,
N. 9o, do 189·1, n.utorisa.ndo o governo a mnis. sabi•las de S. Ex. do quo do deputado
abrir. no correu te exercido do 1Rü·1, parn. os inte~·pellanto.·
serviços que me1wiona.. cretlito:l no. hnporttm· o tliscurso que nn. C.'llllll.l'l~ tompornri"' do
cia. tolitl ilo 2.030:8•18$183,
então prclbri, em Q do julho de 1880, e póUe
01 SJ•.s. Pit•e:; Ferreira c Coelho o Compos sor !!nnsult:ulo nos n.nn<tc•,<;, provn. que ha. neroqncn•om, e o Scn11do conc(~dc, dispensa. do in- ccs~itlnde, nntcl'i tln etfúctivamontc domnr&tt'tot..sLicio p3.I'a. a. 311. discussü.o dcstu~ proposi- so" linha fl'Ontcii·a que l'<tz objecto da. rosa.
luçiio om debato, de nc Javary conhecer-se,
ções.
dnt•.::;c-lhe n.s coordcnrulns nstl'Onomicn.s,
Serrne-so em 2U d.iscussiío a. proposição da apnrn
vel't.tlnto
rio: n;Lo foi estn vertente
Cn.m~ra. do:; Deputados. n. 08, do JI:H).I, IWto- T'Cconhrcidtt,tlcsse
n11o oh~Ln.nto quanto dizem do·
rl~ando o Podrl' Executivo n :tbl'it' um et'C·
offici:1eS e mia:to.'i quo consignam o.
dito Uo 20LJ:OOO;o:;, no oxel'cicio vigente. para. cumcntol:i
rno.iot•
provtt
tlo menospreço aos interesses do
m:corr{lr :L desiJezas do dornarc:tc;ão dtt l'!•on- p1Liz c t'L vert.ltulo.
tcir~ cn\l'e n Hl'nzil c u. Bolivia.
A commi:-;:-;ü.o brnzHoil·n. e pcruunn., que deu
caus<t u. isto, niio desobrigou .. sc do. turctil; c
o Su.·. Co~~~ot:t Azevedo- Sr. Pre- com a. altivez dn. ignornnciu.,scgurnmcnte não,
slclmlto. Ltmho }Wazm· cm dccl<tl'O.I' que voto mas dn. pouco. ael'iellndc com que s~rvin.m,
]!ela pt•opo.:.;ii,•iio em dt•b~tt.o, concotlonllo ;'t Cn.· dt•u-no~ pl'<~Vo. do c1 uu.n to avanço sor JUsto c
1\t.'tJn do.., 81':'1. llutHIL<t!!o.; a.o ~uvo.J·no, 200 inllisc:utivel.
A liulm l'rontcirn. elo que trntu. u. rcsoluçü.~
oont.oilllo rúi.-; p ~1·:1. quo com UI':;~nct:L, se dcnt:LJ'quo :L lhmt.~il'i~ C'\UO o g,;t:ttlo tl11 Amazo· om dclmto não pUdo sm• trn.çn.drL, porque tiO
tom o ponto tlo partida. conhecido, a fb: do
na.~ te1n eol\1 a. RopuUlicu. t1n. BoHv\a.,
Assim s:ttisf:tremos qn;tnto iuJ.ictl. o PoUox• Deny; u outro, sem o qual nií.o lm a dircc·
çii.o dossn. linbo., ct vc1·tcnto do Jcwcu·y, ó o.indLL
Executivo na su;t monsagmn.,
I
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O:; tt•:dml11r,~ r.ome~ttrii,o prJr aquellc rio, o
desconhecido opczor dos a!lurlido• documcn·
btu CIO que lllfl!e~UI o:-; dt~!ll!lfCiulOt'OS 111iXIOS
tos !
Cumpt•o atttes de tullo pt•oClli'U.l' e:-:t>a

ve1·~

que 1\zm•a.m

·~~ UIJVt:rnog

braztlcii'OSI

u

pm•Utl.-

tonto, e tlolormin:Lr·lho, cul!\O jú. di~se, HWL:-3 110 lt~:-il!;.Çtll'itl' LUl'•SIJ put• ftlli deH111.l'Ci.l.flO tlS
coot•den:\llo.s n.stronomic;Ls, Nrw t.!stiio Uxn.rhLs: commun:-; t'f'rmteit·a~ Ue~cmlrc~pcotivos pn.izcs.
rlil-o o tm•tno (I) rtue cstn. {!, pa.g. l881lo L·oltl.O ~uvot•no d1~ Boli viu. ntio tomou pa1•to no.
torio do Mínísterlo tlo E:-;tr:.Ln)..(eit•os tlo n.nnu flx;uilo t!tL vertuutc do rio .l<tVU.l'Y peln. commi~siio mb.:t;L du Bt'ilí'.tl o do PlWÍL, ponto
do 1875, querendo a.ssegut•ar o invf.'n'SIJ! .••
rle
P<tt•tidn. drt ü•onteira dos dous puizea, como
Do corto, Sr. Prosidonto!
ó o termino.! 1l;1 fl•ontcira quc· tcrn com o
A ultimn. ltct.'t soúre os trab:LlhüB 110 rio !3razil.
Jn.vary O u. sua conrlcmn1tr;ão tbrríln.l: liL estlt
Qncrfwá. ~cm protesto ncccit:w como vert~nto
consigmLdo flUO u. vort.entc rto l·io est:l.l'it. waú llo .Jav:lry um ponto quu B flxrulo cousa.
ou monos a oito milha~ do lo~ar ontlo ti. swt pouco mn.iH on meno;{ di~ta.nte 8 milhas do
11W.1"!JCIH direita fixarn-se o mnl'cO. Esse« rnu.is lo~a.l' onlle o.quetla. commissii.o levantou um

ou menos» desconcerta. tudo. ·
ffitli'CO '~
Evidentemente niio est:'t, pai~, veritlcu.d:t a Nilo creio; não o t.lovc me~·nno.
A Un!HL rrontoir:t !.lo Bcny ú. Tet·tcmte do
vertente elo Ju.vnry, o pal'lL o tt•rLlmlho QUG
orrt se quer lcvnr n. termu ó nbsolut.nmc~:tc .ra.vnl'y ó imo.ginariu, nilo. tem aúmtttlt coiwlispcnsttval su.bcr-sc coJa t•.-~:actidt7o onde e;o;t:í.. nlwcido.
essa vct•tento.
TJ)r Sn.. SE::-iADOtt-E' cntt·c llous pontos coO trn.tn.do de limit.cs com a Boli vín. manda. nhecidos.
qun a. 1'l·onteírn., u.lli, com o Amazunns. [!gttldo
O St~. CosTA AZEVJmo-Se fossem conheciquo tenho a honm do rept·esent:lr neste ramr, do~. O n.zimuth (lCS!:'It linho. estnvn. fl:mdo
do Congrc:;so NlH.:iuna.!, :-~crtí. :t linha que tmt: e~t~dnmcnte; mn.~ ~ó um dcs:;es ox.tl'cmos ó
a fo:; do rio

JJ~uy,

no

.~,l[adciJ•a,

ti

·ocr~eHt!!

Jtt rm ry.
Ess~

dn conllccitlo por suas coorllcnadas ust.l'onomlca.s;
o outro estú, nesse poHco 1Jwis DH nw;ws, in~

iinhn. o nzimuth vordat.!oiro entro cermi:;iado.

esses dous extremos, ru1o C con!tecidn., pnrqnr
só SQ conhece um desse:; extrer11o:;, a l't.lZ do
Deny; o nii.o o 11oderir. jilmni~:~ ~er :;cm precedo I'
estudo exacto que collduza. no conhedmento
do t:lCguudo desses l!Xtromos, a. vertentn do
rio .ra.vnry.
O honrado e vcnora.mlo sona,1m• p6lo E~ütdo
de Minas, so.bio profissional, prith.dp~lmente
nn. mu.torin. que tiio por alto fhllul dit•iL :;i
estou proferlmlo hercsius mathonmticns ..•

o Srt. CRRISTW<O o·r-ro~r- Doi urn apnl'tO
que não foi ouvido pelo nobro senador, di·
zendo, ti cla1'o.
O Stt. Co.sTA AzEvtwo - Ahi estiL o.. confir·
mo.ç-lodo qun.nto ttis::m, pn.ra. tt•azor iL Jom-

bl'ançn. niiu sm· p~ssi vell~vm· :L etfei to o tt·abalho que se int~nta, sem lll'dviu. ftx:u;ii.o d:L

veríento do J•io .Javnry.

/1) 'i'urtno 1lll ns~tmtnmunt·l 1!•1 IMI'Crl dn!luitivu n:1
lllll.rf.,"'llltl •Hrdtn• (n) •l:l. VtlL'tuuto 1l" rw Jnv"ry, ·11mit•t ~~~t~u n HoptiU!ica ofu Purt\ o u Jmp"riu o/u lli'1!1.d1
l' u puJltO mzu~ llUlitrJOl•lí.l uitu riu-.. ~lt<i <JILI!U l'·:i pn:i~l·
vclll a coJU\lnl~i'll~tl tuu.:ta chngo;tr .,_,JIJ[Wlli ol11 1111LI\Il:t~·~
o~t'ul'..:ul'i,- pnr q11:tntn <lll uhlit:~culol'l ur;-.111 tnu:1 l)lL" na1\
Jllll'lnitlhttn •IIUhír llhlnL·. (hj,. ll , r.u lllHII~\Ill trt.tqo•t •k-

Jllfl:UitriWIUll •1)!11'! t!tt hn\'liL ILLUII).:;II]u Hi'l Sl!I<S UlliiCul\toli'l ,

cu tu ditl'erl'lnr;n do •ILI~-:"tllllllS ml!ltilll (c) •-I] \lu
IUil~ OliU t~\ttl ji•I\ICO IUnJ~ ú\1

(n) \'~rtunto t\utn umr.l;'uln.

I

cumput: ••

Jl1t'/ltlll,

{h) Lug11 u nu 11~ ah\111, nâl) orn :dli a \'urtlllltu,
jc) gli!i/LH nlgunuut mllhnH tOram COUIJllit!Lllnll um oito
poncc run.\11 uu muno~>.

Niio se pmim'l.i., poi..;,tr•rH;a.r n. rrontoit•a.,como
quer a rc;;oluJ;ão om llcbatoj ;ii n;io /lxJLrrm
aqnellas cool'donn.das crw~ pl'eC:sr1o, e não,
tut•no tt rtpctir, pouco mais ou meno:;, nn.dn.
S(! tcrii lle bom r1lcnnçâ.~lo.
Si a demu.rco.çilo, ou tJ t1•u.r..o dessa l'rontcl..
t·:i., pttt·tir do Bony, á. l'oz, o se:;uil· pn.rn o rio
.litVn.l'y, 1w.mt dii·ccç11o incerta, pela. inccl•tezn.
tio ponto de cho~a·ln., acontecerá quo só pnr
~~~~~ ac,1so irá vc1•tcnte llo mesmo rio, ponto
P-m qug tm•mimL a dívbm•íu. com n. Bollvht.
Isto e tóra ela cnntcstuç~i.o.
A volta dos t!'llbalhos no rio Ja.va.r•y ó ques~
trio principal; deve-se prllcurnr sua yertento,
o, conhecida, doterminlLr-lho n.s coordcnn.tlO.S
o..-;tr·onomicas.
O Sa • .\xroxro llAEXA-Mas o mn!'cO jit niio
(•stii liL colloc:ulü 1!
O Su.. Co:rrA Azl~V!Wo-trn. um mo.l'CO collo..
~ado ú. ma1•gem dit•oit..'t tlc~sc rio; o vot•tcnte
não tom margem; n.!Um, ~o~nnllo o termo ló.
ln.\'l'iHlo pclu. com1ubsiío mixtn, lJl'azilelrn. o
Jlt:t·unna, essa v<:wteuto c.~tarti em umo. dis·
t;mci:L, mu.i:-; ou menos, de oito milhas sem
s:.r..bor-se note o honrado scnadOl\ lL tl.it•eet:üo ! ...
'rii.o ~rnvo f;tltn. commctticln. pol' ess!t commlt-.:.sii.u, quo tinha. po1· llovm· orwmtr:.LL' a Y~J~·
L.~nt.tt tio rio o Ux.""t'·lho n pu:;h;~H• a·~trononn·
~auHmto, nilo -teve d~sapjlrOVuçiLo, anws i'ol
mo ti vo do a.pplo.u::;us dos.:.g-ovornos interesso.~
(los !

I:
,,f
I

"

.!
I'

'.·
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----------------------SI'. Presidente, eu me disy:;enso de qualifical' e3t" escan r1,1l0, porrjue Dão quel'o (lue se
me su oponha, ao llreseme, exercendo má
Yontnll~~ contr<l, o c!lefe ü.. commissiio brazi[eira. N:io me lembro ,}elle.
As observações que lJei feito miram guiar
o governo, afim de que u6termine com cor·
recçil.o o morlo (10 f-xccutal" a fixação da fronteira de ajue se trata.
O" '.'00' 0008, quo te destinam a este ;;:ervieo,
tJ.1 vez nilo sej ~l.;n su!1icien tes, elcan te de d imCUlrladfS a VenC8l'. Em 1830, péua (J inlcio
ÜO rrw,'l1W serviço, m, nxn.çi'í.') da vertente rlo
rio Javar}', eu jJl'0PUZ, corno antes llisse, 60
conto.,; disse então que (lepois convirio,
Jjl:lrcar ),as mal'gelJ~ dos ri: s. que cort ,m
e:'Sé\ fronteira, os pontos em q üe isca ;;:e V8rifica.
E' certa, Sr. P1'e3ídente, a urgente pl'ecisão de isto fiJ.Zel'·se. prrra que nií,o fiquem
prejuLtica<1os interesses brazileiras desses immigr,lllt8s dp t<l!1to~ rio:" cheios de riquezasque saibam até onde nel\ls 1m o r:oruinio lIa

pa~~~'mo

deterei na tribuna tratando (',e aswmpto.' que se ligam ás uemarcaç6es ,lOS limit.es do Brazil. c ('m cont2sb.ção ao que pOl'
muitos annos paixões inconfes"aveis dioseram
contra trakllhos que executei, ji na GuyrL1l3
contestalh l)eb França, jáno Am;,zona~, porque nos e;cnsseia o tempo.
E, s; a resolução em debate não entendesse
COIll o Amazonas. eom esse Estado magestoso
antiga pro\'incla elo imp8l'lo, que tão bom,
~empre me acolheu, onde criei innumercs
amigos e lIffeições sinceras. que o tempo não
alcançou apJ.gar. me3tno de a<1ver,a1'ios pollticos. . .
O Sr.. FltAJ'(CISCO MACHADO dá um apRrte.

O SR. PINH8IRO 1hcIL\.DO- Com muita jus.
til):1 l1ispens:1,los.
O SR. COSTA AZEVEDO- . " que essa briosa
terra, dispensara ao jovcn que nella prOJUI'OU
fazer familIa. e ...
11;\1 SR. SENADOR - Na ql1:J.I dcixou U!na.
lembrança immorredoUl',L
O SR. COSTA AZIi;VEDO- ... que teve enti.o,'~
louca ous'adia ele pleitear por UITW C'l.fleira á
Camar~ temporaria, que 1I1e flHoa arr;j,ncadlt
QJOSSO d::eL·o .~eJ·l'I temel' GOrltestaç"z,,)' ]leli1.
mais indebita inter!ereneia do go\'(,rno pl'Ovinci::J.!.
~bis tarde. o Amazonas deu-me nessa, Camara uma das duas ccturiras de que dispunha, e por duas diversas épocas.
S b
O SR. FRANCISCO MACIIADO- ou e espon.
taneamente dar provas do quanto lhe me.
rere, ainda outra vez.
O Sr•. C03TA AZEVEDO-Ao Amazon<ls. Sr.
Presidente, a eSSa terra quasi sem limiteo,
grande pelo espaço, p .)' suas riqueziJ.:' c pelo
povo que lá vi ve gene~'oso e p:Lciente, Vel'

gado lIO l)eso de ~uas attenç,ões, me remiu
agradecido e ...
O SR. GIL GOULAltT-V. Ex. representou
sempre honrosamente o Amazona~:.
O Srr. COSTA AZEVEDo-Obrigado á genti. [eza.
. .. tanto ffictís quanto humilde cld:l.uão não
)lodin, esp2rar a conslanci:, cleS'él. lemo
br<J.nça, ...
O SR. FRANCISCO MACIIADO-E nem S8 es.
queceriL jáll1als (\e V. Ex.
O Su. COSTA AZEVEDO ... claquelle que, co·
nboc8ndo então suas necessidades, sem cornmissão e ordens <10 governo pam tanto, e
achando-se alli. percorreu seus rio;; importallte~, o;; E'stU(\ou; e pôde otrerecer corno
resulf,aclo ele seus val'i,u'os tmbél.lllos, eknwn·
t;,s que filcilit"m <1 abertura rio gnnde rio
e deram a sJ.bel' o seu lJeHo clima; o qual
pode clIa.maI' a im m igTaçi'to estrangeira sem
receios para ella.
O AmaZO!l:l3, pOI't:mto, ni'í.D con fia a clefesn.
de >óeus intere:ises a um intl'uso : si1berei em.
penlmr-me no seu sCl'viço.
O SR.FRAi'\CrSCO "lACIIADO-O Amnonrlsestá
certo de que V .Ex. contin ual'iL a pI'estltr-llle, os
valiosos serviços que até l1üje tem pl'e~kl'o.
O ER. CO,TA AZ8vEDo-Felizmente, Sr. pre·
sidente, por esm !Jonrosa confiança do ]Jova
amnonense, aqui entrei de cabaça ergullla ...

O Slt, COSTA AZo;VEDO- ... 11iLO teria f'allado. Ao a[Jarte (10 honrado c()lle~a c parti·
CUlai' amigo, direi :.lhrindo
intimo ue meu
coraçiio:-semprc cOj1;'idel'ei essa l'cgiii:ocomo
<lo cidade de meu n:kcimento. e tambeill como
mi)1/w t,'rm a llel'oica o ami2'a provincia do
Rio I}r:ml!o do Sul. 'on,I[', como no Am~ zon:Ls,
filiado ;, seus partidos llVanç;l,r!os na idéa elemocTaticlt, militei acti V<l.mente nJ,l)ulitica, nos
comicios populares. TI;1 im,rensa emfim,
Meus sentin,entos os mais sinceros ,ão constantemente lliri!!j(lo~ pal'D. u.quelles E,tal10s,
p:ua e;;:ta Capital F2dural. Quando rcpresen·
tante do Amaz;1nas, e os .'!nnaes llil.o dÚitaproY<1:", meu voto, minha fraca palavra sempre
esti 'Jerr1.l1l em ll.LlxiJil' llo~ intere,ses do ,{ia
Gl'J,nlh~, ad vogaeios pelos seus mand<l.tar:os:constitui.me, sen'.·lo1'e;,:, um de eml'e es,es, e
O SR. Dc<:m"oos VrcEC'o'TE- Como todos eu·
e ,m eUe:; em Iml'Lnonla dei q U,J.nto podia traram.
dar·lhes para o l11c,lhor desempenho de seUil
O Sn. CO:;TA AZEVEDO ,.' como to(10s eu·
devere:s. Mal assim pagaTll. tantos favores ... - trJ.ram, segundo o aparte rJ.ue ouço, mas ell
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entl'üÍ com o c1i!'~ito de elizer ao paiz que que devia ji a esse povo a cuja classe quero
minha eleição não foi objecto de consulta pertencel' .
Pagou· me el1e com usur[l, pelas eleições com
prévia, não ti ve c1ella conhecimento, n2m
quando ~jnc\a em projecto, e portanto corren" qll~ sUl'prehendeu o g-overllO.
Minlli1 gratidão, é natural e pel'durará:
do a C:1Usa a minha mais completa revecoma perClurará., e ni1turalmente tambem
Ih.
O SR. SARMENTO - Apoi:1do, nuo pediu de pa,ra com o povo /lctivo do Rio Graull e do Sul
e rlo Amazonas, por ülen t i cos sentimen tos.
modo algum sua eleição.
Podem, pois, e~sas antigas provincias do
O SR, CUSTA jZEVEDO - Eis um~, vrova imperio dissolvido, e a sua capital, hoje con·
plena. Dlrei mais: havia Ji. um anno que stituídos em Estados da Republica e respenão me dirigi:.t aos êLmig03 daquelle EsLdo ... Ct1V:1 capit:,], contarem commigo em servil·os
O SR. SARJ\lE:'iTO-Foi acto espontaneo do devotadamente.
Voto peLt resolw;ão. (JIaito bem.)
Estado do Amazonas.
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra·
O SR. COSTA AZEVEDO ... e assim só por
tal meio honrosissimu, vim a OCCUlnr a C:l· so a rliscussão.
Vota se e é approvad" a proposição e, sendo
deira que tenllO neste r:1mo do Congl;esso Na·
cional: cadeira que me foi em 18911 ,bela adoptada, passa para 3".
rela eieição tambem e~pontan2a. elos que con·
correram ás Ul'nas eleitor:1es desta capibl,
o S;r-. lFr:lllci§co ~J:achado (pela
quando elegêra·se a asscmbléit constituinte ordem) requel" e ;) Senado conceue, dispensa
da Republica,
de intersticio llara a 3' ('iscus~ão d" propo·
Posso, Sr. Presidente, com orgulho asse· siçiio.
gurar que a opinião nacional cOlldemnou
Entram successiv'1mente em 2" uiscussão e
quanto se f..,z parJ. que não pnde-:se vir, s?io sem (lebte :1provadas e, sendo adoptadas,
como teria vindo, cooperar com os consti· pR,s,am para 3' discuso:ão, as proposições di!.
tuintesdes:'!a assembléa, n1 obra gig3.ntesca da Camara dos Deputados:
carta politica da patria,
N. 99, de J 894, autol'iôando o governo a
abrir um credito supplementar de 474:734$905
O SR. Fn..\NCI~CO MACHADo-Apoiado"
pal'a occorre!' a despezas com a policia do Dis·
O SR. COSTA AZEVEDO-Nilo ha um \lnico tricto Federal;
brazileiro ou estrangeiro. ;t época nesü\ ca·
N. 100, de 1894, autorisando o governo a
pital, que quando n5.o a,paixonado, niio uê tes- emprestar, repal'tid:1men~e, aos estados uo
temunho lless:1 vut<1ç5.o q'w;;; wW'iúine, com PL,mná e Santi1 C3.tharjna a quantia ele
que su:ffragar3.tn meu nome 2S urnas, il1lli· 4. aoo: ooa.soao ;
cando·me senador da Republica.
i~, 95, de 1894, determin'llldo que os venO Senado sabe bem que não fui vencido; cimentos, soldo e et"p;t dos officiaes da brias acta,s fizeram·me vir no 4" [,)gcl.T' rIos tres gada policial e corpo de bombeiros, sejam os
que deveri3.m prevalecer: isto por eng<1no. mesmos marcados para os oiticiaes do exerdto.
nas somma3 do:'! votos e lcitur:t do nome.
0.0 SRS. JOÃO BARB.\LHO, ESTEVES JUNIOR E
O I' logar me pertellceu neste pleito: e
como no Estallo do Amazona,s, não houve pe· ANTJNlO BAENA (pela ordem) requerem, e o
dido meu pJ.r<1 tal signiflc<1çCio politica, rei te· Senado concede, dispensa de intersticio para
roda dous annos mais ti.trde, sempl'e contr:l- " 3' discuss:to uestas proposi<;ões.
riada por eü'eito de enganos de aCI,cs !
Segue,se em 1" discussão, e é sem debate
Estas palavras, com q Ge venho ue roub.w o "pprovacla para pas~ar a 2", o projecto do
tempo precioso da C'1~a. dilo-me opportulli· Senado, n. 43, de 1804, que regula os condade de render agradec lmen t03 a03 tI ue "s8ii [j lliccüs resultantes de duplicata ou contestação
tan to me d lsting Llll' <1Jll .
de legir,imid::v1e de exercicio de gov~rnadores
E' sem duvirla prova (le que meu pl'oceuj· ou vice-governadures de assembéas dos Es·
menta de 15 dc novembl'D de 1889, e ~ cor· tados da Uniiio.
recção ele meu portar, de~sa época em deante,
(]) Si". Coelho e CaJIllpo!!i pede a
mostranr1o querer <1 paz sob o novo regimen,
que se estabelecera, mereceram approvi1ção palavra para ap,'esentar a seguinte
do po vo acti vo .
lnd:caç'"io
Retirado.:: dos cargos publicos, servindo ao
paiz lealmente desde que me 1'oi permittido,
como um elos re'lactOl'es da T"ibuna, elesue o
Indic,) que o Mesa do Sanado entendendo-se
di" em que app:neceu até ilO de seu O'~CJ,SO, e com a diL Camara dos Doputados, El, annuindo
escrevendo pari1 outl'OS jOl'naes em defesa dos esta, seja nomeada. uma cornmit~5.o composta
nteresses, dei quanto p l lde em p:lga do voto ele tres membros cie cadJ. C:lmara pariJ. dar
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parecer Robre a matorin do projecto, HIOtlifical·oou substituil-o pela soluçiioconsLitucimml
que ma.is consoante for com o cn.:m do Sur~ipr\
quedetorminouanprcsontnção do projccLo.J. L. Coelho e Campos. ·
E' Udn, posta cm discussão e som do bate
npprovuda.
O projecto seró. rcmettido t\ comtnia<i•o que
for nomeada de accordo com a indicaç<io que
acabn de ser approvruln.
Segue cm 2d di~cussüo e silo som debate n:p·
provados os arts. 1 a 3 da pt•oposlçüo da Ca·
mara dos Deputados n. 86, do 180·!, concedendo aCompnnl!ia do Estrada de Ferro do
Norte do B1•azil, prorogação tle pl'!LZO pn.rn as
obras das estradas de ferro de At•;Lcujú a Simão Dias, um Sel'gipe o de Ta!llrLmlnrtj iL
Bn.rt•a, cm Perno.mbuco; 11 Compn.nhin da Es·
tradu. de Fort•o Alto Tocantins, cc~sionnria dn

nwjor refot'lllnflo do oxorcito Eugenio Frorlorico Lossio Seiulitz, o soldo que doixou dorocobtn• de 1811~ a l8ü4, di~pon~ntlo. tL presCI·i·
pçilO do que tl'tLÜL o decreto n. 857, de 12 do
novembro do 1851.
. Seguo-so cm 2:1 discussão, que ~:~o encerro.
som tlcbn.to, ndiando-so a votnt;iio pot• fult!L do
numero legal o projecto llo Senn.do n. 42, de
!80·!, que considera pum todos os eJfcitos,
no posto do contru.·:Llmirnnto a reJbrmn. con•
cedida. n.o vic,1-almirante graduado Josó Lins

••

Telxoirn..

Esgotadas n~ mntorins do. oi•Uem do 11io.,
o Sr, Pro.siU.onto designa para u. da. sessão
seguinte:
Votação cm 3" discussão rlo projecto doSomvlo, n. G, t.l.o ISO·I, rogulanúo a, cobranç~a
j udlcial. dü::i honOI·:u·io~ medicos, de qno trata
o a!vara rlo 2·~ do .lniJell'O r](~ 1810, § :14, rovo·
Estrado. de Ferro de C;Ltaliio a Palmas; á gallo pela. r·onstituif;ii.o tlc 25 1le março de
Estrada. rlo C;txins n Cn,jnzoh•as, no Mar:tnhíi.o, IS:M o pela lei rlo ;~o de agosto do 1828;
e ~ra as obrns do pot•to !la Loguno..
Votn.çi'ío cm 211 discussão lliL proposição d11
E' a proposição adoptada o possa para Camnt•a
dos Deputados, n. 78, de 1801, mnn·
a~ discussão.
dantlo conttLl" do 31 do jullto de 1801 a nnti·
O Sn. LEITE H ÜITICICA (pela ordem) requet• guidrule da pl'omoçiio no posto do capitão do
e o Senado concede diepensa de intorsticio ·or. gdun.rdo Gonça.lves Ribeit•o;
para a 3• discussiio da proposição.
Votação em 311 discussão do. proposil;üo tln.
Segue-se em 3u discus::;ão que so encerra mesma Camm·a., n. 33, !lc 180·1, autm•isnndo o
n conceder ao professor dn
som debate o projecto do Sena<lo, n. G, de 180 1, Podct• Executivo
11
regulando n coiJt•anção ,JUdicial !los honorarioil I~ cmloil•a d;L 2 sel'iO do curso n.nnoxo ú. Fu....
medicos, de que trata o alvarâ do 22 do ,la· eultlade de Direito do Rocit\J, Dt•, Manool Fer·
neiro de 1810, § 34, revogado pelo. Constitui .. nunlles de SiL .Antunes, um nnno de licença,
çiío de 25 de março de 1824 e pela lei t.lo 30 com ordemulo ;
Votaçii.n om 2~ dhmussão drL proposição da
de agosto de 18~.
mesma
Cnmu.ra, n. iO, de 1804, mandando
Indo-se proceder t1 votação veriilca-so niio
hn.ver mais numero legal, pelo quo se procet.le pognr no mojor rolbt•mndo do oxm•cito, gugo·
ui o Vt•adcrico do Lossio o Seiblitz, o :-;oldo quo
a chamada dos Srs. ;enadores que compat·e· uoixou
do receber de lb62 a 1864, dispen;ttda
cerum à sessão (33) c tleixam de responder os
S!'>i. Pires Fert•eira, Oliveira Gn.lviio, Abdon " pt•oscripç'to tiO que trata o dem•eto n. 857
de 12 do novombt•o do 1851 ;
~lilane• e C, Ottoni.
Votuçiio om 2; 1 discussão do projecto do Se·
A vot11ção rlcn. adiad9..
n;ulo,
n. ·12, do 180·1, que considera pa.l'l"L to·
11
Segue-se em 2 discussão, n. qual oncorra-so
dos
os
eJfoitos, no posto de contra-almirante
sem debate, adiando-se n. votação por fi1lttL
de numero legal, n provosiQão da Cu.mu.ra do::! n. retin•nm concedida. ao vice-n!mirnnte gro.Deputados, n. 78, do 1804, mandando coutar rluado .JosO Lins 'l'oixoira;
de 31 de julho de 1891 n. antiguidade dn. pro- :1~ dist!ussü.o dLLEI propo:üçües da Cama.ra. dos
moção ao posto de cn.pitüo do Dr. Eduardo Deputados :
Gonçalves Ribeiro.
N. 88. do 180·1. rlxnndo ILS fbl'I}ILS do terra
Segue-se em a~ discussilo quo ~o encerra pu.rn o oxorcicio do 1805 ;
semtlebn.te, adiando-se n votação pm• tillttL do N. 71, de 180·1, dotet•minando que os mi·
numero legal, a propo.sic;üo do. mesma. Ca- nístros t.Ie l·:sto.d.o pot•cob(.wiio, u.lóm dos seus
mara, n. 33, de l80·f, nutorisant!o o Po•ler vencimentos, umtL gratificação mensal t.Io
Executivo a conceder no prof~ssor da 1a cn· I :UOU8 put•a. ropl'cscntnc;-~i.o i
delra da 2·• serle do curso 11nnexo~ Facultltule N, 101, de 189·1, intm·pt•etnndo a expressão
de Direito do Recite, Dr. ~lnnoel Fernandes «com IIJll'o~·cit~monto~ do tLrtigo unico§ 1"'
de SO. Antunes, um o.nno do licenou. com or- da lei 11 . 206, de 26 de sotombt•o de 180-1 ;
dena<lo •.
N. Oü, do 180·1, fixando os voueunenLus dos
~guo-se em 2tt discussiío, quo se oncot••·n ornprc:ttldos da J~stru.Ua. de Ferro Gontml Lia
sem dobrLte, udiun<lo·fJO u vota~~:lo por Jttlt•~ !lJ"IlZil·;
N. 00, de 18011, uutm•i.snndo o governo 11.
de numet·o legal, u propo:-Ji(;i'i.o 00 mesma Ca.·
mara, n. 76, de 180·1, mandando pagar ao abrir no cot•z•eute exerciclo de IBD·!, pat'IL os
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N. 07, do 18\J.t, concedendo o. D. Josó du.
Sil~nBarros, a pr•nsão unuual do 3:6QO$ 'em
]II'f•J lUZO

dn. congnut quo percebo como
do culto cuthol!co ·

I

I

L·'
i,.

llOr..

V0U1.llrtriH

exercicio yigcute, puru•. occoi'l'llt' á. de~po?-t~ de 2·• lliacu~t3ií.o do projüctu dÓ Sono.do u. 44,
dcn:'nycnçno d:; 1\'ontmra entro o Bruz11 e a de IBD-1, concedendo a Jl. Maria Virgínia
Boh vta ;
·de Souzu. Caolho umt~ pensiio anuuo.l
N. 09, do 1804, nutorisando o governo a de 2:Uú0$000
abrir um credito supplementnrde ·17-1:734~905
'
·
para occorrer as dc;pczas com o policia do Lovanta·se a ses;íiolls3l/2 horas da tarde.
Dlstricto Federltl ;
N. 100, do 1894, autm•isnndo o governo n
ompre~tn.r, reparticlamonto, nos Estn.clnR do'
154" SESSÃO E~! 14 DE DEZEAID!tO DE 180·1
Ptn•nná e StLnta Cu.tha.rina o. qunntitL da
4.000:000$000 :
.
N. 05, 1lo IBD·i, determinando quo os vem ..
Pl'esirltmcitt do Sr. Jllanocl Victorino
cimentos, saldo o etapa dos o!flciaos da bri·
gndn. policial o cm•po d.o bombeiros, sejam os SU:\f:\1 .\!UO - Cht~mnrliL- l,t~lltU'I\ rln. netn _, Uu•
mes1nos mn.rcndos para os oOicíaes do CXf:'.l'Cito · •pwrlrurmL" du ~~·. L••llu o Oltlclcn- Vutnr;tie!'.IH11E~11J" 11!.\- :Ja tlil'ienssão tl!l prupo~it:Ü.•l n. \}'\N. 7·l do 189·1. n.utOI'Ísu.w~o o governO ~I!I~U:IInto
tio ~r. llutllill/!'111> \'ir.onto- l•:neun:w;nnto
a. abr•ir no cm•ronte exercício tlna.nceit·o ·um •l!• tliHr.ns~ii."- \'otn.1;Lws -!'Ji~>r.JIH~iin dn~ ou1nutlnK
credito extruordinnrio. de 285:435:)iG8 para ;'~ Jtl'tlit<•Sit,<H• n. ,17, •lut.~'.f.\- l>1~cur~·1 dn~Krs. Lt•itu
cJltlclea, ,Ju:i.u llarbnlhu o J,ottuu Oltickn- B~tjUO•
J•ccon::;truccão (lo pa.iúes do polvorn. ntL ilhn do urimontu\'ntn1;ii.•1- Chn.mntln-.\rllnnwnto dn \'O•
Doqucirilo o outro de 731:580$ pam as despe· tru;:i.u- J•:ncurrllii~!!ULn
da di~ctul:.iiu il:t.M Jll.'lf111Hil)1imt
zas com abras urgentes cm diversos esttLbelc· lll<l. tH 1 U2, li'J <J Vi tlfl projnetu n, H - Adlnuwnto
11:t. \'otnç[Lu- Onlum tlu illn. ltí,
cimentos militu.rcs;
N. 86, de 189-1, concedenrlo a Companhia
Estmda de Ferro do Norte do Bt•uzil proro- Ao moio·dia compai'ccem os seguintes Sr.s.
g-u.çiio de prazo 'J)n.t•a as obt•ns das cstmdns de senadores, a saber: Joüo Pedro, Gil GoUlni't,
!'erro ele .<\ru.cajU o. Simfio Dias, em Sergipe o Joilo Ncivn., Joaquim Sarmento, (?ranclsco ~In
do Tumandaró á Bart'"• em Pernu1nbuco : à chado, Cost!L Azevedo, Justo CIJermont, Píres
Companhia Estrnda de Fm•ro Alto Tocantins Fcrl'eir•tL, Coelho Rotlt·i~ues. Cruz, .Joilo Cor ..
cesslonaria. rht Est1•nda. do Ferro de Co.ta.liio ,: dr• iro, Alminio A:tronso,.Josó BeJ•nai•do, Oliveira
Pnlmns; à. Estrada de Cn.xin.s tL Cojazeiras. no Gal víio, Abuon Milanez, Almeida Bal'l'eto, .loa·
Mnrnnhilo, e para as obl'ns do porto da Ln· quim Pernu.mbuco,JoüoBu.rbalho, Uego Mello,
Leito e uiticica, Leandro Maciel, Coelho e
gUDIL i
Campos,
Virgilto Damasío, Domingos Vicente,
Dlscussiio unica do <eto opposto pelo S1•.
Vicc·P••esidnnte •la Rnpublica u resoln~íio do Eugenio Am01·ím. Q. Bocayuva., Lnpér, SalCongresso Nacional que concede no I o :.!/1 ci- dtmha Mttt·iuho, E. \Vandenkolk. Joaquim de
rurgiúes do Col'llO de Bombeiros d~ Capital Souzo., Aquilino do Amu.rnl, U. do Amaru.l,
Federal os postos de major e cnpitilo, cum as Gustavo ltiChard, Esteves .Junlot• c Pinheiro
Muchudo.
vantagens que lhe süo inhcrentcs;
IJiscussií.o unicn. dns emendas do Senado ú. Abre-se tL seB~do.
proposic;üo !lU. Cnmarn. dos Deputados, n. ·l7. E' lida., po:-.ta. em discussão e nüo bo.vondo
ao 1894, u.utOl'isa.ndo Ogoverno n. reret• o re· reciltmi.u;ões. dó.-so po1• n.ppt•ovado. a. neto. da.
guiamento ·~provado pelo decreto n. 1.092 A sessão anterior.
de lo de abr~I de 180-i.
Deixam do comparecer c0111 causa pllrtici2a discussão dBs proposi~ões du. mesma. Cn.. padn os Srs. catuuda, Gome' de Castro, Cunha
maro. :
Junim•, Joaquim Corrilu, Messias de Gusmi1D,
N. 91, de 1804, prorogando po1• dous nnnos 1\osa .lunior, Mistidcs Lobu, Gonçalves Cbu·
o prazo concodi•lo li Companhia IM•·nda de vos, Joaquim Jlelicio, c. Ottonl. Leopoldo de
Ferro Petrolinn. e Pu.I·uu.llybn., para llur ca- Bulhúcs, Generoso Pouce, Santos Andrndo e
Raulino Hom.
··
me~~o aos respectivos trnbttlhos ;
E Stllll c'u.u:m pu.rticipo.da os Srs. Antonio
N, 92, do ISO·J,· prOI'ogando por· 18 mezes o Bu.eno., ~1anoel Bu.rata, Nogueira Accioly,- Ruy
prazo para a. construc~~i1o du. gsti·ndu. do Fdl'ro Barbo~, Cu.mpo~ Snllos, Silva Co.nodo, Joo.· ·
de Natu.l uo Ccn.rli·mit·im, no ttío GriLnde do quun ~lurtinl!O e J\amiro Burcelios.
Norte;
N. ao, do ]89·1. autori"tndO o governo ~ o Stt. I" S~cnEl'.\lno declara quo não M
concedor uo confurcmto dtL .Al!il.ndog1L do Pm• .. OXi)OiliOiltC,
nn.mbuco Antonio Leonu.t•do MonClze::; Amot•im, O SJl, 311 S~CllKTAlt.lO (:~twl'iudo eh 2'') declara
qu" n[o lln pareceres.
sois mo•os do licença com ordenado ;
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o 8r. Leite e Oi~ieiea entende
que a maior difficuldade que encontra o Poder Legislativo no exercicio de suas funcções
é a confecção dos orçamentos.
A Camara dos Deputa/los fica iL <sllera que
o governo envie as tabellas dos di versos orça·
mentos com a. proposta ri, que por lei é obrigado, e, quando esta proposta se demora, a
Camara fica sem ter o que fazer sobre orçamentos, tomando o tempo da sessão com diversos projectos de lei sem (t menor relação
com a proposta orçamen ti1ria.
Foi esta a razão por que qua,si todos os 0-;'çamentos chegaram ao Senado já no fim da
penultima p1'orogação, obrigando-o a novas
prorogações e até ri, ultima em que só este
mmo do Poder L0gislativo está funccionando.
Comprehende·se que o estudo do Senado
nestas condições é extraordinariamente diffici!, poden11o até occasionar prejuizos ao serviço publico.
Acha, portanto, que os orçamentos devem
ser feitos pelas duas ca::as (lo parlamento com
as informações que lhe forem forneci r1 as, com
o conhecimento exacto das circumstancias
em que o paiz se acha, e este estudo não "póde
Fel' feito oeparadamen te pel:J. COllll1lissão de
Orçamento da Camara dos Deputados e pela
Commissão de Finanças do Senado em occ~
siões diversas; o estudo dos orçamentos deve
ser feito pelas duas commissões, traballla,ndo
juntas, para que sojam i nstruidas sobre as
razões j ustificativas de suas di vel'sas disposições.
Entende ainda o orador que uma verdaLle
está actualmente na consciencia dos dous mmos do Poder Legislativo: é que os orçamentos, confeccionados do modo por que teem
sido, não são orçamentos, são propostas de
lei, alteradas na discussão e que muitas vezes
deixam o governo sem meios para. aglr,obrigando·o a saltar, muitas vezes, pOl' cima
Ja lei.
Julga, portanto, o orador que se ]Jouerá
evitar todos os inconvenientes. tornando as
duas com missões de orçamelÚo, da Camara
dos Deputados e do Senado, permanentes e
trabalhandD juntas.
Por esta tórma a Comnlissão de Finanças
do Senado e a Commissão de Orç8.lnento ua
CamaTa dos Deputados ouviri'io o boverno,
estudarão o projecto de orçamento, colherã,o
das (li versas repartições os dados neces:,arios
para illustrar a discussão, e quando a. proposta chegar, já as duas commissões se acharão habilitadiLs para elaborar o projecto de
orçamento.
O orador abunuando ainda em outros argumentos, no intuito de Jar força áB suas opiniões em matel'ia orçamentaria, ot1'e1'eoe
á consideração do ~ena.do ttn\ reque1'imcntg.

Vem á Mesa. é lido, apoiado e posto em
discussão o I:eguinte

Requeiro que se Dl'oponha á Camam do~
Deputados a nomeação de urna commii'sio llc
tres mem:lràs, a qual,cle accordo com a outra
commi:::são igual nomeada p"llo SI', Presil~ente
l10 Senado, estude o mOLto ue se reunirem "s
commissões permanentes uo orçamento ela,
Camara e de tLJanças do Senado, afim ue confeccionarem juntas, ouvi11l1o () governo, os
diversos orçamentns pal'a, 1806, bem como,
durante o interregno parlamentar. a proposta dos orçamentos para os futuros exercícios.
Esb commissão apresentará projecto de
lei neste sentido, no início da sessão proxima.
Sala di!o sessões, 14 de dezembro de 1894,Leite e

O:~i('ica.

o Sr. Presidenlte-O l'eque1'imento
do 110m ado senarlor refere-EC em parte a
uma questão já prevista pejo regimento.
S. Ex. propõe que se convilte a outra Casa
para organizar-se uma commissão mixta.
com o fim de conffccionar o ol'çamento
de 1896 e estudar o modo lle tomar permanentes as com missões de or_"amento das cluaB
Camal'us. As c;Jmmissões de orçamento são
commissões perrnn nentes.
O SR. LEITE E OlT:CIC:..- Durante as sessõe".
O Sn. PRE,IDE:-;Tlc - Niio, o seu manuato
dura ue uma sessiJ,o á oub'a,:'ó expira quando
é eleitn, outl'a. commissü.o. Eu VOLl ler o regimento (lt) :
«Art. 40. As COlUllll:;SÕeS serão permanentes, especiaes ou mixtas.»
« Art. 43 As com missões perlll;),nentes não
terão menos rle tres nem mais de nove
membros, sal vo exp: essa deliberação do Senauo.»
O requerimento pútie ter por fim tal vez
dilr trabalho a, estas cOlllmissões durante o
intervallo das se3sÕe~.
O SR. LEITE E OITICICA - Eu suppuz que
terminava o mandato das commi;,sões quanuo
termina va a sessão.
O SIl.. PRESlDE::-ITE- Quanto 6. illic:ativa
das propostas dos orç'amentos, lendo o artigo
da Constituição, vê-se que ellas silo (:0 governo, o que faz com que as discus:::ões sejam
de iniciati Vii exclusi va da Ç'1mara.
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S. Ex. tloixou duvido. qtmnto no :tl'ti"n O SJt, E. ,V.\~IH~NKOLK (pela m•dm,!) roconstitucionu.l, porquo leu ~órncnto n. pfi- que!' c o Scnndo conccrle dl>pcnsa <lo inter·
moir:. part.e deli c.
sticio pnra u. 3· discussíi.o cln proposição.
Ninguem muis pedindo a pala vrn, cncerm·se Entrn.m succcs.-;lvnmcnto em :J~ discussiio,
quo é sem dcbnto approvndn, o sendo
lL cli:::ens~ão.
adoptadas
viio >cr submettidns ó. snncoiio pra·
Yotn·sc o ó npprJvudo o raqucrimonto.
sidcnclnl, as proposições rla Cnmat•a dos Deputados :
OIWE)J DO IJL\
N. 88, de 1804, lixando as rorçnA de terra
P""a o cxorclclo rio 1805;
Votação cm 3" <llscussiio elo projecto do Se- N. 71, do 1894, determinando que os ml•
muto, n. L:, 1!0 1804, reguln.ndo 'u cobra.n(•a nlstros do Estado pcrcoborüo, alóm dos seus
,iudicinl rloR honoJ•arios medico;;;, rio quo trn.ta. vencimentos, uma gratificação mensal do
parn roprescntal)iio:
o nlv:tt·~ tio 22 de jnnciro.ele 1810•. § :J·I, rcvo· I :000$
N.
101,
de IH9l, interpretando a expt•o•si\o
g11d0 pela Const'rtuiçilo rio 2.'i de março do 182•1
(t;com
u.provoitu.monto•
do artigo umco M1•
e pclu. lei de :JO de ugosto do 1828.
du
lei
n,
200,
do
21l
de
setembro
do 1894.
.,
E' nppt•ovado o sondo adoptado vuo sct• t•e·
Segue-se
em
a~
discussão
n
proposicii.o
lln.
mottido iL Camnrn do• Dcputurlos, ludo antes
Cnmarn dos Deputados n. 06, do 189·1,1lxnndo
iL Commissrlo rio RcdacçiTo.
Votn~~ü.o em 2~ tlisuuss:1o dn. proposic:iio da os vrnci rnrmtos 1lo:~ empl'.?gaúos da Estrada
Ca111nm do• Deputados u. 78, de 18U4, rnan· do Fert·o Contt•:>l do Bt•llzil.
dando contar de 31 de julho ele 1891 "antiauidario da promoção ao posto elo cnpitão do O 1'11•. Domlnr.::<>" Wncente Dr. Erlu•rdo Gonçalves Rtbciro.
Sr•. Presidente, nnsituaçi\n em que cstil eolE' approvndo em esct•ur.inlo secreto por 21 locarlo o Senado, aquelle quo tom ldéns, que
votos contm 12, o sendo adoptado p1ssa para tem emendas a nprcsontnt· a qualquer pl'o·
3' dlsêus.silo.
posir;ãoda Camam dos Sl's. Deputados niio
O SR. Fn~\:";C!SCO MACIJAP:J (pela ort!om) l'l!· tmn J'•~modio :.:;iniio cm•v:t.r-sc d.cn.nto du. fa.ta.·
quer o oSenado concedo dlspen~L rln interstic'.o lithulc 1h."~s acontltcimontos.
Jntra a 3' tliscu:::süo do. proposit:ii.o.
O.Srt. \YASUE:'il(OLK - Entiio niio se tllsVotação em a.a discussiio da. propa~içiio dll cutn .••
mesma Cnmara, n. 3:1, de 1'9·1, uutorimndo o
Poder Executivo a. conceder no prol~ssor diL O Sn. Do,!I!'(GOS VtcESTE -Não vou dis·
1• cndoiro. dn. 2• sorio do curso n.nnoxo iL FIL· cu til•.
cuidado do Direito do Rccil~. Dr. Mnnocl Fer· o Sc.. \YA!'(DE~lWLtt ... pois ó perder
nnnde:; de Sti. Antunes, um anno do licença., tcm}JO.
com ordenudo.
O Sn. DrJ>It!'(aos VJCE!'(TE- Os honrados
E' approvudt\ em csct•utinio secreto por 2.1 sonnd01•es st•J:un um pouco indulgentes com·
"'""' <l/JJltrlL II o sendo adoptada vai s<•t• sub· migo pois .,~e '1TI\\itn 1'0'101!.S "''m!! ~!to;..,
metti•'•L ó. sancção111'>11id-w.t.
não roubo tempo no Senado.
Votaç:io cm 2" tlbcus!:ÜO da. pi•oposlçü."'> da.
Vou rlizer si!llplesmento duM palavra•
mcsmil Camaru., n. 78, de 18!)-1, ma.rulnndo
snbi'O
as id6:ts que tinha. lL uprcsentu.I', Ri. tA.
p:~~n.r no majm• reforma,~ o do exercito Eugc·
proposição
'I uo so disuuto JlUdesse 101\'ret·
nio l'rederico do Lossio o Soiblitz o soldo ~uo
deixou de recebei' dn 1862n. JSG·I, (lispcmmdn. a cmcmln:;.
pt•csct•ipçiio do q uo t!'ata 1 dcct•eto u. 857 do
Estou do accordo com o augmcnto de ven·
12 do uovombro do 1851.
cimentos dado pelo Jll'ojccto aos ompt•egados
E' appromdu em escrutínio secreto pot• 2·1 da Ccn tl'nl.
votos contra. Oc sendo u·1nptudu. pa::~sa. pn.l'IL
Viajei multo tempo, Sr. F't•esidente, 011
3" discussão.
o::;trartu. elo fe1•rc,, tivo occu..'iiii.o do conhecei'
0 SR, VIUGILI•l D.\~f ASIO (/lcht m•dem) ro• o ser,·içn o o pcssou.l, l'Ondo homenagem
quer, e o Senado concedo •lispensa tio Intel'· n.O.i seus sentimentos o fl1.ço ju~tir.n no aou
sticio po.ra a. 3·• dl~cussüo da. proposição.
zelo e dodicoção pelo se!'vir;o publico •••
Votação cm 2' dlscussiio do Jll'ojecto do Se·
o St<. CoELno E CAMPOS- E a oxiguirlado
nado, n. 42, do 1894, que considera par<L to· dos vencimento< que teom.
dos os clfoltos, no posto de contt'lL·lLimiranto n
refol'ma concedida o.o vlce-n.lruil'a.nte gru· O St<. DolUNGos VICEST& -Os nobres sonn•
r!ot•es tenham paclencia dolxe111-me dizet•
rluado José Lulz Teixeira.
g' app!'O~O.dO em OSC!'Utlnio SCCl'CtO JlOr 2:J qmtes ns idêas que tinha a apresontat• ou
votos coutl'll O, o scmlo ndoptntlo pnssa pat'lL quucs sot•iam ns emendas que upt•csontarla,
caso coso l'rojecto pudesse solfrei' omcndus,
3·• dlscussüo,
1
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Entt•ctn.nto, dc:".culpt'·tno o hnnrmlo :-lCn:\!lor•
n. q nem me v nu t•e f~:t•í l'. troutmu, ~~ pl'ct.oxto t lo

cstudtn• c::;Ut ~uestlio lm do
lm um graudo pr•e,julzo para. os co·

QUt·m quiF.Cl'
\'Cl' q1w

Unl!t propusi~iioaht•imlo um crvrlitn de200:non.~ J'ros Jmbllcos.
p1tra. dnsp('zus j!t fi.1itn..s, o ::;emulo ouviu com
O Sn. WANDJ~NI<OT.Il-Mas si 6 uso cm tod~
todn. a p:tcioncin. o honrndo scwulor por Am:t· (1lt1·tc?
zorms, C}ue, aprovoito.ndo-so d!L tliscussiio
dessa proposi(iiO ü•ilou lnr~nmonto dn. sun o S11. QUIN'rtNo BoCAYUVA- Na Europ~ o
ohllcüo, dn. libcl'dnrlc que n. JH'ezidiu, olngiou um toda a parto.
o Rio Grn.ndc do Sul, l'ez lL discript:iio Jn. mu·
O Sn.• E.~TJ~VI~~ Juraoa.- Quanto ma.js f<teí·
g-~studo do Amazonas, dos sons rios, Jhllou litla.do, tanto mn.\s rendo. hu.verU..
'lo tutlo o os no!Jro~ senadores niio se mosO Sn.. \VANDELKor,K-E' questão do vender
tl•nram som·egos ...
bn.J•ttto, mas vondeJ• muito.
o Sn. com.no IJ CAlr!'O" - E' () que lho O Sn.. OoMtNGOR Vtci~N1'E-Niio posso cnn·
porocou.
tinunr, St•. Prc:;idonte, os n.pal't.es ~fio muitos
O Su. Do:'IJJNGí's Vwr.NTE, •• ouvh·am cm e niio quero roubM· tempo no Senado pro·
silencio, o ou fui o }Jrímeiro n. ouvir eom vnnllo o quo conheço do prejudicial e tro·
muita. ntten~·ão as pn.l!LVl'fUl tlo lwm•1u.lo tnndo dü indkttr providencias,
senador, 11 quem muito I'CSprito ..•
Snu dc1 opiniiio que so dovin. diminuir os
O S~t. CoST.\. AZE:VEDu - Muito obrigado. vcnciment.us dos mnprcgado8 do e~criptorio
O SR· Do:-.nNoos \'JcE~TE- V. Ex. me centt-al, o augmcnliLI' os venci.nentos 1los
desculpe, trago i:;to pn1•:t .lnstiflcnr :1. minha conductores, chefes do trem o do outros cmprcsenç~ll. 1111 trilmn.1, !ombro pnra. salientn.l· pregados quo sãoobri~n.dos a perdm• as nou·
lt intcrrupçüo quo me thzem os nobrl's seniL- teil õ a sm•viços dura.nte todo o dht.
dores quo me ouvem com tanttL contrn.· Os do osct•iptol'io ontram ás 10 horas c ú.s
riednde pelos lJOnrndos aeno.dorcs. ( .J.V,7o vezes o.o meio din., 1\tzem como quu.sl todos
os cinprogatlos }mUliciJS, t1•n.l.m.lh0Jll quando
apoiat!O.'i ,)
il horas.
O Sn. com, no CA:-.tros- V, Ex. é injusto; muito
St•.
Presidente,
como ,jú. clissc, niio n.pre•
só foi um.
sentarei ementlns, p rque estnmos colloetLdos
O Sn. Vo:m:--:aos VIct~N1'E - O Senado sn be ncstu. po~i(;ii.o :Lillictiva. 1lo, ou votarmo~.o
que nã.o thco dbcursos, mio toulJo habilit.zl~·úf!s orçamento como nos vcíu dn. Cnmara, ou det...
para titzcl-os. o nem Jh~ÜiL si tivc:o;:-;o; o mo· xa.l'mos o g-ovm•no scrn Ol'Ç<tmento. po1•quo n.
monto não serja. opportuno e a .. cil·cnm~:~ttln· Ct~mara nü.o tom mais numero. Nestas circms não mo pcrmittil'iam lllzcl-o pelo nbn<ti- cnmstn.nci:LS voto pelo projecto, ta.l quo.l veiu
tnento de e:-iplrito em q11e 11111 acho pel1L perdtt e llSsim pelo augmcnto do vencimentos dos
11 ·i do corrente de uma dns pessoas rna.is enrpt egn.dos da Estl'adtL do Ferl'O Central.
queridas de miu!Jn f:Lmi!iiL.
J<'ica.mos nas tristes eomliçúcs úe voto.1•mos
Niio trago esto iic~.cto para. clC':-ipertar o o projecto e totlos o; orç~mentos assim como
scntimo11to do Senado, porque, jU. tive occ:lslão vioram.
de dizer quo, acima do amot• dÓ Jamilia cstú. o Ti vo \lClo proccdimcnlo da Camartt. o.de•·
cumpt·imentu do deve~·.
contontu.mcnto 1le ver flcn.r na comm1ssao o
Sr. p1•esidoute, ,osei lJUO não da.vo a.prcsen: projecto relativo U. AJIU.w.loga do Esp.il'i!o
tnr emenda o nem pretendo laz,~rimns, sl ~auto depoi; do nobre relator da commJssuo
ituso fosso pm·mittido, 11 p1'imoit•n. cmcmtln. so· tm··mo u~segnrado que u.ttondería. no orcaria propondo sUPfll'('Ssiw tlos pusseii que o monto e o ti.l.l'ht. si niio nos vissomos nu oongoverno dít com tanttt liherd:ule, nos seuo.do- tingencia. cn1 que todos nó~ nos ttchu.moii.
rc:; e lioputaliot<, niio porque possa tlahlre·
O SJ<. LEJTE E OITIOtOA-Doi até uma s~·
auLtilt' gra.llllc prl.'juizo pn.rn. o:-; corres .P.ubli ..
tistitcão
o. V. Ex.
cos, mns pm·quH, havendo tanta factll(htdc
Nin:nwm
mais pedindo n. pn.lav~a, oncol't'a•
pa.J'U. os semulores e doputndos s~ a.wcntu.re'!l,
concorro esso lhcto pam mwtus vezc;-; nao se a diseussiio.
Votu-so o ó ltpprovadl111 proposição, o, sendo
luwer numm·o nesta. Ca:m ou nn ontl'lL, e ficar assim prí1udicallo o sf•t•viço publico.
u.dopüttltL, vue ser submettidn. U. sa.ncçüo 11re·
_
O Sn. CoELHO li: CA~tpos- Isto não tem nada sidencio.l.
l~Jlt,ro.rn
·:".UCCOSSiVttffiCOtO
OID
3:'
1
.
i.l\SCUSSllO
0
colll vencimentos.
são
sem
doha.to
approvadns,
c.
SP.ndo
ndopto.·
o Sn.. Do~m'Wml VlCE:'I:Tg-N;iO efl1lCS!i10 tle dtt~. viio·sor suhrncttídus ú. :-;n.nc~iio pro;1idon·
veucimcntos, tiei, mas, ]Wc!Hlc·SU ao pwljecto ciul, as propo,içõcs d~ CuJUM'IL dos Do<ltL estrada de rerro.
·
A outra cmcnJu. quo aproscntu.l•itL, Sr. Prç- pubttlos :
N. 06, do ISO·l, autori,~ndo o governo ~
s!deuto, providenciiLria "obro n vendu. do bJ·
abrir, no cort•onto oxcrclclo do 1804, para os
lbetes do id~ o volta.
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serviços C}UO mcmcionn, creditas nn. impor· Riclrnrd, Esteves .Jun!or e Pinheiro Mnchndo
tnnciiL totnJrle 2.!13D:848$1~3;
127), e-11ao-os Srs. Pires Ferreira, Ablion
· N. 08, 1lo 1804, :mtorisa.wlo o Po1lt1l' Ex- Milnnor., LfJittl e OiLicica, Domingo:;; Vicente,
ecutivo n n.brir um Ci'Wlito do 200:0iiO;:;, no .Joaquim do Souza é Aquilino rlo Anuu•a! (G).
oxercicio vigcnt.o. llfLl':t occOl're.r n do.,tlozns
!lo Uomarcução do. frontoim entro o Brazil o tL O SJ•, Pt·e~31Bcnlc rlccln.rn. que o.
l'esolur;ii.o foi ma.ntidn por 27 votos contra
Bolivln;
~oís o VILO Hct' en,vin1l:t a.o Sr. Presidenta dn.
N. 00. do 180·1, :mtorisn.ndo 11 govot•no a. Ropublica paro ns J'ormnliclade• da promul·
nurir um credito supplcmcntnrdo 47·1:73·1$005, gac;ií.o.
para. occorror o. despezn::; com n. polida do tlis·
VcJn ú. "IcsrL o ú lid:L a seguinte
tricto fedor<~!;
N. lflO, do 1804, ntttori<anrlo o ~ovcrno n
Dcr:lataç110
ompre::;ttLr, rcpo.rtillamonte. aos E~tndos ilo
p;u•a.ná. e So.ntn. CathnrinrL o. qunntin. de
4.000:000$000;
Docln.ro que si estivesse presento tm•in. voN. 05. do 189·1, determinando que os von· tnrlo contra. o 1:cto oppost,o p~lo Sr. Viee ..
cimentos, soldo o etapa. llos officiaes dn. brigo.· Pre:-~idcnte ela Repuhlic.'L à rc.~oluçiio do Conda polichll o COl'llD do bombeh•o:;,' sejnm os gres~o Nacional quo concede n.o.::: I"~ o 2' 11 ci·
mesmos marcados paro. os officio.os 1lo exer- l'urg-iüc:-; do cnt'po ele homlrei1•o~ rln. Cn.pltn.l
l•'c~rll'ral os postos de m:1jor e capitão, com ns
cito ;
vantrtg-ons
quo lhes são inlmrontes.- E.
N'. 7-1, do 180·1, o.utorisa.ntlo o governo n.
abrir, no C01'.-'8iltO axercicio flnn.nceil•o, um \VaillitJuholh.
credito cxtmordinn.rio tlo 285:435$708 pa.ra n. Seguem-se em dif-mu:;são unico. ns omendn.s
roconstruccfío de paiôes de polvoro. nn. ilhn. do Son:ulo ú. proposiçiio d11 Cn.mn.rn. dos
do Boqueirão o outro do· 731:5811$ p:trn ns Deputados, n. ·17, rle 1894, nlltorin.sndo o go.
dospezas com aR obrns ur:;cntc:1 em diversos VOI'DO a rever o re:,culnmonto approvadn pelo
tlecroto n. l.GD2 A, de lO do abril do 180·!.
cstn.bolccimontos militn.res ;
N. 813, do 180•1, concerlomlo á. Compnnhin.
do E<tradn tlo Forro do Not·to elo Brazil pro· O !!iii.a•, 1 ... 1!-itc c Oiticieu apresenta
rogação de pl'ar.o paro. ns obras das estradas n.s ra.zües quo o levam o. rcdi~ir o requeri·
do fet•ro dcAracnjú 11. Sirnã.o Dias, cm Sergipe, monto que cnvi:1. ÍL Mcsn., pcúinrlo que o pro·
c 1le To.mn.ntlnró ú. Bu.rl'a., cm Pcmn.mbuco; iL jecto viL à Commissü.o de Finanças, po.ro. que
Companhia da Estrado do Forro Alto Tocan· e::;tn.lavrH o seu Jla.rccer soLre llS emendas do.
tins, cessiOJmria tht. Estrada. do FHrro do Cit· Camara dos Srs. Deputados.
talão a. Palma::3 ; á Estrn.d:~ do Cnxiíts a. Caj:~ Fo.r. tt respeito nlg-umus consirlcrn<;ões Iem·
zcil.'llS, no Maro.nhiio,o para. as obra~ do porto bmndo 1t ncces..;idade 1lo se regularizar dctl·
nitivnmcnte o serviço 1los cort•nios, que niio
.do. Lng-una.
Serruo·RO cm discussão uniclt o vt!to opposto pódo nem dovo sot• objecto de continuas rcpelo "sr. Vicc-Prcsülonto da Republica :'L reso- túl'mns.
lução do Congres:iO Na.cional, quo concedo no Vem i1 Meso, é lido, apoiado e posto cm
111 e 2" cirurgiões do corpo do bombtJiros do. discussü.o o seguinte
Capital Federal os posto.i de mnjor o capitão,
com ns vantagens que lhe são inhercnto.o;.
ReqiiCI'ÚJWnto
Ninguom pedindo tt polavra, cncerra·SO 11
discussão.
!1oquei1•o qno a proposição n. 86, do 180·1,
O Sn.. Pr"ESIDENTE !lccln.ra que n. votação é
vó.
úCmnmis:.;ü.o do Fínn.nc.~aspn.ru. dar opinião
nominal, rlovon•lo .,:espomlor .~im os Srs. que
:-:obre
u.s omondus o r(\joiçiio destu.'i pela Ca~
mt~ntcm :1 resolut;ao do Conb'l'essu, o 111To us
mam
tlos Deput;idos,. v~sto nü.o .Pt'evn.lt~c~t· o.
· Srs. que mn.nto em o veta.
rc.<poito dest• propostçtto o mott vo do fo1•ça
Pl.•ocode-sc ú. clmmu.tln. o rcspomloram ~im mnior que tem feito rejeitar outras o:nenda•
os Sr•. Costa Azevedo, Fmncisco Mnchad_o. e po1· so trotar de voncimontos do funccio~
,Joaquim StU'monto, Ju:;to Chermont, Jo:w narios.-Lc:tc c Oiticiw.
Ped1•o Cruz Coelho H.Otlri~uos,.Joã.o Cm·doil•o,
Josó BÕt•mtrdo, Allllino Afi'tmso, Olivoh•u. Gal·
o t4~· . •ini'ao nt:n.•·b:alho rc:;pomlc
~ii.o. Almoldu. Ba.rroto, Joiio NekvtL, .Jonqnim
Pcrn,o.mlmco, .João. Bt~rbalho, Rogo MeU~, ao nollre wnudor pol' Alu.gõm ,contestantlo que
Leandro Mueiel, Vu•gtllo D:Ltnll:3io, Engomo o. conuni::;sã.o do J ustiçu. e Logislo.çito houvesse
Amorim, Gil Goulart, Q. Bocayuva, Lttp6r, remettitlo á Meso o projecto, som o paSo.ldanba Marinho, U. do Amaral, Gustavo recer.
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O Sr, I• .. coddcntc declara que cstil
E3so p!lt'eccr, quo ó fu;vor:tvol li.s emendaS,
concltto a.conselhnndo o. rojtJiçtío dn.'l moslllaH csgotntl~> a mate r ii• da ot•doin do dln ; con vocn
pel~scircumstanclns cspeclacs que impedem" p:~rn. 1tmauhü., nntes da se.-,silo pulJlicn., timn.
volta da proposição ti C11mara das Sr.<. Do pu. se~siio Hecrcln. para so n.pprovn.rem as neta!)
elos ultimn..OõJ sessúc:i secrctns c designo. paro. n.
lados.
ordem do tli~> dt> scS<iio publica:
Votu~ão cm discussüounicn. das cmendn.s do
o S•·· Leite c Oltldcn volta i•
ti"ibuna o abunda nns con;ldcraçõcs que ex. Senado~ pt·oposi<:ilo dn Cnmara dos Depupenrlcu com rcluc;ão no nssumpto, contrn- tudo<, n. 4i, de 189·1, autorisaudo o governo
rinn<lo quanto 11 respeito disso o nobre se. a rever o regulamento approvado pelo decreto n. 1092 A do lO do nbt•il de 180,1.
nndnr pelo Estll<lo do Pernambuco.
Vota~·iio ern 2• discu~sü.o da.s proposi(;õcs 1ln.
Ningucm mo.is pedindo a. pah.tVl'tl, cnccrCamnta dos Deputados :
ra·se a dlscussiio.
N. 91, de 1804, prorogan•lo p'l' dous nnnos
o
prazo
couc•.dido li Companhia Estrntia do
0 Sr. PreMidcnt.e-An!es do SUb·
rnettcr á votação o requerimento, devo dizct• F<ll'ro Potrolim• e l'nrnahyba pam dar coan Senado ~uo esta matot•la foi incluidt> na meço nos rospecti vos trabalhos;
OI"<1om <1o dm, •implcsmonto porque Yciu ti :-;. 02, de 180·1, pl'orogamlo pu r 18 mczos
'Me<n com parecer e n Mesa niio podia dciXnJ• o prazn pare n constt•ucçiío da Estrada <1e
<lo dnl·O paN. a ordem do ditt como 1\17. com l~oi'I'O de N'n.tu.l no Ccar:í·mirim, no Rio
ltY1os os pt•o,iectos que vêm à Mesa nestas nt•an·le do Norte i
X. 00, de 180.J, nntorisando o govct•no a
condições. Não 1bi, portanto, açodamcnto •.•
conceder
no conferente da Allàndcga de Per·
O Sa. LEITE E OtTICIC~ - Niio mo rofcri nnmbuco Antonto
Leonnrdo Menezes Amorim
absolutamente i• Mc.a.
sei< mozcs de licença com ordenado ;
O Sit. PREsli!ENTf: - O nobre sonadot• rcfe. N. 07, de 180-1, concotiendo u. D. Josi> Pe·
rlll·se ao parecer o r•or isso entendi dever dar reira do SilvJ. Barros a pcns;io anuual do
cs ta explicnç,io ;
3:0008, sern pro.l.nizo da congt•na <iue !lCrcobo
Jndo·sc proccr\er ii. votn.c:oü.o, vorinca-sB nii.o como serventuarto do cnlt.ll c •t.ho!Ico ;
haver moi; numero legal, pelo que RO pro· 2 1 discussiio do J"o,iccto do Senado n. •14,
ce·1e ti chamada <los Sr.;. senadores, que cnm. tle~ 180·1, conceden o 11 D. Maria Virginia do
p~~orcccro.rn ti sessão (35) o deixam do rcspen- Souzn Coelho uma ponsiio nnnual da 2:000$.
üer os Srs. Joiio Cordeiro. Rego Mcllo, Coelho 3·' difJcu~..fio da. propo:o~ic.~ão dn. Co.mara. dos
e Otmpos c U. do Amam!.
Deput.u1oe, n. 78, de 1804, mandando contar
Fica pt•ojudicar1o o requerimento o con· de 31 do julho do 18',11 a antiguidade da pro·
tintla. a. discussão.
moção ao posto do capitiio do Dt', Eduardo
Nlnguem mais pedindo n palavr~. encer- Gont.~al ves Ribell'O i
ra-se n. discussão, ficando ndiada n. vot.nçfio N. 70, de 180·1, mandnnt1o pagar no major
por falta de numero leg~>l.
re1~t·marlo t1o exerci to Eugenio Frederico
J~ntrn.m ::;ucccssiva.mente em 2a discussão, Lossio Sciblitz o soldo que deixou do receber
q11e se encerra sem debate, adiando-se a vo- de 18G2 a 1804, tlispensnd<> a prescripçiio tle
W:liD por falta de numero legal, as proposi· qne tt•atn o dect•eto n. 857, de 12 de novom·
ções do Ca111ara dos Deputados:
bro de 1851 :
N. DI, de 180·1, prorogando por dons annos :J' dison>siio do project0 do Senado, n. 42,
o pra.2n concedido Ii. Companhia Estrnda do tle 1804, que considera para todos 03 e1foltos,
Ferro Petrolina e Pat·nahyba, para dar co- no po.to de con tra·almlt•ante IL relorma conce•
meço nos respectivos trabalhos;
ditla ao vice-almirl1nte gradua•lo Jostl Luiz
N. 02, t1e 1804, prorcgundo por 18 mezes o 1'eixell'a.:
prozo piJ.ra a construcçilo da E;tt'll.da de Ferro 2' di:;cu:-;~iio do. proposi~lãO dn. Cnma.t•a tlmc
ao Natill ao Ceartl·mlrlm, no Rio Grande do Ueputados, n. 87, de 1894, considerando pro• ·
Norte:
t'O''~'I\tlos os prazos concedidos it Eattndn. ele
N. eo, tio 1804, autorisando o governo a Fa~•ro do Cobt'ns o..S ..Tosó do C~jnscirnR para.
conceder ao conferente d11 Alfandega do Per· conclusão do suas obras: e'' Estrada de Fert•o
11arnbuco Antonio Lcooardo Monozc• Amorim do CobJ•as 110 Ara~n:.ty:L p~ra. o inicio dos seus
;ais mczes de licença com ordenado;
t1·a.lmlho ~ elo 1cotlStrucc;iio.
'
N. 07, de 1894, concedendo n D••Josó tia
Lovnnla·~e n: sessii.o ,,, 3 horas da tnt•tlo.
Sll va B~>rros a p9nsiio nnnunl de :l:liOO$ sern
prej11lzo d~> congrua que percebo como ser·
ventunrlo do culto c~>thollco:
2• discussão do projecto rlo Senado n. 4·1,tlc
1894, concedendo 11 D. Mat•ia Vit•glnia de
Soum Cocllto uma pcnsiioannualdo 2:000$000.
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Direito~ ~de impor~o para _consumo9 nos
termos da lei n. 25 de 30 de dezembro de
1891, e das dispo5ições J~acs a que ella.
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orrlctJI)-Sr. Presitlcnte, Wnho pi'Ompta-; as
re•lacções dos proj('ctc-s tla lei relati\'05 ao
or<;amHut.u da recdta c des}X'za. Entrt:t:mto
não c~t..i. pt·csente hoje nenhum dcs memLro.s
da commisS<1•J, c por isso JlCÇOO a V. Ex. que
nomf'ie plra sub.stituil-os tlot~s Srs. senadores.
O St·. Prcshlcnte nomeia pat·a. sulJstituircm
os Sr~. semvlore3 au:sen~r..s. que fazem parte
dP.stn commi~ão, os Sr~. La per e João Barba lho.

Cn:zu.poN (pela

Gusmão , R05';J. .Jun:or, Vir.:!iliO Dama.s:o, de JSOJ-~hchivc·sc e coimnunique·~cà outr~\
.Ari5titlM V•lw. Gonç.1.lt·cs Cl1a.ves. Jol.qttim ramara.
Dv :\linisterio da Fazenda, devoh·en!.lo 5anc·
Fdido, C. Ottoni, Leopoldo tlc Dulhf:es, Gcncro~o PVHCi.•,
Santo~ Andrade e U.aulino ck.. 1uda um dos autogra]lhos da I'C50ltte:-flo
Horn ; c sem cJ.!lS:l puticida~ia 03 Sr~. Jnt:t·J du Congrí'sso Nacional que lll;Lrcou o praso
para a nacionaiL:a~iio Uos navios que se entn•gam ao scr\·i~o da C..'lb-Jt.agem, entrl' o:;
portos mnritimos c fludacs •lo paiz..-.\rchi\'C·se o communiquu-sc a ouh-a camar.\.
Th1 ~lini:;terio tla ~farinha, d 1f..tulo ,1e 14 ti,>
c.wr.mtc uwz. dcn.l vendo sanreion:ulo um
do; aut.ograJllws da rcs(·lw;ilo r1o Congresso
:\acional quu Lletcrmiua o.s: vencimentos d03
funccionario.;· c i \·is tio.; Ar::~nae.<::. de ~farinha e
Guerra da RcpaLiica.-.\rchil'e·sa o commu·

D:E.."õrr. ..:._ J>arer::~rc'i - Y ~·h·;.i·J - UrJ!!:ll o.Jo •Jb J7 • C h:: rmout, Mauoel B:u·ata, Nogu.:!ÍJ'..l. .tccinJ~· ..
Huy B:Lrhosa., t'ampo3 Sall!:!~, Jro.rJu:m de
A' I hora da. tai'tle,llcpoi::; da res:~o sccreb. Souza, Sih·a Cauo 'o, Jo::tqum .Murtinho c
coi:n·ocada para boje, compareceram 31 Srs. Uamiro ll art.-.~llo3.
sena.dore::;, a o:;aber : João PCilrp, Gil Goula1·t,
O Sr. I• SEcnETAHJO tllt conta do se-guinto
Joio Neh·a. JoJ.quim S.:u·Ul<;.-nto, Frauci~co
Machado, COsta Azcredo. Antonio Bacna.
EXPEDIENTE
cruz, COelho Ho:lt·iguc..:;, João CürJeiru, .:\1·
minio Alfonso, Jo~é IJf'I'nar•Io, Oliveir•1 üa!·
vão; .Abdon Milam-z, Almeida. narrct·J, J0..1.·
quim Pernambuco, Joio Dart-alho, {..('...1tldro
Yaciel. Coe-lho e f..'<tmpo~. Eugenio Amorim,
Domingo3 Vicent·~. Q. Bm:ayunt. Laper, Sal·
danha Marinho, E. \Yamlenkdk, Aquilino
do-Amarai, GustJ_vo HicharJ, Esteves Juniot·
e Pinheiro Machado.
Abre-se a sess5o ..
E' lida, post.-: cm di3cus.são, c não liaví':ndo
rêclamação, dà-~e p:•r appt·o\·ada a acta Ua
sesãa ~nterior ..
Comparece depois de aberta a ses~o o Sr.
Pires }~ertcira.
Deixam de oomparece1• com eaus..1. par~
ticipada os Sr.:;. Catunda, Gomes de C.tstro,

Officios:
D\.) Sr. senaUor Ul;altlino d·>Ammal, datado
de hnj•~, assim concebido:
Sr. l"sccretario do Senado-Rogo·lhe que
se digne communicar ao Seml,lo 'JUC devo
tomar hqje posse do cargo do ~linistro do Supi-etno Tdlmnal Fe·lcral. deixando v:~-go o t!c
~nador pelo estado rio Paraná.
Hciteo·o ao Senado c ao meu iltusti'CcUllE-ga
m protesto3 da minha gratidão e profundo
acatamento.- Inteirado o communiquc-iic ao
goYcrnaüor do Paraná.
Do Minis.terio da Marinha. datado de 12 •1o
corrente mez.«lcvolvendo sauecionado um dos
aurograpltos da rcsoJm;ão do Congl'í'-ESO Na·

·- .. -····

.._,_-,·:•:-~

realisada com o producto do que for al'TCCldi\flo dcntru
menciona•to exercicio, sob os titulo.s aOO.ixo designados:

CUnha Junior, :Jo:tquim Corrl!l, Mc.:Bias de cional quo fixa a for~a naval para o cxcrciciu seguiutt's

PARECERES

N. 251 -1604

RedarçcTÓ flual dtJ p;oj~Jelo de lei que orÇa a ,·ecc:'ta ttcral ela
Republica para o cxe,-cicia de 1895

~----·-

O Congre.s:E:o No.cional decreta :
·
.
1 1.
Ari. J..o A receita. gcl'al da. Rcpul.Jlie-'1. dos Estados Unidos do
o exercicio de 1895, é or.;ada em 270.198:000$ e ser.i
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se refere, ele\"ad.os ao b•iplo 0:1 direitos
que pagam os phosphoros e ao dob·'O os

que pagam o fumo e o sal grosso, conti·

nuando a. pagar 30 °/11 os seguintes artigos
da. tarifa:os das classes 15 e lG que forem

de luxo ou fantasia: o.; da classe l7, excluido3 os de ns. 553 a 56! c 03 de juta
que não forem de luxo ou fantasia ; os da
os rln. classe 35i fio torcido ou linllo de

classe 18, excluídos os llo ns. 599 a 601 ;

feitas. 1neias de linho ou de lã,

qualquer qualhhvl.e cm carreteis, noY"ellos
ou mea.Jas, para costura, crochet, tricot,
e semelhantes, ahuuarl'S, alcatifas, b:~.réges,
franjas. requifes, galões, ligas, mantas,
manteletes, camisinhas, c..1.misas, rendas,
roupa~

tiras c enb•cmeios, transparentes, bro.
eados, lllamas, cbales, lenços, excepto os de
algodão, fitas de qualquer quali•lade,
frócos 1 tlló. gaze, laços, pellucia, veludos o
ta}>et('-3 ; obras ou artefactos de ou com
madr~perola, marfim,
ta.rtaruga, coral,
our.l, prata, platina e pctlras preciosas;
Tasos, c quacsqu •r artigos de louça ns. 5 e
6; lustres, candelabros e serpentinas de
qualquer qualidade e quae.squer artigos de
vidro de n. 2; moveis de madeira fina e
quat'squer obras ou artigos de ou com ouro
ou prata; perfumarias, bijouterias de
qualquer qualidade; figuras, bustos, estatuas, V;1sos e outros objecto.s ou peçl.s de
luxo, adorno e fantasia, de barro, louça,
vidro ou metal; obras e artdfactos de
m:1rmore, alabastro, porphyro. jaspe e
pedras semelhantes; pontaS de Pariz ; cal·
çado de qualquer tecido de seda ou com
mescla. ele seda; lu,~as, espartilhos, gravatas, clmpéos o tlQnnets de qualquer
qualidade; pannos, casemira.s, e cassinetas
de lã, singelas ou dobradas, com ou sem
mescla <le seda, b~rdadas ou não e os não
especifica·los; alpacas, cassas de lã, Hlaz,
merinós, durantes, damascos, cacltcmh·as,

pt•incezas9 sarjas, serafinas, gorgorõcs,

9

21/2 e 3 lf2

"/o·

royal, setim (\a. China, touquins, ris:;o c
tecidos semelhantes e não classificados,
liso3 ou cntraoç.1.dos, lav1·ados ou adamascados; corJoalhas (n. 516 da tarifa). correia
de co•n•o, de algodão ou borracha, taxeadas
ou não, para machinas (n. 1012 da t..1.rita);
queijos, presuntos (]c qualquer mmlo preparados, conserva de qualquer qualidade~
salvo as congel:.vlas, p3ios, lingujc.as ou
chouriço>. ca!Jo ou ge\éas, salame> ou
cxtracto.s; pJ.gando mais 40 °/0 os seguintes
artigos: bebidas fermentadas c licores,
liquidos e bebidas alcoolicas; C..'\rÍ..."\5 de
jogar; arrcio3 o carruagens e os artigos
da. classe 2i; diminuídos de 50 °/o as taxas
do sulfureto de c.·ubono ; cquipara{las as
taxas que paga o macarrão ás dos bis.
coutos o bolachinha~.
As taxas para os líquidos serão as seguin·
tes :
15 °/o para os ca~cos que eontiverem oleos.
}8 °/e p:tra OS ca5COS que contiverem bebidas
fermentadas c nlcoolicas.
Para torlos os outros cnvoltorios em que
possam ser acondicionadas estas mercadorias, regularão as bxas do art. 1i3
da tarifa, para os acetatos, ficando cm
pleno Yi!,!"or as notas 13 a 18 da mesma
tarifa e, bem assim, os nrt.s. 25 e 26 do.s
prelimina!es da mesma.
As aggra vaçõt's de impostos, determinadas
acima só serão cobradas das mercadorias que sallirem do porto de origem a
partir tle .1 do felel eiro de 1895.
2. ExpeJiente dos generos li\Tes de clireitos
de consumo, na confm•midado da lei n. 126
de 21 de novembro do 189"2, isentas ~
semenf..e3 destinadas ã. lavoura.
3. Expediente das capatazias, ele\""adas as taxas
a 150 ré is e 75 ré is.
4. Armazenagem, elevadas as taxas a 1 1/2,
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Addicionaes

Despacho maritimo
~ 5. Imposto de pharóes.
Imposto de docas.

..,"g. 6.

.<

7. Taxas addicionaes sobre os direitos de importação pl.ra consumo, na conformidade da
lei n. 25 de 30 de dezembro de 1891,
isento dess3.S taxas o papel para impressão.

8. Dez per cento addicionat:.3 sobre os impostos

de expf'dicute de gencros liiTBS de direitos
de importação, pharóes c docas. Ficam

fabricada

supprimidos os impostos de 10 °/o addicionaes Eobrc os direitos de expediente das

pOJ'\"'Or.l.

Sahida

capatazias c armazenagens.

9. Direitos dQ 2 ]j2 °/u da

por conta do governo o dos metaes preciosos cm pó, pinha, barra ou obras ; de
1 1/Zlódo ouro em b>rra fundido ua casa

da Moeda e de I ~í dos diamll.ntes; e sobre
a importação do Districto Federal, de
productos não sujeitos á exporiaÇl.lo dos

Estados ••••••••••••.•••••••••••••••••••

Interior

~

12. Juros das aeçõcs das e:,"tradas de ferro da
Bahio. o Pernambuco •••.•••• o • • • • • • • • •

13. Renda da Estrada de Ferro Central do

B~·asilian s~:ln;wd;le

CoiJl};all!f.litilitcd ••

Brazil •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
14. Dita. __dn'3 estradas de ferro custeadas pela
Un1ao .• o • • • • • • • • • • • • • • • o o o • • o • • • • • • • • o
15. Dita do Correio Geral ................... .
16. Dita. do.;; tclegraphos electrico;;, inclusive
a taxa. de fr. 0,10. ouro. por p:llnvra de
telegranuna em percurso D(lS cabos da

17. Dit..1. da Casa dn. Moeda ...• o . o • • • • o • • • • • • •
18. Dit..1.dalmprensaNacional e Diai'io Officialo
19o Dita da. Fabrica de Polvora .• o.: ••.•• oo••
20. Dita. da fabric..1.. de ferro de !::o .:JJ:o do.
Jpanen1a •..••••••...•..•• o • • • • • • • • o • • •
21. Dita dos arsenaes .............. o . . . . . . . .
22. Dit..1. da Casa de Correcç;.lo ••.•.. o • • • • • o
23. Dita. do Gymnasio Nacional ..... o • • • • • • • •
24. Dita do Instituto dos Surdos·)ludos .. w.

25. Dita do ln5titnto Xaciono.I de :Musica .....
26. Dita de matriculas no3 estabelecimentos
officiaes de instrucçli.o superior...•...••

27. Dib da. As.~istencia dos Aliena·Jo~ ..••.•..
28. Dita arre{·adada nos consulado::: .•..•.......
20. Dita dos proprios nacionaes ••.• ~ ••••.•.. o

30. Fóros de t-t"rrenos do m:1rinha .............. o
31. h"t.udetnios ...•....... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

22o Premios tio.;: &!plliitos publicos .•..• o • • • • o
33. Contribuic;:J.o 1!as companhi~ts ou emprcza.s
tle estradas de ferro. subvendona~1as ou
não o do outras companhias para. as despez.a.s da. l'CSJ1~cti \"a tt;;ca.lisa~àu •••.•••••
34. Imposto dl3 scllo, de ac~ordo com as taxas
esta.! elf'cidas pela lei de 30 tle novembro
de 1891, elc\"ado a 600réis o sello da'5
procur,1ções de proprio punho, quer as
escriptas c n.s~ign:.\.Jas, quer as :.õÕmcnte
~signada;;:. cieYando a I~OJ~J o !"Cllo de
cad:.! desp:1~hodc illllDl'l.:.v~iío, <'Xduho o
sello SJbro LillKtC3 de loteria c wbre
dividendos elo banlY3, rom}Hmh!B o socie.darfcsanpnymas com f&le no-s Estados.
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10. Renda da fazenda. de Santa Cruz e outras
. de p1•opriedade da União.~ •••••••••.••.
li. Imposto da 3 l/2 •;(' sobre dividendos dos
!:i
titulo:; das comp:mbias ou sociedades
anonymas com sédo no Districto Federal •.•••..• ·•••••••••.••••••••• ••o••.

·---~% --. --3~ __-,_~~ :;;~:_.s.-~'~-

35.
30.

37.
38.
39.

Imp':)sto de transporto ••••••.••• u . . . . . .
11Dil05to Uc 2 °/.. sobro Ycncimentos e
·subsídios, inclusive os do PrC5idente o
Yice-Presidcntc da R('publica c. o do3
m~mbros do Congr.;s:;:o Nacional-u ••.•
Rendimento Ua5 IJ<mnas U:agua ........... .
Cobranç-~1 da di\"i ..la acti\"'a .....•..•...•••••
Imp0sto de 2 °/o soUm o c1pital das loterias
federaes e de 3 °/o solJre o das e.5taduacs,
cuja Tenda de bill.ctes se c!Tectuar na
~pit..1.l Federal, ua fórma das leis cm
YlgOr •••• •. • • o. • . • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • •
;~

Consumo
4.0. Fumo cm bruto do proJ.ucção estrangeiro.\
por 500 grammas ou ft"<lcç..\o desta
unidade ••••..••.•••••••••••••••••• o • • •
Fnmo p:carlo, migado ou desfiado, inclnsh·e
o m:mufacturado cm cigarros J>O:r 25
grmnmas ou f1nc-;lio dcsb unhlade, de
llrotlncção n·:tcion·1l. ................. o•.
Fomo pic.1do, migado, ou dt!.sftado, do prodocçãtl estrangeira, por 25 gra.mmas on ·
fracç..1:o desta unidade •.•••••••••••••••
Charuto5, por um, ·de falJrico estrangeiro.
Rape. por 125 gramnu.s ou fr.\eç..1:o desta
unidade, de faUrico nacional •••••••••••
Da fnUrico e.strangeiro ...... o . . ·. . . . . . . . .
Cigarro3, por maço, do 20 ou por qualquer
· fracção de 20 de pt•o·lnct.ão cstrangetra.
0::: cigarro:; dt! m'lrtalha ou ca11a de fumo,
de procellencia estrangeira, paganlo o
dobro de.sln taxn.
$100

$JIO

~100

$040

5060

5010
$030

•

RECEITA EXTRAORDINARIA .
41. Montepio da Marinha •••••••••••••••••••••
42. Monte pio militar.......................... ..
43. ~lontepio dos CIDilregados publicos.••••• o ...

44. Indetnnisnçõcs ........................... .
45. Ven:la de generoso pr•lpl'ios naciona.rs ••••
46. Juro:s de capitaes na cionacs .............. .
47. Remane:::centes dos premias do IJUhetC3 de
loteria. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
48. · Receit.."l eventual. comp~·eh.;nditlas as multas
por contravenções t1e leis o rc.guhmentos

DEPOSITOS

49. Sal•lo ou excesw entre os reccUimentm o
as restituições •.••. o • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • •

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 2. 0 E' autorlsat.lo o Governo:
ln, a emittir bilhet~ do Thesouro ntõ ã somma de25.000:000~,
cumo antecipa~ão da rcc::ita no exercício dest..1. lei;de\"'endo,
porCm, resgatai-os ate o fim tlo mesmo cxercicio;
2°, a recebet• e restituir, de c.Jnformidade com o disposto no
art. 41 dn lei n. 639, do 17 •1c setembro de 1851, empregando
os saldos nas despezas da União e contemplando o excesso das
restituições no balanç.o do esereicio, os dinheiros procedentes
das seguintes origens:
a) do cmprestimo do cofre dos orphão3;
b) dos bens de defuntos e ausentes ;
•
c) dos premias de loterias;
d) dos depositas das caixas economicas e montes de socoorro ;
c) dos depositos de outras procedencias ;
3°, o. rever as t-arifas aduaneiras. Nesta revisão serão oonsoli·
oia.dos os impostos de impJrtação para consumi) de modo n
constituírem uma. só taxa. para. cada. artigo da tm-ifa, supprimidas as taxas addicionaes. Outrosim, a rcYer os impostru: de
expediente do:;; gcneros Jh~res de direitos de importação, de
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docas o plmróe3, de maneira a consolidar as mesmas taxas. in- effectuada em virtude Uo decraio n. 10.3227 de 27 de agosto ·
·
cluindo os addicionacs nas taxus originaes. Neste trabalho de 1889.
.Art. 8.° Fica o OoYernoautorisado a m3.ndar cunhar no estade modo algum poderão as taxas ser abl.ixada.s : a futur-.:L
belecimento moneta.rio do e.strangeiro que offl!rccer melhores
taxâ será o producto da sonima das diversas taxas actuaes.
O Governo fará estudar c organi~r, sób a b:tSo das tarifas vantagens. c..'l.So não o possa. fazer na Casa da ~loeJa. a romma.
actuaes, duas t.'lrifas, uma geral e outra miníma. a applica.r ao;; de dez mil conto• do róis (IO.OOO:OOJ$) em moedas de 100 o 200
productos estrangeiros e sujeitará. este trabalho á approvaç;."io réis.
Ar!. 9.• O imposto do 2 •;. sobro o capital das loterias federaês
do Cong1-esso Nacional em sua proxima reunião.
capital das loterias estaduaes será pago
Art. 3. 0 Para fazer face ao deficit que s;, possa verificar Oll de 3 ~• sobre oooncession~uios
antes de serem es bilhetes
no exercício de;:L't lei, por insumcincia de receita, e ás despezas pelos respectivos
expostos
õ.
venda. Os planos das loterias fcderaes deverão ser
oriundas da revolta de 6 de setembro de 1893, constantes dos
pelo Governo. Os planos das loterias est..'lduaes devecrcJitos extraordinarios c supplementares, approYados pelo Con- approvados
rão
ser
depositados no Thmouro com· os actos officiacs emagresso Nacional, a3sim como para proceder ao resgate do papelnados
dos poderes publico3 estaduaes dos quaes resulte a sua.
moeda emittido depois daquella data, C o GO\·erno autorisado:
approvaç-ão~ e julgados conformes pelo mesmo Thc:souro. Nos
I•, a reduzir as despczas para os di~ersos Ministerios como bilhetes ser-.i. feit...1. a declara~-ão do ser a loteria federal ou estajulgar conveniente, com poderes para supprimir ser\·iços que d:.ml e neste caso a quo Estado ella. llOl'tence. A fiscaJ.isacão das
a seu juiw puderem ser dispensados, despedindo o respecti~o loterias será feita por emtlrcgados <lo Thesouro que preceberão
uma gratificação de fi:OOOS. por anno. sendo tre.s contos e seispessoal ;
2', a praticar no estrangeiro operat;:ões de credito ate seis centos mil réis p:U'a o fiscal c dous contos e quatro~entos mil
réis para o ajudante, supprimi-la a actual flscalisação. Os conmilhões sterlinos e no paiz até lOO.OOO:OJO$ cm apolic<>s.
ccssionarios das loterias 1ederacs e os das loterias estaduacs, cuja
Art. 4.° Fica extensiT"o a todas as Alfandegas c Mesas de venda de bilhetes se fizer na Capital Fetleral entrarão p.1.ra o
rendas o lJrazo para consumo das mercadorias susccpth~cis de Thesouro com a quantia de dez conto3 de réis, Ilara as despez..1.s
corrupç-do de que trata o art. 2.5-t § 2" da Omso/idaçao das Leis
do
fiscalisação por quotas que serão cstabalecidas pelo Governo.
das Alfandegas.
E Jivre a vemla de bilhetes das loterias estaduaes na Capital
Art. 5.0 O Governo da União continuarã a arrecadar o.:; im- Federal (le..~e quo forem satisfeitas as formalidades acima exipostos de tran:nnissão de propriedades e de industrias e pro-- gillas e as determinadas por leis c regulamentos que não forem
fissões no Districto Federal r.ara com clles fazer faco ás despezas manifestamente contrari(ls a e5ta lei. Fica autorismlo o Golcrno
com os ser\·iços da Municipalidade actualmente ~ cargo da União a modificar o regulamento actual no sentido de pol-o de accordo
e com a metade das despezas quo por lei competem à mesma com estas disposições. Continüa. prohibitla a entrada o a venda
do bilhetes de loterias estrangeiras l\O territorio da Hepublica.
1\lunicipa\idado.
Findo o excrcicio o Thesouro liquidarã. as contas tlcstcs scrArt. 10. Para o lançamento do impc.sto de pennas d'ag!Ia• a
vi~..03 e entregará o saldo, si hou~er, n Municipllidade do Dis- Munic-ipalidade do Dlstricto Federal ó oLrigada a fornece~· n rctricto Federal, ou receberá dclla. a differcnç.1. entre a arre- parti~.ão fiscal competente uma cópia. do Ianç.amcnto tio nnposto
cadaç-:io e o tota.l (las despczas feitas.
predial pl'lo quAl aquelle deve Eer feito.
. .
Art. ü.° Fie am elevadas ao triplo as contribuições que Fão
Paragrapho unico. E' autori:::ado o GoYerno a hmttar o conarrecadadas nas Alfandegas em thxor das instituições de cari- sumo de agua. da. Capitnl Federal ]101_' meio Uo h~·dr~metro7
dade a que se ref<:ro o titulo 8, capitulo 15 da Collsolidação das salvo para os usos domesticas ou da lJyg-u:nc das lla~ltn.çoes.
Lei$ elas A.lfandegrr.s.
Art. 11. nev-ogam-se as tH:sposi~a·Gcs em coutrar10.
Sala das Commissõ2s, em 15 tle t1ezembro de 1894.- J. L.
Art. 7.• E' autori:mdo o Governo a inscrevei' no ·Tbcsouro
Federal, como divida interna. fundadl. a emissão cm apoliccs Coelho c Oampos.- Joilo Bm·lmll1o.- Lap:;·.

---· ,_------·- ,_
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1694

o ••••• o o ••••••••••• o •• o o •• o o •

341 :000$000

1,908:000$000

Naeion!l.l ..••.•••••.•...••••••••••••..•

S. Ajmla de c.usl.o !'lo;; m.;m\wo;; Jo &ngr~~~

officiaes de justiça do Dfstricto Federal;
600$ tJara dous oftlciaes de justica em

a pertencer :ao Jnizo Seccional, em Tirtude
do decreto u. 848 de 11 de outubro de
1890 (art. 358), sent!o 1:920$ para dons

lncluidas as seguintes quantias: para
ordenados dos empri"gados do cxtinclo
Juizo dos Feitos da Fazenda, que pass:1ram

a

Redacç!'io fi~<al do Jwojccto de lei que fixa a de.spe:a geral da 9. Secrebria de E,;t:do:
Rl'ilu1;iic_1 paJ"a o exetcicia de 1895
Dimiouil·1 p~ln. ~Ul•Pr""-:53ão Jas S(•:;uiutd
O COngre3.5o Xacional decreta :
cm~sign:;~·Õ.';..;: 1k C:OC•O-?- para. gratiü ~&.!,Õ~"~=>
~~quatro c·mprog.:vl'13 que tecm cxcreicio
Art. 1.• A despoza gcrn.l da Republic.a- do3 Est..'l.tlo;; Unidos do
tempnl'::.rio nos ::al·.inete3 de.::; dil'ec:ü:.:c:;
Rt-azil, p:1ra o cset\..~c!o do 1895, ó fixada na quantia de
gm-ao:::s; d0 0:00:)? J;al'a g1-;1t l!1c~v;fio ~o ~·1275.üfll:ll70$'588, a 1nal scrã distrilmida pelos rcsp3ctivos :\licrdario d•) ministro; de t:OD$ p:.r.t pa~-l
nisterio5, na fór-m<l espccific:tda nos artigos seguintes :
mento d.l Jil1'erun~-:a de Yenciru~ntú;; a. um
2/)official da antiba EC0.i't:>t~ria do lntm·kr,
Art. 2. 0 O Po:lcr Er.eculivo à autoris:!do a dos~ndcl' peh
que fui exonerado; de 15:000~ para p:tgarepartição do ~linisterio d::.. Justiça e Negocias Interiores, com
os .E~rv-iços designn.Jos nns seguintes rubricas, a quantia.
mento a tre-31 ' 1 offieiaes nddido3,clos 'lune3
um foi e:s:onerado c dou::; aproTeitado:;; de
elo •••-•••••••••••.•.•• -...................... 15.639:484$975
2:00:.1$ para. um ajudante do official arA saber:
chivista qno flli nome..'l.dO nmn1mensc; do
1 :tj{)(l$ para pagamento do ''en~imcnto
120: 000$000
J. Subsidio ao Presidente da Republica ••.•••
da um c:'orraio; de 4 :OCO$ relativo :::. um
36:000$000
2. Dito ao Vkc·Pre.::;idcntc da Republica •••••
2° offirial :!d·lido que pa::sou para o qua3. Desp12za com o palacio da Prc~dencia da
dro_; de 2:000$ para public:tç-.ão do rela50:()()0$000
Rcpuu!ica .••..••....•••.•.••••.••.••••
tono apr.3~:mtado ao goYcrniJ pe-lo lento
567:000$000
4. Subsitlio aos s~nador<!S ••.•.•••..•• ~ •.•.••
da Faculdade de D!t·oito do Recife,
5. Sceretaria do Senado:
Dr. Barr0s Gu!ma.nlcs. Iteduzida a 15:00J$
Elel'"adM as consignações : no pessoaZ a consignação do 18:000.~ para organis..'lde 27:800$ para amnnento de vencit.ão, impressão o revisão do rclatorio, etc.
mentos e pagamento 8a um continuo disEloYada a 9:600$ a do 8:640$ destinada a
pensado do servi~ em virtude da rasosen·entes; n 10:000$ n de 7:000S paro
despczas eventuaes, nssignaturas e jorlnção do Senado, do CZl t!_e._~_eosto de 1894;
no- mate1<ia!- de l:"""'l' para papel e
naes, etc. lncluidas as consignações de
6:000$ pai'a gralitiroção do pessoal do
outros objectos de expediente ~a Secretaria ; de 1:800$ para conservação o limgabinete do ministro~ 3:ôCE)$ p1r.1 grapeza do edificio, etc. ; e de 10:000$, para
tificação ao auxiliar technico junto á
Directoria de Justiça •••••••••..••••.•••
273:100$000 IIO. Justiça Federal:
cai)ÕeS••• o

compra do livros, jornaes e outras publi..

6, Subsidio aos deputados :
Elevadi. de 63:000$ por tet• sido elevado
a 212 o numero dos deputados ......... .
7. Secretaria da camara dlls Deput.~dos:
Elevada de 38:8l.JO:ta consignação para o
pessoal, em virtude da resolução da Gamara, de 28 de agosto de 1893 •••••••.••

••

90:000$000

431:250$000
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cada um dos Estados do Pcrnambuoo e
Bahia, e 600$ pru·a um official do justiça
no Estado de Matto Grosso; e 30:000$
vencimentos de 20 escrivãcs dos
Juizes seccionaes, da accordo com o decreto n. 205 de 10 do setemuro de 1894 ••
11. Justiça do Distrlcto Federal:
Para. metade das despozas, da accordo
com o art. 2~ n. 1 desta lei. •••••••••••
12. Ajuda -da custo a magistrados ••••••••••••
13. Policia do Districlo Federal:
Na rubrica- Pc.;soal da Repartição da
Policia: diminuidas as seguintes con
signações: para im;pecfores sacdont\es:,
reduzido o seu numero de 200 a 100, na
importancia de 180;000~000 ; v~m agentes
de I• classe, idem do 50 a 25, 60:000$;
para agentes de 2:~. clr~5c, illem de
100 a 50, 00:000$; yara. ~gentes de
3• class!), idem do 150 a i5, 00:000,$;
ele..-,dn n 2G:OOO;õ a de 2S:SlllS pat""
pag::uu:mto dos medic.)s, cujo3 vencimontas fic.:tm elevarlos a G:ooo;, sendo
4:000$ de or:lenndo c 2:00).) (b gratificação- ~a tle nnt-srlal tla mesu·.a ro)Jlll'tiç-ão, reduzidas as seguintes: n 15:00J$
a do 18:0003 para aluguel da casa; a
54:COO.) a de ôO:OOO.S dc;:;tin:ld.l a alugueis de p::.stos pJliciaes; a 4:000} a de
5:000$ l'l\rJ n:;selo, fornecimento de p1diolas, etc.; elev~das: a 20:000,; a d9
J5:000S para .-~ illnmina~ão; a 1:800$ n
de 1:400.-, l!ara o ~erviç'J (11) phvtc,g-raphar
c;.ula'i"t'fes; a. i8U.) a d-..1 1:?03 p~m taxa
de esgctos de tres pc5L'S.- Na ruUric\\
-!Jiligeocias l).JI!eiacs u caudUC\".'iO de
presos:- Eltwad~ a 00:000!;; a cnnsignnr:ã·) de -W:O•JO.~ par·:;. diligencias ua
Ct\J,ital.- i\:1. l'UlHiCa -llrign_da. policial
- Elcnvlas :JS consignn~~s }lara p::ssoal

-~;,

-~

-·
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e material de 2.073:752.~250 a.- •••••••••
4.019:3GJ$5()(). Quanto ao pessoal, iu-

~

•

y

688:244$000

cluida a tabella, que baixou com o dem·cto n. 12ô3, de 10 de fevereiro de 1893,
assim modificada:- Supprimido o cargo
do dentista ; reduzido o numero de alferes de 60 a 44 e o de medicos-teneutes
do G a 4; ele,~ado do 2 a 4 o numero
de tiscaes e do ajutlantes do regimento
do infantaria; fixados cm·tenentcs-coroneis os postos do commandante desse
regimento c inspector da contadoria.
Quanto no material: elevada a 300:000$
a consignação de 222:256.$ para fardamento; n :500:000$ a de 260:157$400 paro
forrag-em, ferragem, etc.; a 24:000$ a de
15:000~ pa.ra illuminncão; reduzula a
15:000~ a de 25:000$ para a remonta de
C..'l.inllos; a 1 :000~ a do 2:000$ para
concertos d-3 carros; :1 6:()()0$ a de 6:5003
para objectos do cxperJiento; a 25:675$ a
do 96:70"'..>$720 para rorrcinmcs. capotes,
etc. Incluída n tlo 8:8803 para gratific.1Ç:ão par,t r.:::;Ucncb. no 11e.:::soal da. cont3tlorb, aos mtljO!'e5 fisc..1.es c <1jmlantcs.
Na rutlric:\ Reformados- elevada a ret~nno.:;

do nrt. 2:), n. 1 desta lei ••••••••

spectiva consign::..~ão do 50:000S a
9J:OIJD,S.. Para mrt:vl,:, das despczas, nos

· --'!L."":-:_~;;..ú-":'.,.·.~~~-:--

... - .•• ,;.-..--;-:":"----·- ·

14. Cas:t do Correrçlo:
ElcYadns as soguinlü3 t::onsignaçõcs na l'U·
brica.- Pessoal : Yencimõnto.:; diJ escl'i·
11tura.rio :le 1 :80:)$ a 2:600$; do 5 antanncnsc~. de 8:000-~ a 10:000$; de um con·
ferente de 1:GOO~ .~ 2:001J.); de um porteiJ'.)
(.'Olllpr"~Uor de 1:SOJ.) a 2:(;00.3. Snpprimida
a r:on:,ignaçã\) d..-. 2:-:00$Inr~ um C.'\}lt>-llão
o J•nc.,;ptor. Nrt ruU1•ic.'l- Material : re·
lluzi.r.!n ~\ 1:!:000~ a do 12:600-') 11ar;\ s:llrt·
l'ios dos lii-1Slre~ e <1pemrios lin·(-3 ~ a
4:20ô-:;i a de 5:Uth1S p~L'-t &'llnrios t.los
}lcnitenciarios ; a 3':700.$ a da 5:0003
para ferramenta e sua. canservn<_--ão ; a.
600$ a. de 800$ :paro objectos de oxpe-

..·:· .-·
~--·n·

262:038$000
20:000$000

......· . · . - - -

·,-':~;·-·"·c ....

2.677:352$250
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GuarJ~

a. cotnignaÇ<."'io

Iü. Jnnb CJmmcrdal da Capital Federal:

15.
720.~

para o ser\•ente .....•..•.•.•••.•.....•

Elevada do 4SJS n

Arcllivo PubliciJ:
cncadcrnaç._~o,

objectos

de

Elc,·aJas na rnt.rica- ~latcrial- ns seguintes consignações: a I :200S a do

900$ plra

expediente, etc. ; a 5:000$ n de 4:000$
para oompr.1. o côpin. de documentos
in1portanrcs .•.•••••••••.•..••..•.••••
18. Assistencia de Alienados:
Na n1b1·ica - Hospicio Nacional : e1e-

vadas ns s~guintes consignações : a
44:9\lOS a do 40;900A para cofermcims.
enfermeiras, etc.; a 252:000.~ a de 230:000S
para alimontaç..1:o ; a 12:000.$ a de ú:OOO:)
para meJicam'lntos, drogas etc.; a.
25:000S a de 16:000.~ ]m·a r.~~endas e
caiÇ!ldo ; a 6:000.5 a de 4:000.} P""
illuminaç.<1o ; n 4:000$ a do 3:000$
para aviamentos dostimulos i1s oftlcinas; e a 7:20:}$ a de 5:0003 p~u'<l.
oombustivel. Na rubrica- Colonias : a
1:800$ a: de J :200$ para mestres do
omcina; a 60:000~ a do 5'3:00~$ par.\ alimentaç;.1o; a 4:800$ a do 3:000$ par.'\
medicamentos o. vasilhame; a 3:0'JOS a
de 2:0{)()$ para moveis c utensilios ; a
lO:OO:J$ a de 8:000$ para fazenda c calçado; a 2:50:1$ a do 2:()()()$ para instrumentos de lal"oura., ferra[ens, sementes.,
etc.; a 2:000$ a de 1:~ para remonta
de animae3; a 4:000$ a do 3:000$ p1ra

conservação do materhll fluctuante ; a
1:241$ a do 1:200$ ].!:tra o foguista, o a
10:000$ a de 8:000;:. para combustivel.
Incluídas as seguintes quantias: 1 :50~
para fumo e artigos para fumar ; J :500;;t

pa1•a material destinn.do ã Jav:l,dum do
roupa. Reduzida a 4:000,3 a consignaç-J:o
J5•2: 492$400
do 4:200$ p.ua eventuae3 ............. .
50:001)$000
19. Sen•iço Sanitario Marítimo:
Ele\·at1a a conslgnaçio p.lra o pe.;soal, mn
az,gnsro3o
vir!Útlo da lei n.l9Stlo 18 dojulboda 1894:
na Capital Federal, de 46:10D,Sa }{l-1:600;);
nos IDitados do Parât Bahia, Pernambuco,
S. Péllllo e Rio Grande do Sul, de 58:2-10$
a !l3:00Q.S; nos Estados do Maranhão, Alagôa.s, Parani'l. e Santa Cntbarina, de
14:220.) a 37:51JO$; nos E~tados üo Amazona~. Piauhy, Rio Grantle do Norte,
61 :380.."000
Parahyb:1, Sergipe, Espirita Santo o
Matto Grosm, de 13:320$ a. 29:400$;
no lazarelo da, ilha Grande, d~ 13:200$
a 13:400~ ; no llo3pital Mal'itimo do
Santa Is., boi, de 18:0003 a 29:G0éi.S inclu·
sivo n g•·atificação de 6:000$ para o medico ajudante. No material: reduzit.la a
2:000$a. consignilçào pam despc7....1.S eventuaes o compra do moveis, ·supprimidas
as diarhls para alimcntaç.1.o dos njudnntc3 da Inspectoria. ; mduzidas a 15:0005

ns cousignações euglobadas par~\ combustivcl, par..\ as )anchas, estopa, azeito e

graxa, na Capital Federal; a 1:000$ a
consignação para otljcctos tle expediente,
de5iofectantes, etc .• em cada um dosEstados tlo l'arã, Dahia, Pernnmbuoo, São
Paulo, Rio Gra.ndo do Sul e ~[amnltão ;
a 700$ a mesma consignação em cada nm
dos outros Estados ; clcvadJ. a 45 :OOOS,
DQ material gerotl, a consignação do
30:000.$ rur;.\. acquisição, c_usteio, concerto3 e aprestos de lancha o esc.1leres, na
Capital Fedem I ; inclnhla ua consignação
tot:ll do ôO:OJO~. para o mesmo fim nos
Estados, a quantia de 30:000-S para acquisiç.1.o de uma lancha par<\ o porto da Ba-

hia. Supprimid.a a quantia do 38:DOO.S
que figur.\ no orç,lmcnto de 189-J, visto

!

654:400$000
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já so ter incluído nesta lei a nccc3saria
consigna~ão pam augmento do Yencimentos dos empregados:. Elevada. a consignação destinada à visit..'l. sa.nitnria
externa do lO:UCJO$, a lG:OOOS, distribuída.

pelo seguinte modo: I J13ln1o tia lancha.
a Tapar com a diaria do 9$, 3:285$; 1
machinista com a diaria. da ~T 3:285$;
1 foguista com a dia ria do G$, 2:190$; 4
m:;trinhciros cJm a dim·ia do 5$, 7:300$.
Para o lazarelo de Paran:1guà 12:000$.
20. Instituto Slnitario Federal :
Supprimidas as segnint'..'s consignações: do

a. I :(100$ a di) 2:000.$ pat".HL a(}o

3:000S para um amanucn5e; do 8:800$,
para dons auxiliares tcchnicos; de.J.:BOO$
para dons auxiliare-s do dmnogr.tphist."\.
Reduzidas:

quisiçãode moveis e concertos dos mesmos;
a 2:40')$ a de 4:500$ para scr,·cntcs do instituto i a 0:000$ a do 7:200$ para l'cncimcntos do secretariei a 7:200$ a do 8:800$
rara vencimento dos dons auxiliares te·
chnicos conser\•ados; a 4:0SQ.5. a de 6: 120;)
par:1 I"}Uatro cm vez de seis marinheiros da
lancha do Hospital do SJuta Barbara.
ElcV<ldas, no tr.atel'inl ns seguintes con·
signaçõcs : no Instituto, a 7:600$ a do
6:000$ para acquisiç;1o do ap('arolhos o
instrumentos; no Hospital Ue S. ScU:tstião,
:t 2:400$, a de I :200$ para pagmncnto
de mais um cnfcrmcn·o; a 2:880,3 a de
2: 160.~ p:~.ra mais um scr\·cnl•.!; a 10:000.$
n do 8:920$ par.t custeio; no Hospital do
Santa BarlJara, n 8:000$ n de5:7ôOS para
costeio, ro-1uzitla a 1 :~!00$ a ,Je 3:000,!;
para asseio t1:1 rc}H' tiç:io c do dcspczas
ovcntuaes do in~tH t!to : :-npprinli.Ja a de
500$ para n publica~ão do CI[:etlicnte,
que so fará pela c ''liignaç.ão relativa a
:.::.::~.;.

~L

U:,rkr.:t •••

g-raxn. d('., pnl'a

pu1Jlicações gcrncs; induida a de 10:0(}(•!)
c~mLustirtl,

lancha tio llosr.itn.:. tlc

lKtl'.'l

650:630$000

227:-100~)00

21. Faculdade do Direito do S. P.mlo:
Elevada a 7:000:} n consignação llo ü:OOO$
para pagamento de accrescimo de "Venscn·i~o.

Supprimitlas: n de S:OOOS para

cimentos a lentes, substitutos o protcseores que contarem mais diJ 10 nnnCis de

premio acs mcmlJro3 do nmg'istcrio, que
compuzerem obras consideradas do merito ; c a quantia do üOO,~, tlifi'orcnça. para
mais encoutr:ula no orç..1.mento pan\ o
cxcrc:cio do 1SD4 .•••••••••••..••••••••

ôOO.~

difTe-

22. Faculdade elo Direito do Hccifc :
Supprimh1as: a consignaç-ão do 8:000$
phn\ premio3 e a quantia úo

rcnça par~\ maisencontratb no orçamento,

11ara o exerci cio do 189-t ................ .
23. Facultladc de Medicina do Rio de Janeiro :
Incluhlas as quantias da 2:400.$ para
differcnç.\ do vencimentos entrcl O:OOOS
c 7: 200$\'~u·a dous lentes que dirigem as
cadeir;ls to pathologin mOOica o cirurgica
do accordo com o paragrap110 unioo do
art. 97 tlo regulamento que baixou com
odccrefon. 1482, tio 2-ldojulhode 1893.
Elc\'adas ns seguintes consignações: a
46:800$ a ele 26:400$ para vencimentos
dos assistentes de clínica, cujo numero
ó clc\'ado a 13 1 do accol'tlo com o
art. 12 § to do mesmo rc~nlamento,
veroobcntlo catla um 3:GOO$ , sen2:.1QJ[S do orden,1do o I :2üO.) de
do

gratific.1ç...'io; a 10:000.) a verha do 7:000$
destinaria ao pagamento dos b~deis, cujos
vencimentos foram elovarlos de I :400$ a
2:0GO,:t cmla um c a 4:000$ a Uo 2:800),
para pagamento dos contínuos, cujos vencimentos fot'<\01 lambem clcYados de

destinada no vencimento do con-

1 :-tOO.S a 2:000$ c.·\'la um; a 2:-WOS a do
2:0~0.$

2~5:goo$·Joo

297: 100..,"000

.........~ ,~---- ;-~~::;:..:~-~.~~. . ·:::: ::~~;~"'-=~-~-.:-:-. :;-;:-

1 :000;) de ordenado o 800.3 do gratifi.,;,.'\ç1o.

tinUo quo sarro na l'ihliotheca 1 5cmlo
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Reduzi.tns: n lG:lGO~ n;:; conslgn:-a.;ÓêS

de.;:tinadas n {l..'lgamenfo do tlc-:·1'(-seimo do
Yoncimcutc.s n lentc3 que contarem mais

°/0 o não do 2U 0 /o

tlc 10 :t:H103 do Jn.!g:steJ·!o, na ~onnna do
18:Gl2S c a 2-10$ a elo ~lüO~ para paga._
mento tMuh:nn do <trc1·e~s!mo tlo venci-

mento na raz:ío Ue 5

ao Lihliotbe~arlo por contar mais do 10
anne>s llc servic:o; suptn•imicbs as du1s
cousignuções de 8:00().5 cada uma para.
prennos ao3 lent:-s pelas oUras que compuzercm o para vingam a paiz cstr.lugciro .•••..••.••...••..••••...•.•.
24. Faculdade de .Medicina tb lhhia:
lncluid3.s as quantias do 2:400.S para iliffcrenç.a de vencimentos, cutl'o G:OOO$ e
7: 20~$, i'·II-:1. dous lentes quOJ clirigmu as
cadcir~.s do pathologia metlic..'\ c drurgica,
Ue ::tccordo com o \mragrapbo unico do

mento do3 assistentes de

clin~ca,

cujo

art. 97 do rego amonto que lx."\ixou
rom o decreto n. 1482 de 2-1. llo julho de
1893. Elevadas as seguintes consigna·
c;:õos: n 46:800$ n de 2-!:000,S para Yenci-

numero ó elevado a J::s. de accordo com o
nrt. 12 § P do mesmo regulnmeuto, percebendo cada um 3:600$, sendo 2:4~ de
ordenar:<, o 1:200$ do gratificação; a
15:5703 :\ de 15:000S para pagamento dfi
accrescimo de Tencimentos a lentes calhedratir.os e substitutos que contarem
101is d& 10 a uno:; do magi:;terio; a 6:00')$
a de 3:0003: para enfermeiros ; a 3:000$
a do 1:000$ para a ~uLlicaçfio da revista
do:; cursos i n 5:00ú~ a do 4:00ü$ {lara o
museu anatomo-pathologico; a 10:000$
n do 8:0003 p~ra acquisição do instrumentos necess·uics ::.os bboratorios; a
10:030.~ a do 7:000$ para pagamento dos
bedeis i a 4:000.}:_a do 2:800-S vara p:lgamento dw contínuos; c a 2:400$ a. de
2:000$ destinada ao vencimento üo eonti-

nuo quo servo na l!il!liotltcca, 5CMo

1 :tJOO,S do ut'!..hmatlo o BOO$ do gl'atifica<;ão. .Angmentr.da do 25 °/0 n C(Jn·
:.ignnçün dcslil,~Hb ~ ~·:J~am~ntu dos
Si·n·eule.s- Sup;)r-imi!la~: ns du:ts coa ..
sigoações do 8:000$ cada uma pal'õ.\
vre:nios aos lentes que compuzerem oLras
t) para viagem a paiz estrangeiro; o a
quantia de 10:000$ difl"erença para mais
encuotrada no orçamento para 189-1. .••..
25. Escola Polytechnica :
supp1imidas as consignações €1e 2:000$
637: 140.."000
para
o profe:.sor contractado Ü:l cadoil"'.J. de
technologia ehimica o industrias chimicas;
de 300$ para p:Jg:unento do accrescimo do
Yencimcnt{S ao secretario; de S:OOOS para
premies aos lentes quoc1111lpuzerem ol.Jras;
c llc8:00J$J)ara. Yin.::;\_~!11 a p~1iz estrangeiro;
reduzidas a 32:til0~ as consi;:maçõt:!s do
48:27ü$ de:;tinadas a 11agamento deaccrescimo do Ycncimentos ao pessoalllocente ;
a 40:000$ a de 60:000$ para ue>pezas

com o Observatorio Astronomico do Morro
de Santo Antonio; eleYadas: a 8:000~ a
consignaç::1o tio ü:500S para. despczns
e:xtmortlinarias o eventuaEs; a 10:800$
a de 13:360-S para 1mgamonto do3 vencimentos augmenta:Jo.i rlo.; guardas. sendo
seis ele 1 :70ü$ a 2:0üo.:- u J.ous, qua
sCt•vmn ã. noute na bihliotfteCl, t.le 2:000$
a 2:400~; incluida a do 1 :20f\.~ para gi·atiticar ao preparador do laboraiorio de
technologia chimicn e inJu~hhlsclliuücas,
emquanto estiver occupando tnmbem o
lagar de pret.arador de }Jhysica industrial •••.•••••••••...•••.••.•••..•.•.••
26. Escola de 1\linns tlo Om•.J Preto :
Elevadas as seguint-es cconsignaç-.õe3 : a
29:400$ a de 16:800-;i para m~'l.is lres substi-

tutos. nos termos do art. fit;~ do regulamento que baixou com o decreto n. 154G
da 18 do setembro da 1893; a 2:900$ a

648:870$000

50\) :045$000
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de 2:40J$ par.1 gro.ltiflcncão addiciona.\ a
lentes quo contarem mnis de lO annos
de servico; a 3:000.} a de 2:200.$ para

objectos de cxpedionlc c illuminaç-J:o;
a 6:000$ a de 5:000$ para mmlolos, dosonhos, etc.; a 4:00(1$ a de 3:000$ para

a do 10:000$ para gabinetes

o lahoralorio de chimica o docimasia, o
12:000~

L1e physica, zoologia, botanica, etc., etc.

a

-

-~--

~nlistitnto.

EÕ

---··.

etc~

·--:" :.:::-__'._,;

•.•.•.•.

'- - .._,

.

"--

~---

1:200$ Jlz.ra. illullüna~ão. lncluitlru: a de
G:OOO,;; p~.ra vencimento do lente do moe:h~nic~ o astronomh ; :-t do 5}0.~ ao csCJ'il'ão para quel1ras; c a do 2:-100$ para
pagamento da do os professor JS de c:\tleiras
exti·1ctns,mas quo11re3entcmento c5tãono
cil>ctivo exercício tlo nngistel'io, fic..1.ndo .
assim equipararJos aos outros lentes. Ap·
plic..·ula do saguintb modo a consignação
do 20:000$ destinada na verl:a-:!\Iaterial

um

med:co; a GG:OOO~ a do 60:0003 para pagamento do lente.:;. ~o cxtern~to: Supprimidas: a da 840$. pr:.ra gt'<ltiílcaç..1:o a
um ajudante •lo por loiro; ado 1:200$ para
Elovmla a 2:000$ a do

3:ü00$ a do 2:400$ p:1ra gratiJicação ao

stitutos, por

üo 8-IOS para grAi1lcação a um ajutlanto
de rorteiro; tlo 900S idem a u.m ajudante
do despe::seiro; do 10:000$ vara de3pezas
com os galtinctc.:; do scieucia.:; na.tui-aes.
Reduzi tia a 1:200$ a de 2:400$ pam os subexislir um. Elevadas a

No internato: Supprimidns as consignações

28. Gymnasio Xacional:

livro;;, jornac5, apparalhos,

,)e 6:000.} para puUlic.·u;.ão tia llcr:ista Pedagogica, Elemdas: a 2:401$ a ôe 1:200$
l 1 ara vencimento ao escriplurario; o a
6:000:} a do 4:600$ para acquisiç:.1o do

uos cu1·sos c das conftrcncias; a 3:000! a

Reduzidas : a 6:000$ n de 12:00~S para
~tillcação nos professores encarregados

Z7. Pedagogium:

t8

--

Elovadas: n IO:OOOS a

consignaç..~o

do

-para dcspczas imprescintliveis com os
exames geraes de prepa:ratorios, inclusive
pagamento mensal do pesso:tl indispensavcl no mesmo serviço: gratificações de
2:4.00$ ao director, l:BOG.S ao v ice-director,
1:200$ no secretario, 600$ ao escrivão e
GOO.~ a um inspector, servindo do nnmuuense ...•.•..•..•••.••.•••.••••.••••
202:700$000 129. Escola l'iacional do Bellns Artes •••.••••••
30. Instituto Nacional de Musica:

: __:,.:_";. :" :--:.:;__

internos e de 60 :1hunnos, no ma-

- ·-:'""1_-•.--.-- ..;:_:.·.,_. --.;:~ :;<:;.-;;;

·~,

·--

~h~.

__ ., __

})ara gratificar o enfermeiro; c 2:000$
para instrumentos, plantas,semcntcs, etc.,

u. 1210, do 13 do janoiro:do 1893 ; 280$

[{U~gem C".;cripta que complotn :20 annos
{(\l ma:;bl•Jrio, uos termo.:; do de-creto

lnC'luidns as quantias de 8-JO,S para grati·
tkação nddicional a um profos::ot· da lin-

x-imo, t·alculrda. n:t rnz.:ío do 900 róis por
pessoa ; a S:OOD$ n do 6:00~ para roupu·ia. ; a 3:000S a do 2:000$ p::tra enfermada c a 9:000$ a de 8:300$ p~r:1 dcspe?as diYI}rms o c:xtraordinarins ..•. - •.
32. Instilutn Um ~urdo:;-.\fmlos:

~a(los

c..'H,;:ã.o tlo cozinheir-o; a 600$ a de 540.~
para a do ajudante; a :n:S64$-=J00 a de
25:GU5.} })[tra nlimenlação de 37 cmprc-

5:00!J$ JIUl'a ar.quisição do instrumentos,
reparos, etc.; a 28:000$ a de 5:000$ para
acquisiç;.1o de moveis, arma rios, estantes,
inclush~o 830 cadeiras. Reduzitlas : a
-4:000:) a de 4:580~ para vapel, p:nnas,
medalhas, etc., c a 3:600.? a do 4:000-~
48:200$000
para a biLiiothcca, ardtivn, museo, etc.
31. Instituto D~njamin CL>nstant:
Incluitla a quantia do 6:500$ p.n·a g-ratit1caçõe.s addicionaes aos protcs.::sores, nos
termos do decreto n. 1210, d.-3 13 de janeiro
do 1893, e elevadas as seguiuir:>s consignações : a 000-$ a de 720:$ para gmtifi·

-.::·::::---r:-:~

518:000$000
156:520$000

155:020$000

,--:f~·
'~

--

171:645$500

------
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33.

GO~liDMO$ UO

OD51DO illjTÍCQiíl i V CI~YMHij

as seguintes oou:::iõno._ves: a 4:080.'? a. do
p:lt'a scr\·ente3; a 2:0003 a do

1 :-160:;;. p:tr!\. o me5lre sapateiro; a 2:4.00$

3:000$

Nacional:

a de I :800.~ para o dou1'fldor; e a 2:000$
a do I :uoa:;; 11ara illumiua~ão ••••••••.•
BiLlioth~~a

Ele>ada a consignação para pe~oal do
W:OOO$ a 109:200$, de ncc01•do com o
decreto n. litJ.IJ, do 8 de agosto do 189!,
quo a reformou, seorlo m·eados o cargo do
conser'\'"ador com os vencimentos do
4:2~, m~lis um togar 1le za oJflchtl com
3:600$, mais nm do :unanuensg com

..._ 3:ooo,;;; inclui·ln a de 1 :-;o~ pn:r-a. um
ajmlante do porteiro, sendo 1:000$ da
ordenado e 5:Jll.~ .lo gratiticaço:ío; elevada,
no m:tlerinl, n 7:0JO$ a consignação de
6:00J~ }l~l'a illnminação; e incluhla a do
4:80~.) par.t <~lugnel do uma casa destinada a deposito do livro:s c jorna('S •••
34. Museo Nacional:

Itestabelccida a coosignaÇ<lo de 18:600;)
Jllril. vencimentos da quatro sub-directore.s, logarcs cre..1t103 velo rcgnJamcnto

geirw ..•.•.......• •.•..••.• · · · • · • · · • • • •

que baixou com o decreto n. 1179, de
2G de dez.embm de 18{)2 •.••....•.•..•
35. Pensõe.:; o C)llllllissões cm paizcs cstran-

30. Ser\"tmluarios do Culto C:llholieo a quase
refere o dcc:reto n. 119 A, de 1890:
Re.Juzida do 6:0)0_;; pelo falle<!imcnto dcs
yigario:s colln~Jo:s em algun:s Estn•Jo:s .••.•
37. Instituições subsidiadas peb União:
Incluída a consignação de 20:0'JO$ pl.I'a
cada um dos Jyceos de in~trucção secun-

daria dos Estado:s do Mar~mhão, Piauhy.,
Rio Grande do Norte e P.:trahyh.l. Elevada
a 4:003S a do E5tab,Jecimento do E·.lncantlas no Pará. Snpprimitlo o subsidio

I

I

Lycco

d;;~.s

Lycco do

se5uiote:; in:)tiTaubatéauo~

rolatiYO a cada. umt\
tuiç:õ~:

Arfes c O!Hcio;; do Ouro Prelo, Lycco de

dc.stinn.do

EsooJa Polyto-

construc~-<1o o instalJação do laboratorio
a•JS trabalhos praticos de phy-

na. constru~ão da ~lnternidad::o, 20:000$;
para conclusão dos concertos o instnllaçõe; no o.lificio do Senado, 30:000$; para

o decot'i\ção t.lo ediftcio do Instituto Nacional tlo 1\Iusica, 20:000$; para auxiliar
a Santa C:lS:.l. tia :Misclicordia da Bahia

res ao serviço Uo Ministerio, 100:000.3 ;
para continu.-lç.."ío das obras da l\la tornidado, 50:000$; pam i<Jem d" Faculdade
do Medicina da B1hia. 30:000$; p.1ra.
i1em da Faculdade de Direito do R~cife,
100:000;S; paro complemento das obras

1

cJificios proprios naciouaes ou particula-

cargo da Santa Casa de Misericor,lia da
Victoria, no Estado do Es1:irito Santo,
10:000$; para conservação e reparo de

mauutcnç-.ão do Hospicio do .Alienallo3 a

Art·;s e Olllcio> de Juiz de Fóra ll Cur>o
Nocturno para o sexo feminino estabelecido no Externato do Gymnasio Na!JO: 365$000
cional. •••• ~ .•••.••••••••••••••••••••••
38. Soccorros Publicas •••••••••••••••••••••••
39. Obras:
SentJo: p:tr.1. conchEão das do .Asylo do
.Alienados de Cm•yliba. no Estado -do
Par.tná, 15:000$; para auxilio das obras e

159 000 •000
:
Y

180:720$000

31·000$000 1

•

sica experimentn1 da

clmico, 2J:000$•)00 .•••••.••.••••.•••••
313:000$000 14o. Corpo do Bombeiros:
rubrica

para.

o

pessoal

olc\•mla da

P<ll\l metade das dcspezas de aecordo
com o nrL 2° 1 n. I desta. lei, sendo a

554:635.$500 a G65:4i6$950. de conformidade c.:>m o decreto n. 1685 A, do 7 do
IDf\rço de 1894.; o na do material elel'adas as seguinte:; cQn:signaçõos: a 12:000,?

100:000~003

301 :000$000

395:000$000
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42. Magistrados cm disponibilitlado :
Deduzida a quantia do 9:600$()()3 .•••••••

a. do 10:000$ pa.ra conservaç..'io do quartel, estações, postos, etc.; a 30:000$ a do
2S:OOCJ$ para acquisição o reforma do
material; n 62:460$900 a do 52:2~
para f.'U'dameoto das praças; a 5:000$
a de 3:000$ {lara expediente da secretaria, companlna, cstaçõts, etc.; n 8:000$
a de 5:ooo,;; para illumiuação do 3_11arteJ,
estação, ctc.i reluzida a 7:000~ a do
7:6~ Jl:lm remonta da animacs. Elevado a 19:9W$900 a de 18:000$ pam os
rerorznados •..•.•.•••••••••••.••••.••••
41. Eventuaas ••••.•••••••••••••••••••••••••
~0:000~000

455:038$825
100:000$000

- ____·::..·--~....:..:.i;.......:..~_:-_

-:.-r:,.,..:.:.:..,~_::..'-=~:.:.·;;_-:

~-.·;

;z .-:

1.- Metatle das despazas a realizai' com a policia, ajustiça o
o Corpo de Bl)mbeirus no Dishicto Federal correi""âo por conta do
resrectivo governo municipal.
I . - Fica o Poder Executivo autorisado a rever o regulamento do S;)rviço \}O\icial elo Districto Fe•leral, elo que trata o
decreto n. 1034 A, de 1 tio setembro do 1892, para o tlm de
organisar o ser\·ico como melhor for, no5 limites (ln consignaQão
feita na t•resentc loi.
O.:; officiaes da Briaadn Policial cujo numero exceder ao que
é fixado na presente í'ei, continuarão aggr·egados nos respectivos
corpoE=, devendo o Governo com clles ]lNencher os vagas quo
se derem, e serão pagos ató então pelo saldo que so Yerificar
mam:almente na cvnsignttç."i.o para o pessoal.

,-_ ·~"!:-_.-

III.- O Poder Exccuth•o preenchenl com os empregado.;, que
existirem adtlidru: ãs difl"erentes repartiçõ~s deste Ministorio, as
vagas que porventm•a nellas se verifie.lram.
Art. 3.• R' o Presidente da Republica nutorisa,lo a despender
pela repartição do Ministerio das Relaçõ~5 Exteriores, no exercício de 1895, com os S':'r\·iços designados nas seguintes verLns, a
somma de...................................
1.837:692$000
I. Secretaria do &tado, mooJa do pa~z. .... •
187:592.$000
2. LogaçUes e consula,los:
Elevada a verba de mais 2!:000$ p1ra.
ol'tleoados dos chancalleres tios consulados de Nova-York, Liverpool. Urun-

___-:.___~ _ _,___. __ :.::::..~---~

3.

4.
5.
6.
7.

burgo, Genova, Usboa, e Lon.lres ao
cambio de 27 d. sterlinos por 1$ .....
Emp~egados cm disponibilidade, moeda do
pa1z .................................. ..
Ajudas do custo, no cambio de 27 d. sterlinos P:Or 1$ •••••••••••••• • ••••••••••••
Es:h·aordioari~s no exterior, itlcm ••••.••••
Ditas no interior, moeda do paiz •..••••.••
Commissões do limites ao cambio do Z7 d.
sterlinos por 1$, sendo 120:000S degtinados á commis..~lo do limites com a
Guyana FranceZ<l •.••••••••.•••••••••.•

:-...-. ~·-' .:._;_:;-_~--::;:_:..:_':"

1.140:200$000

60:000$000

60:~000

J3o:ooo;ooo

20:090~

290:000$000
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~:156()$000

W0:663$000

·13: 000$000

139:758$000

Art. 4.• O Poder Execnth·o é antorisado a despender pela
repartição do ~linistcrio da Marinha, no c:xercicio financeiro de
1805, a quantia de........................... 17 .8ZG:35-t$197

0:000$0:l0

11 :200Õ()OO

16:800$000

Assin) distriiJUhla :
1. Secri!lal'ia do E:;tado .................... .
2. Conselho Naval :
Elevada a lcrba. de 5:200$ pela cqui~m
ção da gratificação aos membros tmlita·
res, substituindo a tabclla respectiva
pela seguinte:
1 vice-presidente-ofiicial
general da Armada..
0:000$000
3 memlJl'OS effectivm;, officiaes generacs da Arma,Ja-grJ.titicação a
5:6~'000...........

1~1embro

2 membrCIS eff.:lctivos, engenheiros navaes tlB
)3. classe- g-ratiflca.ção n 5:60:J:;,-ô00......
effeclivo, h.lchar..Jl em direito....
1

: .:::::><;_·-~"'::..-r~::! ::::;...~f-~-~.-

3. Quartel-General •••..•.•.•••••.•.••••••••
4. COnselho Supremo Militar:
Aupmei:itada a Yerba de 27:422$ pela
mntor gratificação que pn~aram a perceber us membros do C.onsolho Supremo.

~-~;.::-:;---.:..

•

fi, Gantadori:l •• , •••• , •• , ................... .
6. Commh:s3.riado Geral ••••••••••.•.•..•.•.•

8.

7.

9.

10.

para o exerdcio de 189-J., e elevada a

Auditoria ..•.•....••.•..••..•.•••.•...•.•
Corpo_ da .Armada e cb.~annnexas:
Rl3duzida a T"erl.Ja de 15:65o.:;, cm virtude
de ter sldo restnbeleci~lo o regulamento
t.l<:) Corpo de S:tude ...•.•••••.••••••••••
Batalhão do infanhria nasal: Pcsso:1l e
mnterial ••••••....•.••••..••...••..•..
Corpo de ;\íarinheir:--sNa~ionaes:
Reduzida a verlm de 24:840$ cm Yil'tndo
da din1inni~1o do numero do pra~...1.s deter·
minado p2la lei quo fixou a força na'\"al

de II :4SS$740, ntténdida a

imporlaucia.

5;000$ a consignação do SOO$ destinada
nõ nmter:altla escola do Esbdo da Parahyb:l., p:n-a a iustnllaç.-'io da mesma e3cola.
11. Companhia de invalidas:
Augmentada a vet•ba ~e I :440$ poJa
ndmi::s..~o do maior numero de prJças no
asylo •.••••.•••••.••••.•••••••••••••••
}2, Al'Seuaes :
Elevada. a verba da 9Sl3$740 paio augmento tla di:uia quo tivera.m 03 p:t.trões
das lanehas do sm·vico geral do .t\fS9nal
da Capital Fo.leral, na importancia total

de 10:500$ Totnda pJ.ra pagamento do
pes.;oal e material da Escola de Nautica
do Pnr.\, qu~ jà e.st<~\'0. oomprehendida na

dores das capitanias de portos dos Es-

propmta aprasentada paio Governo para
o e::rercicio de 1895 ................... .
13. Capitanias do portos:
Augmentnda.do 21 :350$50<), proveniente
de se h1l Ycr mantido os vencimentos, que
estavam percebendo os patrõe~ e rematados, coml?rehcmdidos patrão o remei.ros
da delegaCia de s. João da Barra, e a
diaria de 1$500 para o encarrega.do das
diligencias da Capitania do Para, e mais
o augmento dos alugueis das casas em

158:350$000

quo fancciona.m ns capihmias do3 portos

40:980$000
do Espirita Santo, !b~nhão a Rio
Grande do Sul •.....•...•..•.•.....••••
14. Melhommontos, consorwlçãoo balisamonto

li :350$000

do parlas .........................•.•.

E~oola

a verGa d.:: 37:12..=)$333, pelo

Naval ••.....•••...•.••.•.•.....••

do Gnarapat·y, Estado do Espírito Santo.

Elovadu a vcrle de mais 25:000$ para
mn pharol na Ponta da Rnposa, municipio

15. Forç1. naval... . • • ...••••••.••.••••••...
1.625:120$000 16. IIo.:;pitaes ..•••.•...••..••••••••.•.•••..•
17. Rcpulição da Carta ~laritima :

200:000$000

IS.

Augm~ntadn

19. Reformar.los:

grande numero de reformas concadidas,
não ohstantc a reduc\'ãO ·por mortes .•
I. 730:692$000 12().
Obr.1s:
Augmontada da 10:000$ p~ra o fim
espechtl de reparos do Arsl3nal de :l\lari-

nha c.lo Parà ••..••••.•.•••••..•...•••••
68:031$500121. Elap1 .....•..•..•...•.....•.........•...
22. ArliHUil.::UlO.,,, ••• , , • , , •••• , , , , •••••••••

23. Munições de bCY'..crt:

e •••••••••••••••••••••••••

Diminuida da quantb. de 30:420~. proleniante da se fazer o ~J..'llculo pela lei de fixa~
ção tlo forç.a naval para o cxercic!o dt? 1804
24. MuniQl)e:i na\"aes........................ .
25. 1\laterlal de construcção naval .........••.
26. Con1bustivel ••
27. Frctc3, tmtameuto Uo praç.::s fóra das enfermarias o outerro.5 .................. .
3,272:161$740128. Eventuaes .............................. .

290:097$000

24

50:0=0

277:643~

2.482:341

243: 93~'000

509:290SOOO

688: 448${33

330:0~1/l/l

365$õ(íõ

11)(1: 000$000

3.360:580$000

700:000$000
600: ()iJ()$000
500:000$000

60:000$000

200:000$000

Art. 5.• O Presidente da Republica é antorisado a despender
pela rep:uticão do Ministerio da Guerra, no exercício financeiro
de 1895, n quantia de 36.735:681$661, a saber:
1. Secretaria. do Estado e repartiçõesannexas:
Augmentada a verba na irnporlancia de
12:540$, sendo elevada do 2$500 a 3$ a
diaria dos serventes e consignada a
quantia do 12:000$ para a representação
do Mini:;tro.................... ••• • .•• • •
234:488,f;OOO

g

~

ii

g

"'~

o

1;

vada e ~00 n 3$ a diaria dos ser.
VClllC3. • • •• • • • •• • ••• •. • ••••• •. •. •., • •.

2. Supramo Tribuuol Militar e Auditores:
Reduzida a >erbanaimporlancinde19:116$
por ter-se verificado excesso no angmento
conoodido para o exeroieio de 1894 ••••••
3. Contadoria Geral da Guerra:
Reduzida. a verba em 6:360$, sendo elimina. da. a importancia de6:000$destinada ao
pagam~nto dos T"cncimentos de um inspactor o um serYento dacxtincta PagJ.doria
das troJ;as, visto terem fallecido, c ele4.

5.

G.
7.

Directoria Geral de Obra:; Militares:
Reduzida a verba na importancia de
226: 1S61~Süpara obrasoacapila1 Federal
e Esta os, incluida a. importancia de
10:00(')$ p:-tra a installação de uma linha
de tiro 110 ceara •••••••.•••.•••••••••••
Instrucção Militar :
Augmentada n verba cm 319:976$, pela
inclus..1.o d~ consignação de 55:351$ 1 para
a execução elo decreto n. L 199, do 31 de
dezembro de 100"-2, que extinguiu n Escola de atH'Clldizes artilheiros, creando
o organisnndo n do ::argentos, pela elol"açã.o a 635:100$ na. consignnç..'io para
soldo o etapa dm alunmos Uas Escolas
Militares, cujo numero foi elevado de
700 n 1.200, s9ndo 370:475$ para a
Escola Milit·w da Capital Fetleral,
1~:7?~ paro a do Ri~ Grande do Sul,
10a:850$ par., a do Ceara ••••••••.•••••
lntenrlcncin •..•••••.•.•••••.•••..•••••.•
Ar:;etmei:
ElcYada a veriJa na. importancia de
13D:OS3-Sú35, sondo 30:083~635 }lara au·
gmeuto dos vencimentos da me5tranç.a,
p:lb-ôes c remadores do Arsenal da CaNilal Fcdeml, de conf()rmidade com os
fcretos ns. 129 e 157, de 18 de maio o5
de agosto de 1893, c 100:000$ p:tramelhor
dotai'-S'l a -rcrlJ.1- Matmial- por ser
insullh.:ientc o credito votad.., p~ra 1894.

207:152$000
Reduzida

Exercito:
t\

y.;rba

cm

70:733$:,

por

8. Depositas de artigos bcllicos ...............
O. LalJoratorios •••.••••••••••••••••••••••••
10. Inspectoria Geral elo Serviço Sanilario do

17.

$~WO

n 1$000

9:35~

185:10"2$000

1.121 :609i;OOO
1.014:240$000

436:160$000

1.377:039$000

5.157:277$000

3. 738:6885750

S. 860:00()i:OOO

l'""~-1s,

yada a Importanci{l. tlella do

4.38S:57i$8G7

Far~lamento:

Angmcntada a Yi!rba cm l.GS2:335.,~:.73.
1•or so orçar' fardamonto para _24.000
praç.1s do [1ret o 1.200 alumm•;; das E5·
c.olas Militares, t·om nugmento tle 15 "/o
::obre a vcrh.1. - ~<tteri:lL .•.••..•••••

24.000

Aug:nenLt•la a vcrh:t 1n im;'Vrtancia ill'
3.2W:GOO$, foito u c;;Jculo d_t cta1m ]lor
cm wz de 13.700 c ele·

9

alterações no pessoal. Augmentnrlo em
900$000 no material, por insufficicncia
no credito votado p:tra 1891. •.•••••.•.
11. Hospitae:; o enfermarias •.••.•.•••••.•••••
12. Estado-Maior General : ·
Augrnontada a. Ycrba cm 480S por tcr·sc
orçado a gratificação para criados rara
181:31~0
os gcncm·:3 do q:tad.ro cxtrsnumm'::lrh;
13. CorpoS cspeciaes :
Reduzida. a verba cm lO:ll()$, por EC
achar presentamcntc rcduzirlo a tres o
nume:r;J de capitães do corpo de c.~tncloJnaior de 2 3 classe ..•••••••••..••••.••.
481:277$410
14. Cor~:.s arrcg-imcnta~los:
E ov.ada a··vcrba cm 595:2248. corrcst•ondente á despeza no:."8SS.'rria rúr.-1. os no\·os
corpos do exercito creJ.do:o pC:los decretos ns. 1GS2 c 1GSS, de 28 tle f~verciro
o l i do março tlo corrente nnuo •••••.•
15. Praç.as do prct :
Augmontada a Ycrb:l em 1.0')(3 :533;!:.S50
com :t im~10rbneh n~~MS.:'lrb }).'H"a o ]la·
brnmento (e- 2-l.OiJO praç:lS etrectil"as c o
estado-maior o inferiores para os ncn·os
corpos do Excrcito,crcado5 pGr tlccH~tos
ns. 1682 e 1688 .....•......•...•...•..
00 16. Etapns:
148:72

2.073:43~00

1,617:279$135
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ts,

"'Juipamcnto 6 arreios :
Elevada, a verba a mais

10iJ:402StOO, em

COnEeqtlencia. do 8Ui)"IUCil(O dO C1fCCtiV0

do Exercito............................ .

19. Armamento:
Augrnenladn a verba na importancia do

4 :68()$, proveniente da elcyação dos Yencimcutos da mestrança da oficina do es..
pingardeiros e coronheiros do Arsenal da
Capital FeJ.eral ••••••••••••••••••••••••
20. De.ipezas de corpoS e qoarteis :
Elevada a Terba em 130:000S. para melhor dotarem-se as verbas do material,
reconhecidas insufficientcs no exercício

yjgeute •••••••••.•.•••••...•••.•• • .•.•

21. Companhias militares :
Diminuida a verba em 192:578$ com a
ex!incção da Escola do· aprendizes adilhciros, e.:r-ri do decreto n. 1199 do 31 de
dezembro tle 1892••••••••••••••••••••••

22. Cominissões militaras •••••••••••••••••••••
23. Classes inaclivas :
Diminuidaa verbaem31:4H$86Scoma redUC\'-<1o, cm quantia correspondente, da destinada ao pagamento do soldo o quotas dos
officiae.s reformados:, o eliminada a despeza
de 6:120$ que se fazia com os officiao:3
aggregados. Elevada cm 11:607$ a varba
p.tra etapl. dos officiaes do Asylo de luva·
Jidos, cujo numero foi elevado da 40 a 55
24. Ajudas do custo ••••••••••••••••.•••••••••
25. Fabricas •••••••••••••••••••••••••••••••••
26. Colonias militares •••••••••••••••••••.•••
Z7. Des;pezas diversas e o'fentuaes:
Deduzi~a da verb~ a quanliade20:0J~,
sendo 12:000.$, na consignação para diarla
dos desertores e presos condemoados a
trabalhos. e 8:000$, para apprehensão de
desertores•••••••••••••••••••••••••••••
28. Bibliotheca do Exercito•••••••••••••••••••
29. Observãtorio do lHo de Janeiro •••• ~ •••••••

Reduzidos n 300:00;}$ a consignação par-.1
garantia de juros ás empre7.as de engenhos
centrae~. e supprimidas a do 7:200$ do con·
sultor tcchnico·da industria saclmrjna o a
destinada ao Laboratorio do Biologia. cxtinctos, o rednzHo a 15:000.~ o auxilio á
Academia do Commcrcio de Juiz de F'óra..
3. Agencia Central de lmmigração :
D.."!tluzidos 4:2005 da ronsignacão para car·yão, 5:001}.) do concertos c outr.as d~.spezas
do rnatorL\1 da ilha das Flores; 30:0003, do
eomedorias ; 4:000$ de medlcamentm e
dietas, 2:000~ de expediente e diversas
daspczas Ua Hospedaria da Ilha das Flores ;
elevada a 30:000$ a consignaç-do de aluguel
de embarcações da mesma hospedaria, anterondo-se á palaYra-.Aluguel-as segninte3:
Acqui:iição oa-; IJeduzidos mais: 30:000$
do olJrns o despeza.s diversas e 4:000$ do
expediente da Hospedaria do Pinheiro ;
na <lolegaeja do Rio Grande do Sul:
3:000,$ do ajudante, 1:80;1$ do amanuense,
3:000$ do pagador,_ togares ora supprimidos, 5:000$ do m;pediento, 89:880$
da Hospedaria do Crystal, que ó transferida ao &tarJo respectivo ; 137:200$ de
commissões de e.stabeJecimcnto de immigrauteEZ, no Rio Grande do Sul; 49-!:000S do
material da mesma. commissão; 3:0()0$ do
ajudante; 1:800$ doamanuense da Delegacia
do Santa Catharina,quo ficamsopprimid03;
61 :3ü0$ da hospedaria desse Estado a cU o

nuense addido...........................
2; Auxilio:; á agricultura:

L

...... _ _ _ _ _ _

574:307$000

363:5105000
·

4

Art. o.a o Px-esideute dn Republica õ nulOl1iS:tdo a despender.
pela repartição do Atiuistcrio lia Industl'ia, Viação e Obras Publicas:
com os serviços federaes designados nas seguintes ruhri
255;462$400 cas, I.
a quantia do l04.0Z9:030$0iO, a saber:
1.. Secretaria de Estado :
Deduzidos 64:400$dos "V"cncimentos do pessoal da secreta~ria, nccresc!dos sem disposição
legal; 3:000.3 dos Ycncimentos de um nma-

183:000S000

slG,oo~ooo

512:3"~/50

132:710$000

150:000..'IJOO

2.088:006$472
137:236$-~7i

328:127$100

740:000$000
11:109$500
123:480$()00
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de immigrJntcs e cvcntuaes .•..••••.•..•

transferida e 32(i:Gl0$ das oommis...:.ões para
estabelecimento de immigranles do m9smo
·estado; 3:000$ do ajudante; l:SOJ~ do
agrimensor na delegacia; 82:080$ da Hospe·
daria de Parauaguã o Cnr\·tiba, transCenda
ao Estado respectivo o 322:800.$ das commissões d9 estabelecimento do immigi-anfes, no Estado do Paranã ; i2:32ú$ das
Hospedarias da Babia c Pernambuco transfe·
ridas aos respectivos l~tados; 359:600.} das
commissões de nucleos coJoniaes nesses
Estados o 18:400$ do pessoal da Delegacia de Pcrnamlmco supprimida. Reduzida a J.SO:l:OOo.:; a consigna~ão para
introducção o localisacão elo famili<ls, etc.,
rohindo delln 150:000.~ para o Estado do
Paraná, 20J:OOO$ par;:\ o do Santa Catharina
e 20J:OOO~ para o do Rio GI'i\Utle do Sul
como auxilio para a colonis..'lção européa e
50:000.~ ao de !\Iatlo Grosso como auxilio ã
colonis~ção nacional. Deduzido3 4.J.4.:003$372
da c:msign~ção- Pagamento de transporte
4. Correios:
Dt!duziJo3 ~~000~ da con:signac;ão -Vantagens cspecmcs a cmpreg-J.dos- 330:000.$
da -Ol~tclos para c.xpedieatc .e ulensilios,
170:000.;"\ da-D~spezas diversas- o 20:()()0$
da - E\·cntuaos ..••••••.••••••••.••••••••
5. Telegraphos :
Deduzidos 10:00~ da instnllaçiio de obscrvatorios meleomJogico.s e20:000.$ da ligação
telegraphica e scmaphorica dos pharócs.
Elevada de 350:000$ a 851:440$ a consignação- Eslabdecimenlo Ue novas linhase p:·.l'J. a tWoder a Cí•n:strucção das seguint63:
80:000$. para continuação da linha de caxias peJo vallo do llapieurú ao do Tocantin.s
cm Goyaz,passando pela cidade da carolina;
90:000$ para prolongamento Uo ramal de
Oeiras. S. João o S. Rayruundo Nonato1
para a construcção do ramal de Colonfa a

Paraoaguã e para o do Perypery ao Itnma-

..

· ..-_-.: J:_.

~::t-:-'"~~--~ ... ~:~

•. --=":"',,

~:"""=-· ~ . · . '

raty a entroncar na linha do Cearü;
50:030$ para continnn\·ão da linha de Ma- . .
cha!.lo Portella a Carinhauha.; 50:000$ para
coustrucç.io da linha do ligação da cidade
do Joazoil'o. na Bahia, à de J:muarht,
em ~linas, tocando peJas povoações ribeirinlms; 35:000$ p.1.ra a consfrucção dos ramaes do Angicos a .Mac.'lu o de Mossorô
a Arêa Dr.1nc..'l ; 25:0~ para prolongamento da linha Uo Sez•ro, S. }!Iig-uel Uo
Guanhães, Pccanlm ú Ferros e IfaLira;
JO:OOJ$ para vrolongnmento da linha de
Queluz a Sabará; 30:030$ para prolongamento da linha de Sete Lagôas a Inhat\ma e }i'ortuna, do Yista Alegre a Santo
Antonio da Lngõa, o Tmhyras e do Santo
Antonio da Lngoa a Jcquitil;ã; 10:000.,;; para
]lrolongamento da linlm de Mar de Hc-spauha a .Angustnra, passando por Santo An·
tonio do A yeutureim; 2ã:OOO,) para construcc;;ão da linha do Marncassumó a Tur:rassü, no Estado do Mar.mhiio; 30:000$,
itlem, idem, de S. liligncl a Sant'Anua do
8. 799:456$628
Pauenw. E5lnt.lodo AlagõJ.s; 30:000$, iJem,
idem, do Auehieb a Alfredo Chavt.·s, ItaJlemirim do Rio No\·o c Santa. Cruz a. Pâu
Gigante, no Espil'itO Santo; 15:000$, idem,
idem, do Guarapuava ao Porto da União, Paranã; 30:00Li$, idem, idem, da Blumcnau
8.979:885$000
a Lagos. Santa Catl1arioa, o 50:00J$, idem,
idem, de S. Luiz. Santo Angelo o. PaJme!r.r.ts, do Rio Pardo o EllCI'UZilhada no R10
Grande do Sul ; t•:OOO.$ para a linha t.lo Denoventa a Phima, no Estado c.lo E-spirito
Santo. Para constro~ão de um circuito tcIcphonico entro a Capital Federal, "3antu.:;
o Potropolis 2S3:500$UOO. .• • • . . . • . •• . .• . •
G. Subvenção a comp..'l.Uhins de tHlt'egnc:o\osubstituídas ns consignaçõe3 do l70:000$·á
companhia do Navegaç.io do Maranhão e
56:000$ para o servil)) de robotagem do
Centil ao Pará, etc. pelo scguinlo: serviço
do cabotagem do C-earâ ao Pará com uma

~ ~~~::~~:.=:~#~~·~ ~~::~'"~~.-":' ~: •:~~.~:-=:~!._.;~~~~4~.:;-,;:.:;;.,~At.:"~i:.;.Z:::
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'Via~ém mons;l.) ao porto de Tutoia 1 no Ma·

ranuão, 16S:OOO.!: e olel"'ada a subvenção á
navegação interna a vapor no E:-:tado de
Mnlto Gro;w a 22:000.) pam e>tendet -a a
Aquidauana; acerescantc-sa 11:2-00~, snbvcn-

prolongamento a Catalão o
ramal do C.~ Idas (idem)....
Estrada ele Ferro do Para·
nagnã a Curylil.Jl, prolongamentoao porto ~\mazonJ.s e â
Ponta Gro55a o r.unaes ao

G!B:OOO;SOOO

360:~000

RioNcg1'0 o Antonina (idem) 1.344:442$939
Estra~a de Ferl'o D. Tllcreza
Christincl (ldcm). •.• • . • . . • •
Estrad1 de Ferro do Hio
Grande a Bagé (idem).....
Estrada de Ferro de Quarahim a lbquy (idem) ....• ,.

139:40{)SOOO

vegaç;.1•_, a vapor no rio S. Francisco, con-

ção á Companhia Pernambucana, pela oa-

Estrada de Ferro de Caxhls
n S. JoSé do Cajazciras (em
construcçã9).. ••• • •• • • . . • . •

60: 001.\,c;QOO

3S4:723$378

456:945.."528

57:600$000
430:310$000

946:501$732

w

~

~

t.,

8

60:000$000

60: 000;'000

~

"'
8

50:000$000

G0:000$000

100:38()$000

28S:720$000

60:000$000

00:000$000

60: 000,)000

Estmda de Ferro ~anta
Maria da cruz Alta (idem)..
Estrarla de Ferro c J\Hnas do)

Esh-a,Ja ,}o Ferro elo Pclotas
ás Colonias do S. Lourenço
(idem)..•.. , ...•...•....•..

S. Jcronymo (idem) •...•.••

Estrada do Ferro da ltararó
a Cruz .Alta (idam) .••••.••

Catalão c Pertlües á Bal'ra
l\lama (idem) ..•.•.•...•... 2.055:824$000
Prolongamento da Sorocabana e ramal de Hararé
(idem).................... 360:000$000

Estrada de Ferro PerJões a

302:ü503SGI

Estrada de Fcl'ro Tamn.ndaró
ã Dana {idem) •..•...•.•••

2.944:140$000

350:000$()00

tracto iunovado por dcct·eto n. 1791, do 4

713:626$665

de setembro de 1894 •••••••••••••.•••••••

Estr.1da d>J Ferro do Recife

Estrada de Ferro do Natal
a No\·" Cruz (em trafeí(o)..
Estrada de Ferro Cond Eu c
ramal decabcdetlo (idem)..
ao L:mociro (idem)........
Estrada de fet•ro do Recife a
S. Franci!:eo (idem) .•.....
Estrada do Ferro do Ribeirão
ao Bonito (idem) ••••.•••.•

Estrada de Ferro Central
das Alagôas o r-.1mal da A·ssembléa (idem).... .• • . . • • •
Estrada de Ferro da Ba!Iia a
S. Fiancis-::o e ramal do Tim-

470:000$000

bó idem ••.•..••.•...•..••• I .279:000$000
Estrada de Ferro Contrai da
Babia, ramncs da Feira de
Bant'Anna de Olhos d'Agua
e do Orobõ (idem)......... 910:000$000
Estrada de FerroTram-Road
Nazaretlt (idem)...........
113:400$()00
Estrada de Ferro Barão de
60:000$000
Araruama (idem).•.••....••
Estrada do Ferro do caran·
gola e ramal de Santo &luar-

do (idem)..................
Estrada de Ferro Central de

Estrada do Ferro Mogyana,

llacahó (idem) ••••••••••••
74:15~'669
Estra•Ja de Ferro Minas e
Rio (idem) ...•••••.••••••• 1.084:667$715

binho (idem) .•..•..••.....

Estmda do Ferro 11lacoió ;i
Leopoldina (i..Jem) ••.••••••
Estrada do Forro do Alagôas a Paulo Atronso (idem).
Estrada de Fcrl'o .Aracajü a
Simão Oi~-<.3 (idem) •• ~ ••••••
Estr.1da do Ferro de Victoria
à Pess:mh.l (itlem) ••.•.••.•
Estmd;\ <le I<~erro 11uzam-

7. Garanti,.t do juros as Estradas de Ferro :

'

_......:-:...

'

~

~o

-

Estrada de Ferro de Araxã a
Pessanba (em estudos).••.••
Estrada do Ferro de Catalão
c Palmas (idem) •.••••••.•.•

24 dh·isão
Pessoal. •• _•••
Material ••••••
Dito rodante ••

62:825.~

2:000$(100

II. Hstr.ada tio Ferro Central do
Pernambuco, alterada a dcnominaç;:lo de ramal de Jaboa tão a ü loria do Goytá,

tudos, Iocaç:."io
da linha, traLalhosllrCJ•aralorio3 o movimonto de terra 300:000$000

Revisão do es-

Malenal......

Pesoo~l.......

60:000$000
60:000$000

14. US:Bll$337
410:0~'000

2.235:524$73'!.

361:825$000 2.281:123$971

1.791:085$021

Prolongamento do Garan\mns
a .t\guas llollas :

3.1. divisão (Bill CDilS11'UCÇ<10) -

780:635$021
410:450$000
G00:000$000

.. 8. Estrada tle Ferro do Sobral • 260:~000
Prolongamento da mesma ••
2.
150: ooosooo
.. 9. Estrada do Ferro do Balurilé:
DeJuzidos: 50:000$ tio mafcl'inl rodante da
3• secção: 150:000$ da consignação para prep..1.raçãodo leito na 4a secção e 90:~ tltJ. de
material da mesma sccç:.lo ;, 200:000$ da tio
prcpamç.ão do lcilo, etc., da 5• o 25:000S na
revisão dos estudos cntrollumaytá o Crato.
10. Estrada de Ferro Sul do Pernambuco:
)a divisão
Pe~o.1.l ....... .
119:213$930
. 6:000$000
Material ••••••
125:213$950

~

para : ramal do Tapéra a
Gloria do Goytá, accrescen-

tando-so para n~utsição de
material rodante par•\ a 2a.
divisão....................
E para conclus;.lo de nssontaml.!nto do via permanente

na linlta de Gravatá a
S. Caetrmo da Raposa, na
os. tensão de 70 kilometros..
Pat'i1 o 1'<1111.11 do Timbatiba
no Pilar (Ga. secção) :
Pessoal....... 60:000$000
:Material...... IO:OOO.SOOO
Empreitacla .•.. 450:000$000
Para o ramal do Guarabira
a Nova Cruz (7a. secção):
Pessoal........ 00:000$000
10:000$000

Material......
Empreitada,
movimento elo

terrtL o obras

d'nrtc contraetadas •..••... 250:000.}000

300:000.~000

Para o ramal de .Mnlungü
a Campina Grande (8~ secç-do):
Pessoal........ GO:OOO.;:;.oGO
IO:OOOôOOO
material

Material.... ••
Empreitada ...

Para

fixo, tclegl'aphico, pontes, etc.

di\'crsos maleriaes

70C,OOG$000

200:000$000

520:000.$000

320:000$000

3i0:000.~

para officinas ;

etc., pnm estes
ramae~. _...... 500:0{)0$000
12. Esh'i.Hln do J."'crro Paulo Atronso ••••••••••
13. Estrada doFcrroc.ln Dahia (Prolongamento):
Deduzidos :
48:Q5i$ll5 da consignnt:ão
-

5.3"29: 147$070
172,098$695

~=~-;_· ~:;:-~.-:~,_;_;--~--· .~-::-.~.~--~-

57:295$517 de solJroS<'llentos, na 3• di\•isão;
13:000$ da- Dh-oroos materiaes; 10:000$
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10. llstrada <lo llorro Por! o Alcsro 11 Urugllaj•
lla-OLMS NoVM-IIil J1 divisão: lll:ü~Oil
nua :
da - Tri!ll03 e aoo:Jssorlo; ; 23:3ü5.~9S(I da
Deduzitlos : 30:000.~ do peõS03l e 300:000~
-MaterialtelegraJ•hioo; 130:000$lla-Matodo Material da 5.. divis:.'io .................. .
3.000:3IP$IG7
rial rothnte, etc.; 70;0J5$3-l9 d;\-Matcrial,
17. Pt•o}Onf,'tuncnto da Estradá. de Ferro Porto
ferramcntas-}lara as ollicinas a montar no
.Alegre a Ut·uguaynn_\ :
Joazcit·o; 44:889,:; da-:'\Iachina, ferramenHccluzhJos a 300:000.$ a consignaçc:lo- Pcstas, ele., ,,ara trabalhos em matlcir;.\ nas
son.l c 1\faterinl da administrnç;.1o o fiscalimesmas oflicinas, 5• di\·i5ão .•••••••••••• 3.314;003$5\15
S..'lç;.\o ; a 000:000.) o as:::entamento dn 1·ia
J.f. Estrada do Fcrru Central do Br.1zil:
permanente, etc., a üOO:OOO$ a compro. de
DOOuzidos: 9:360$ da tres primeiros cscrimaterial rodante e fixo; a 200:~.a coroa
pturarios no escriptorio ccutrol do trarego;
do nraruo ; a 150:000.} a - Eüidcios o a
~4:559$280 tJo e:;criptorio do centro com2 .1 00: ooo,:.ooo
50; 0(){).$ a- Eventnac:: ................... .
mercial, c:xtincto; 133:623$!00 da-Gu:uIS. Jls!rada do Catalão a Cuyabá:
tla em gemi, manobrciros, etc., ctc.-ua
Par;.\ estudos da estrada a construir p:!la
Eslaç;1o Central ; 145:14f$'i80, da mesma
força federal ................................ .
100:000.~
consignaçfio para tts estações do I a cla~S9;
19. Obras PuLiica.s na Capital Fctlertll :
71 :~U$-.>40, da idem idem nas est..'l~.O~s do
Deduzidos 200:000$ da consigu:~çfl.o Obras
2a. clas::o ; 6!:531$580, da idem il.l!:!m para
noyas para suppl'imcuto de agua da capital;
'as estações do 3" classe ; 52:197$780. lh
supprimidas as seguintes: 4:800.Sdo ajudante
idem idem rnra as de 4a. classe; 43;UIJ3$200,
(\O chefe do ti·afcgo no cscriptorio, 4:800$
d.t idt:m idem para as de 5• classe; 400:000,3.
do dous i\°Cfl{C3 do ]a classe, 4:800~ de
dons ditos do z... classo 2:190$ do dons aju.
da oooducç;i.o de trens Jm,60; 50:000$ <h\
cont.luc~;ão de trens do Norte; 200:000,3 da.
dantes do compositor c impreswr, 2:5'55-$
reparoiÇ.\o do material rodanto 1m,60 ;
do ••judnntc da officiua telcgl'ólphica, ora
11:800$ da Eventuaes,na rubrica-~IaterjaJ;
oxtincta, no escriptorio d<\ Estrada. Rio do
281: 136$ d'l.-Opcral'iol!, trabalhadores, etc.,
Onl'O; 1:825$ para o alarraclmdor•, a de
da cooser\·ação extraordiuaria ; 200:000.$
2:007$-~00 do um carpinteiro de 2=- classe,
da-Dormentes; SOO:OOO.)do trilhos e acccs1:460.$ do aju.Janto do pintor, 2:007$500 do
sorios; 100:000.) da-MQ.teriacs diversos;
apontador geral, lagares que tlc..·uu exllO:OOO.)da- Bventuaesda rubrica-Continctos.- Deduzidos: 3rJ:OOO,S da consil;'ser\'at;.ão o r di na: r• i a e extraordinaria. ;
nt~~ão- Carvão CardiJT, 6:00~ da- LuLri200:000~ da-Obrols novas nas officinas;
flcantcs; 5:000$ da- Diversas, 12:000$ da
-Dormentes; H:OOO$ da- Trilhos e acccs~
500:000; da-~lelhoramentos nas omcinas,
etc. ; 100:000..;; da-Obra'S DO\'as, material
sorios; 10:000$ da- E\·cntuaes pari\ auxirOOanto, etc. o cle,·w]o:; ~ 3:600$ os venliares do serviço, etc., 20:000.} da- Obras
2.882:103$500
cimentos da professora Ua escola annoxa
uo\·as etc., da Estrada de Ferro Rio do Ouro .
its ofllcinas. -.Augmonfa!los: Jlara alarga20. Ohras nos diversos Estado5:
mento da bitola no ramal de s . Paulo c na
Hcduzida a. consignaç-ão pessoal teclmico, inlinha de Minas até ltabira 2.000:000.~ .•.• 26.322:521$075
clusi\·o
o das secçõo5 em seis mezes de cscriptorio, doc:;criptorio tcchnico,da commissão
15. Prolongamento da Estrada de Ferro Central
da melhoramentos do l'io S. Francisco a
do Drazil 2.800:000$; Ramal do Ouro Prelo
42: 144$, n 50:000$ o material e ferramenta
400;0(){)$000 •••••••••••••••••••••• ~ ••••
3. 200:000$000
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da3 officinns dn meSma Comtniss:i.o; 1ncluiJa.
a de 40:00US para auxilio e dc3olJstruc.ção do
Allo Toca.ntins cm Goyaz, 80:000.) p:U'i.\
melhoramento da navegação do rio Cuyabà
cm 111atlo-Gro.sso; 300:000$ para continuação dos c:;tudos da noya capital no}llt\n31lo central do llrazil o fJUL!iclç..9:o de
n1appns c relatarias; 00:000$ par.\ desobsfrucção o navegação do Alto llaiJicnl'l\ do
Caxias a Picos; JOO:OJOJ; }lara conclusão
Calharina; 30:000$ para

constru~.ão

de

dasob1'i1Sda cstrad<l D. Francisca. cm Santa

cção do pequenos açudes nos Estado:; da

uma rnulo sobro o rio Ycrdo que Jigne o
municipio do lloavi:::t..1.do Tremedal, no Estatlo de Atinas Gcracs. ao do Condeult.:a no
Esta lo da Babia; 000:000$ para constru-

Pilrahyba, Rio G.rando do Norte o Piauhy,
sendo 200:000.3 para cada um.
Substituída a tahclla relativa a lnspcctot•ia

100:000$000

100:000$')00

elos Portos Marítimos, qno ó cxlincla, pela
seguinte :

MARAN'IIÃO-Obms

tio Cães da Sagração, segundo o contracto. 150:000$(100
Fisc..1.Ii.saç,.1.o ••. • • • • 10:000$000

Melhoramento llos rios :
Pessoal c material.............
-Garantia

CEARÁ

Porto

307:440$000
NonTE -

15:000$000

dcjui'O:Sã Ccard
Har·hour Corporation ••• •••••• 292:440$)00
no

Fiscalisação ••••••.
R10 GrrANDE

200:00J$00(1
200:000~000

da Capital :
Pes30al c material. ••..••••.•. ;

e ma:to!:i-ª1_._·~.!.~·······!..

PAUAUYDA-Portos do Estado:

Pes~

B:OO'J$000

GO:OOO;)QOO

JO:COOSOOO

50:1:000.~000

PEnN.\~mrco- Porto do Recife~
I cngcnhciro-cbcfo 12:000SOOJ
I dito ajmlantc. .••
7:~00.}000
1 so~rciado. •.• • • •
·1:Boo;.ooo
I auxiliar tochnico.
4:800.~000
Pessoal. • • • •• • • . . • . GI: {)()(),}000
Aluguel do casa o
expediente..... 5:(}()()$030
Consermção docáes 40:000$(}()()
Dita dns pontes..... 30:000~0
~!ateria! ...•••..•. 140:0lK1$1lOO

Dragagens o obras.
E\·ontuacs... .... • ..
Ar.AGÜ.\s-Garanfia

tio jm·o:; il comJlauhia conecssionaria •••.•••
Fiscalisa\'ão ....... ..

construcç.1.o tlc tlóc..1.s o

JJIC·

BAIII.\ Porto d;\ Capital :
Fiscalisa\'-<1o do runtract..> Jlarn

lhorarncntos ••••••••.•••••.
ESPIIll1'0 8.\:XTo-Porto d;.\ Yi·
ctoria :
Pessoal e material ............ , ..
RIO DR JANmn.o-Porlo tio 1\Iacaltó :

Pessoal c material •..••••.•....

dos .•••.••.•••

10:()(){}$000

~Q:OOQ.OOOO

Porto tio S. João da Barra :
Pel!soal o material ............. .
Porto do Angra dos H.cis :
Para estudos o melhoramentos.
S. PAur..o- Porto do Santos:
Fiscalisaçfio o estu-

Expediente, aluguel
do casa o trans·
tlOrle•• , ••••••••

81 i: 800.~1){)()
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12:00)$000

4oo,ooo.;;(}()()

30:000$000

l.Ol3:0iS..~

30:000~000

40:000$000
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30:000.>000

'

120:030.~000

O I O

riaJ. .......•.•....•..•..•.
PAnA:s-1-Porto tlo
I O I

C •.\TIIAUI~A.

I 1

Paranaguá:
Pessoal o mataria lo o o o o o o

SA~"TA

-Porto do -Dcs·
torro : Pesso:1l
c material. •.•
Rio Ilajahy - ~le1 h oramcnlos

cm n·cntc ã cidat lo desse no-

mo o no llclc~iür..........

8:0011~000

f>O:OOO.~OOO

Porto da Vtguna:
'Garantia. de
Fiscalisação...

juros.........
Rio GnAXDE Do St.:L

-O bras da
barra :

l)cssoalteclmico
do e~riptorio,
aluguel do caS:\S
o oJilcinas ••••• 1r.o :ooo;ooo
40:000::000

Material ••••.•

Roveslimento !lo
canal dO Norte

:

Margem
Oeste :
Pessoal operario .••••••••.•• 80 : ()00$000
~latcrial •...•. 100: 000.~1)(){)
~ste

Pessoall ope-

Mar::cm

raria •.. : ...•. 40:000$000
Material •••••• 00:00~

50!000~

70:0J0$000

218:0JO>OOO

200:000;<)00

240:000SOOQ

I 00: 000$000

•

Ba.rrnsom.

o

osta.-

endn. Jo Porlo:

Pl!;gonL ..... 120!00~000
Jllatcrial. •••.. 180:000.3000

do

Oln·as do molhe da
barra :
.Acquisição

80:000)000

material •••.•• 250:000$1)00
\'h - ferrea o
outras iostallaçõcs •••••.••••

MatCI·ial, mão
do obra o con.sh·ucç:ioüns c:::laca~ase molhes 20~:000i;OOO

300:000~000

530:000$000

21. Dirl!ctoria Geral de li'~talistica- Inclnida a
consign:tção de 40:000.} para recenseamento
c snL.;tituida a consignt~çfiode IO:OOO~para
impres~ão pela dD OO:Ooo,:; para acquisiç;.lo
do m~terial typographico ncce::;.;ario c seu
custeio ...•••.••.•..•••.••••••••••••.•.••
22. E\·cnhmcs- Incluida a quantia de 20:000~
as tlcspezas do cxpqdicnle e do pessoal

auxiliar 1la Commiss..1.o da Camara dos De-

}1.1.l'il

putad05 incumbida da reYis:.lo do plano da
Yiaçãll geral. •••• o • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • •
II. Com 03 ser\·iços munii!ipaes, ainda a cargo
da União em yil•tude do contractos e por

conla das Ycrbas especiaes qua no orça-

com 2:000.:;ao engenheiro fisr>....'l.l,

l:~OOS

mento da receita lhos são destinadas, a
quantia do 3.720:378$974, a saber:

~oal

I. llhnninação publico.......................
2. Esgotos, aug-mentada a consignação (!O pes·

7.035:854$300

272:180~

70:000$000

943:266$-374

a cada um dos ajndant(S, I :200-) a ca·la um
dos auxiliar<.>s c COO.~ ao nnnnuense... .•••
~.783:112$500
§ 1.° Continuam cm vigo1• 03 ns. I, UI, IY. Yl e Yll da lei
n. 191 B, do 30 do setemLro do 1SD3, c art. 14 da lei n. 3397.,
de 2-1 do noYembro do 1888, que autorisou o Poder Executivo a

I
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Pc:;soal .••• -..~: ~: ..•••••
Material-Augmentada
a -verba com mais

00 I : I 00:000

dar no cxer.:!icio •.••••••••.•.••.••.••••
7. EmpregadPs das Rep:lrtições e Jogares
cxtincto~ .••••.••.•.••.•••.••.••••••.•.
8. Thcsour·o J.,cderal:

~..::'----=--~' """-·~

500:000..~

resgatar as estradas de ferro da Babla aos. Francisco e Rooite
5G, a rounh• sol.t uma unka ar:lministração, com sêdo na. Para·
ao s. Francisco, nos termos dos respectivos contractos.
byba, o prolongamouto da Estrada do Ferro Conde d'Eu de Mua Campina Orando o de GuamUira a Nova Cruz;
§ 2. 0 As companhias ou cmprezas que gozarem do garantias lungú
0
() ,
a providenciar Jura que o:; vapore~ da linha costeira subde juros ou sutn·cnç.ões são oLrigadas a enlr;:lt' pari\ o Thcsonro
Federal com a'i quotas que lhes tiverem sido marca·las pelo vencionada, dcJ Santa C;Jtlmrina, ft1ÇIJ1l m•msalmente h',_'s viagens
Podf-r ExecutilO ou qno cvmtnrcm das taOOilas, para concm·- aos portos do norte o sul daquello gstarlo;
i", a maruJar orç<l.r a con:;trucção do uma ponte que Jigue
rencia das despczas de fiscali:;:lção croadns Jlelo decreto n. 309,
de 20 de junho de 1891. instihtida sob a clausuln tla dcspeza não Thet·ezin:t, ~1pital do Esbd(, do Piauhy, a S. Josó de Cajazeims,
no M:uanhão, o a ffi:)ndar construil-a, C..'\So a despez..'\ fcdeml não
exceder ã receita vroveniento d:1qnella arrcc.,dação.
As c.ompanbias, cmprczas ou concessionarios sem garantia de exceda do lOJ:OOO~OO.
juros ou sub\·cnção fie1.m suhordinadas á diiposiçfio anterior,
Arl. 7. 0 O Presid.mto da Republica ó nutorisarJo a deslogo que sejam approvados os estudos dofiniti,·o; da respectiva pender l'cla Rep1rtic-üo do 1\linis:terio da ~azenda a quantia do
concessão ou emprchendimcuto.
99.573:4.18$585, distribuHa pelas seguintes Yct•bas:
São isentas dessa ol!rigação as companhias ou cmpmzas cujos I. Jurr.s:, amortisaç7io o mais despez'ls da
contractos anteriormente celebrados impuzerem expressamente
di,·irla externa •....•...•..••••..•...••. 13.387:8()8$'l00
ao Governo as despezas com a respectiva fisc1.lisaç.1o, não sendo
2.
Juro:;,
nmnrtisa~:ão o m:1is dcspezas 1los cm·
permittido, por~m. no Gov.wniJ concc:Jcr a cs.s.'ls comp:mhias ou
pr13.stimos nncionacs de ISüS, 1879 c JSS9. !l.038:805SOO<J
emprezas nenhuma novo.1çãn ou Citvot• de qualquer e.specie, sem 3. Juros, amortisação o m:-ais despczas da
que ella so s:~bordino ãquella- obrigação.
tlh·ida interna fumlada .••••.••.••••.•. 18.111 :612..0000
§ 3. 0 E' revogado o llecreto n. 1705 .A, Uc 30 do abril do 189!. 4. Juros da divida insc1·ipta não fumhda,
§ 4. 0 E' o Po:lor Executi\·o auto1·isado:
anfcrbres á emi:>SliJ tias apoliccs o pa~amento em dinh~iro das quantias infe1°, a renovar por cinco annos o contracto tle navegação das
rioras a 400-~0DO •••••••••••••••••••••••
7:000$000
lagôas Norlo o Manguaha. no gstado d~s Alagô:ts, por concurrencia publica, podendo olov.tl' a respectiva subvenç.1:o annual a 5. Pensionistas:
.A ugmcn ta da a consignaçãodeG80:900$nO,
40:000$, com a clausula tla serem fe1bs seis yiagens redomlas
scudo ·100;000-~ para occorrer ás non1s
por semana o de S()r desobstruido o c.m1I na slhida do Trapicho
concessões. funeral c loto, o 280:006$770.
da Barra;
resultante do angmenlo e diminuiç.:lo
2°, a additar contracto com a companhia que faz o s~rviço do
que hmwo de maio do 1893 a março do
navegay."io de cabotagem outro o Ceará o o P.uá, cstabelecf!mlo
cot·rcnto nono ••...••••.•••.•••••••••••
4.224:587$900
uma viagem mensal~ redonda no porfo da Amarr:u~ão, o outra aos
portos do Guimarães c Curntar,era, potlondo por is5o elevar n G. Aposentados :
A u g m e n ta da a verba com mais
respectiva subvenção a 200:000$000;
l75:G9i$:3JO p..1ro1 satisC:lZer as novas
3°, a revalidar e prorogar por um anno o prazo das conce3Sões
concessões, incluida a quantia de 100:000$
de estradas de ferro, com estndos definith·os jà appro\·ados,
p:trn as aposentadorias que se possam
comprebendidas nos estados que se acharam cm revoluç.lo, o ti3.298:ü95$38S
verem caducado depois de 6 de setembro de 1893 ou que venham
a caducar atõ 31 do dezemlJro do corrente anno, o b!Jm assim as
concessões ou cm prezas do estradas llo ferro que ne5ses Estados,
no referido pr~w.o, tiverem suspendido os trahalho3 jã iniciad03 ;

.
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4°, a encampar n Westcrn and Bra:ilian Telegraph Company,
lias condições de seu contrnoto, fazendo para isso as operaçõe3 do
credito que julgar necessarias;
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Jlô,~, sendo, !:,~
p..'l.ra sxpodiente e

para concerto
o reforma de moYeis •••

25:~

actas o publicação das
mesmas no DiaJ•io

para. a impressão das

do Tribuna] ; c 10:000.:=;

d'l. Republica e do livros:
scientificos do qnB os
directores tlo Tribunal
c.1.reçam; 3:000$ para
impress.'io do rclntorio

16:200$, sendo 3:200.~
plra acquisição do leis

Pessoal •••••••••••••••
Material-Augmentatla
a verba com mais

9.. Tribunal do Contas:

....
0/ficial ••••.• ••••••••••

c: ac·:Jnisição de estam-

10. Recebedoria da c, pita!
Federal:
Pessoal •••••••••••••••
Material-A ugmentada
a verba com mais
15:440~, proveniente do
augmento c dos salario3
do,:; serventes», do
pilhas descllo adhe5ivo•
e de c: commis.sãode 2°/o
aoi ~t·ficnlarcs pela
venda de cst:unpilhas •·
ll. C:dxa da Amortisnção :
Pessoal •••••••••••••••
Material- A ugmcutada

n vm·ha · é o m r.O:.:l.ÍS
!'!3: ISO~I)OJ•••••••••••••

OO:OOOSOOO
320:800~00

46:2~0

185:S90.~

86:38()$000
149:000$00)
121: 18"2$500

757: 1()()$000

361:000$000

271:770.,~

2i0: 182.~300

r2·
Alllllldcgali :~

C.\riTAL FEDERAL

Posso..'\ I - .~~ugmcntarla.

n gmtllica('ão

~ara

ali-

com a quantm do 1:soo..;

dantes do guarda-mór••

777:000$000

mentação dos ( ous nju-

1° commnn-

85:180$000

pai'"<\ o

1:000~0

454:800$000

Matcrial-Augmcntada
n verba c o m mais
12:000.~ para o servico
typogrclphico .••••..••.
Companhia de guardas:
A u g m e n t a d a de
157:200$, sendo mais:
GOO$

danto o igual quantia

para o 2°; 4:800.) para
os sois sargentos ; o

151:200$ JUra os 180
guardas •.•.••••.•.•••
Expediente o outras elespczas .••.•..•••.••••••
C:tp:Itazias:
PtSsoal - Au,!?mcntaJa
da 120:397$500, sendo
mais: 510.~ pat'.l o apon~
tador"'; 3CO~ parol o ajudanto; 7:200~ para os
20 ajudante.:; de t1ois do
armazem; 6:480.) para

305$ paro o vigia

os IS conferenlm do 111
cJasso; 7:200$ para o,:;
20 courercntcs de z:~o
clas:;a ; 1 :200.~ para o
cncarregarlo da illumina~ío;

geral; 762$ p..11"fl. os
c i n '~ o mandadores ;
457$500 para os tr'"'s tn·
noeiros; 4:880,) para os
3"~ qri'Ulltadores; 9: J5Q$
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para
M

60 nLridores;

JG:G22$500, fic..'lndo as

78:232$-300 para o3 513
tmbalhadore.l, o 3:Gfi0.)
para os marcadort>.s .•••
Guinda~lc!:l o elevadores
hyJ.raulicos :
Elevada a vcrha de mai:;;
diarias augmt}nlallas do

seguinte modo:

zu

Guimlastos hydr~m1icos
- Machinistas, 10.)000 i
njudantc, G$.'=)00 ; maudador, 5..1!:.500; foguista,
4$
5$ ·1 encaJ'I'CO'ado
n<
1
• 1•
auxiliar, 4$000 .. - Elevadores hv~lmulicos
Machinista; 8$; ajmlan·
te ô$500; CDC..1f'I'O!.,f3rJO,
4;;; anxilim\ 4$030 ...•
DÔposito de poh·ora na.
ilha do Boqueirão •••••
Scniço marítimo .•••••

ll'i1o 2:400$; dos se to

Barcas de Yigia:
Pessoal- Augmentnda,
sendo assim fixatlos os
vencimentos: t1o Jo p1ditos 14:000.); do 1° rnachinisla 2:000.~; dos
trcs 2r·• ditos 7:200$;
dos seis foguistas 8:G4ü$;

d os 100 marinheiros
12o:ooo.:;ooo......... ..
?tl,tlerinl ••••••••••••••
SA,.TO
o •••• o ••• o ••••

E~PIIUTO

PC3SO:tl.

fJatmial-AtJgmontado.
11 YOI'ha Cnt I: 100.~\JOQ.,

8~1 :OJ7$-300

ôO:OS~i_~OOll

DS:C.00$000
4 :OOtl$iJOO

71:280.~

1f>5:140~:)

58:3~0$000

6:0õS$COO

Cap..'\tazias :
Pcsso;,J- Augmcr~tada
com mais 500 róis a diaria .•.•••.••.••.•.•.•••
Ma t cJ·ia l-S erulo7 fl: 0.')0..!:
JUra acquisi.;~1o tio nu..:

tcl'ial llnctu~mto necess·••·io,inclu~ivo Ulllí\ )aJJchn a Yapor ..•••••.•••
&calores :
Pcs'ioal - Angmcntada
por lerem siilo elevadas
as mens.'l1idades dos mnmdores n 50.~ o as ra-sa..,o~
~
ÇOC
•. d ·";o lll00').1.CS,
• ••

.1\laterJ.t) ••••••••••••••
Augmentntla do

:1:050:~,

J."orça dos gu:udas :
S•)JU!o IDíiÍS : 2[)0:): (l:ll'a.

o commandanlo c 2:800.$
p:lra os oito guarJas ..•

5:670~000

70:800$000

12: f.OO.~OO
50~1~000

12:3o~;ooo

207:200$000

D.\IIIA

Pcs5=oa1 ••••••••••••••••

ID: !JJO;;i)OQ

~laterial-An~mmtlatla

116; 61 0:;-'iJOO

cm mai:i 7:250.~ .•...••
CaJlal:\zias:
Pessoal- Augmcntada

do 23:-i00.7i, sendo nuis:
000.} para os tt·cs conf~J
rcntcs ; 300~ vara o.;;
tlous :'jndantes; 3:GO~

dons c.'lrpintciros;

para os 12 mnudatlor~.s;
I :500.~ p:wn os cinco vi~ ias; 240.$ para os tlons
marcadores i i\00.~ para

os

7:200$ para 40 trabalha·
dorl'S; 0:000:3: para ma i~

os h'Qs ~or-vcntos.

00 trpbalh:ulores: -JjO$
pfll'il
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Material- AunmQnla!Ji\
a
consignnç.<\o c o n1

50:000S. pat•a. a compra

de uma nova machina
J.cstinada ao serYico da
capa tazi;l o concerto dt\
custcnte. acquisiç..1.o do
um guindaste, dons nsccnsorcs hydraulicos, 12
carros para comlucç..'io
de mc1·cadorins, uma.
barc..1. de registro c uma.
lancha a vapor do mar-

cha surtia ••.••...••..•

Lanchas a vapor o Larcas de tigia :
Pessoal - Elovadns as
diarias dos marinheiros
do ~ a 3~000 •••••••••
Escalercs:
Pc53oal-Augmcotad,•s
as diarias dos \latrOes o
marinheiros, eom mais
1$ a eula um ••.•••.••
;\hlerhl..••......•.•.
Forças dos guardas :
Pessoal - Augmentad~
do 51:200$, sentlo mais:
000$ para o comma.ndante; 900$ para cada
sargento, cujo numero ó
elevado d~ tr03 a quatro; 850$ para cada
guard.1, cujo numero é
elevado de 50 a 60 •••••
Material •••••..•••.••.

59:800$000

74:125$000

8:000~000

19:458$000

42:120$001)

120:600$•100
3:()()()$000

Pe53oal ••••••••••••••••

7:600$()00

ARAC.-\JU'

de 2:000$000 ••••••••••

Material- Augmenhda

capatuzill!l!
Pessoal - Augmcntada

a Uiaria. do3 serventes
~!ateria! .•.•...•..••..

de 1$·"00 a 2$000 ..•••••
Escalares:
Pessoal - Patrão, clcYando·so do 50S a 60.) a
consignaç;:to mensal •••
H.em:vloms, elevando--se
do 40.:; n 50$ mons:tcs ••
~tatcria\ .••••....••••.
Foi'Ç.'l dos ,...nardas:
Angmcnta~a. do 4:G5~.
sendo mais: 250$ p:tra.
o commandanto ; o 200.~
pari\ C:t1la guarda, c11jo
numero é eleYado de lO
n 12 ••••••••••••••••••

MA CEIO'

PCSSC"al., •••• • ••••••• • •

Matcrial-.Augmentadas
algumas consignações
na irnpm·tancia do 83G$
Capatftzias :
Pessoal - Au~mentada
do mais 3:630$- pela cleyaç:lo da diaria com
mais 500 réis .•••••••.•
l\taterial ................ .
Lanchas a Yapor e cscaleros:
Pessoal-Augmentnda a
dialitl dCl3 marinheiros
de 2$ a 2.~; a mensalidade do patrão de 51$250
a 60$ o nugmentado o
numero dos remadores
de oito a 12 •••••••••••
1\laterial- Augmentada
com 1:0()()$000 •••••••••

I : OOú$000

7:200~00

720$000

I : {){){}.;,'000

6:000~00

15:900~00

88:700.."-lOO

5:768-$000

200.$000

18:315$000

13:177$500

2:300$()00
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Material ••••..•••••.••

I :000$000

21 :G00$000

-". ---."'"-".

.

=-:--."::--·:-'"c--:~:.~-:-r.;..,- .,.~,=~:'"-:=:~-"'·:-"

11:100$000

7:125.$000
600$000

2:754$000
400$000

6:78;:.~

42:120$000

Força dos ~uardns :
Augmeuta a do 2:800$,
sendo mais: 650$ 11ara
o commnmlanto; 2.50$
para o sar;...;cnto; o 50$
para ca.da um dfls guardas, cujo numoro ó elevado do 14 a 15..••••.
rENE DO

Cap~ta1.ias:

Pessoal ••••••••••.••••
Material- Augmentada
com 3:67~ pu',\ occot•rer no nlu~uel das casas
para a Alfandega e para
o de~tac..'lrncnlo do linha
c ãdiffercnça na assignatura do Dia rio Of!icial ••
Pesso:~.I-Augmentmla a
Ycrha paroL or-.coner ao
augmcnto da diaria de
l$íl00 a 1$800 •los Ira·
balharJores cffl!ctivos •••
}.[aterial ••••.••••••••.
Escalares:
Pe:Boal - .Augmcutada
em consequencia d. o
se r cm elc\·adas com
mais 10.}: as mensalidades
do patrão c dos quatro
remadores o com mais
300 róisdiarios as 1'"3~-ões.
Material ..............
Força dos guardas :
Pe:;:soal - Augmentada
do 1:850$, semeio mais:
250S 1-.ara o commau-

dante e I:GOO$, para os

-7~:·-::;-- ""'--~-;-

oito guardas •••••• • • • •

·-~~- ..~-

•

I

F""":.~;:--

·-

Material- Augmentada.
em GflS$ p:wa concerto
tlo equipamento e arma-

mcuto, aluguel da casa

para o dEstacamento do
Pontal da lbrra c roconstrucção da cas:\ cm
que estava o dito destaC..'lUleUtu •. , •••..••• , •••
l'EHNA31Bt:CO
Pessor~l •.•••..•...•••.
Material- .Augmentada
a verLa com mais 5:805$
paro.\ roforç:u• as rnbricas do « Bxpediente ~,
c Aeqnisiç::"io o O!lcadernncão do lh·ros :&>,
«Concerto o I'.Jforma do
movei:-», «Puhlic:u,·õe.s
de cditacs», «.\ssig-nalnra (!o DiadoOf!icial-.,
cSol'\Tiço tclegr~phico»>,
<c\gna c nsseio», etc ..•
Capatnzias:
Pess·)al- AngmenhHia
a 40: 155-S">OU, sendo
mais: D!Ji$500 para os
sete njndant-:!s do fieis ;
l :890.~ para os conrorentc.s do 2" classe, cujo
numero t"! elo\·atlo do 12
a 14; 300$ para os tfous
mandadores ; 9US.) para
os se to arrumn<lores i
I :470$ para os 14 abridores ; 855::; par.\ o:;

sois vig"ias do portas;

30:000$ para os trabalhad.ares, cujo nnmeroó

; .;; •·.·•· .

848.-,'000

2'J7:200$000

12 : 118.$000

··;:-:::."""'=- •,. "'-'~ _• .~__ -:.:;.-"'--;: ::. ,., .. ~

cloV;.ldo de SG a 106 ;
15$ para o machinista;

:....~-~-- ~--~:·:;.~,-~;"""""-.::
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{){)~ 1\fil'A um àju&antCi
para seis mn~·oa
630~

dores; 9il0$JJOra 12 ba·
lancciros ; 300$ para

um carapina ••••••..••

Material-Augmontada
nr-

n ycrlu vara compra do

intlisrmns~rvel,

material rodante
de um guindaste a vapor

RCnte c

e de um lancha lambem
a Yapor ••••••••••••••
R1rcas de ''igia o esc:ller~s :
Pessoal ••••.••••••••••
MaterbL ............. .
guardas :
J<"orç~'l~-.tos

101:010~000

ss:o90$·Jilo
U.200$::~00

ün:4SO~O

do mondndo• con\ moi~

$.'i00; do nlll'idor o do
~f;}lcrial.

...•••••••.•

cadtt um dos 12 h'3.1J~11mdores offcctivos com
mais: $400 •••••••••••••

Escalcres:
Pessoal- Augmcntada.
p:w serem olc\•ada.s n:;
mensalidade:; do [1atrão
a ütB c as do c.1da um
dos "oito remadores a
50-~00 .•••••••.••.••••
1\l"terial •••••..•••••••
Forç:t dos guardas:

Pes:sm1 - Augmontntl:t
do 5:050;::, sendo mais:
~50$ parà o romman-

40{)-~000

10: l!JMIOO

41l0.~00

5:520->000

danto; o 200.) p~n-a calla.

Augment~da

de 51:200$, semlo nu is:

18:300.$'lll0

Pessoal -

gnartla, cujo numero C
elevado do 12 a 14 •••.
ntO GRANDE DO XORTE

21l0$000

550.~

6..~ par~1.

Jlcsso:ll ••.•••• · .••••••
Material-Com o accres·
Assig·
cimo de

Pcs~oal- Augmcn~'ulas

natura do Dim·io Of!icial
Ca}latnzias:
as diarins •••••••••••••
1\laterial. •••••••••.•••
B;;catcrcs:
Pessoal - .Angmcntada
n mensalidnde dos ro·
tmulores de 45.5 a 50$000
1\latJI·ial ••••••••••..••
Força dos gnan1a3:
PesSoal- Augmcotml;\

dantc, o 200-~ p:ll'a c.:ula

do 2:050$. sendo mnis:
250$ para o conunan-

.

tl:~~mg

4:500$000
"i50$000

5:C.S~$(lll0

42:120$001)

Material. •• ·-· •.•••••••

120:00[1$000
I :500~ilJO

5;812-$000

5S: 340.~0()0

úOO.$ para o commandantc; 900$ para C..'ltla.
sargento, cujo numero ó
cleyado de t_res a qua·
par.t c..·vla

tro;

g-uarda, cujo numero ó
clo\·ado de 50 a GO •••••

Material •...•••••..•••
PARAUYDA:

Pessoal. • •.•••••..•.••
Material- Augmentnda
a verba com mais 15G$
para reforçar as rubricas de «Publiclç("ies da
Offir:í~rl» •••••

cditaes», «llespez..1.s juo «Assignatura.
diciae~»

do Diario

C.1p:ltazias:
Pcsso!ll- Augmentada
do 1: 105-'3100, resultante
do nugmcnto dai dia rias

!!

!!

M

-"'"

;;

,..z
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:5

z

."'"'

g

um dos :guardas, cujo
numero é elevado de
oito a nove •...••..•.•

~la ferial ••••••••••.•••
C I!.\ H.\'

Pes:;oal •••••••.•••.•••

Material .•••.•••••.•..
Cap:tfazias :

Aug-mentnct\

Pessoal - Augmenf~'l,]a
a verha por torem sido
elevadas as diarias do
mandador com mais I$;
dos dons conrerenles,
dos donS ahridores e dos
tr.lhalhadore:;, cujo nltmero é elevar}o a 41},
com mais 5:l0 réis a
cada um •.•.••••..•.••
Material - Elevada do
150$ a 300$()00 •••••••.
R-:>Ca leres :
Pes~oal-

a mcnsalirlarlo rlo palrão
elo GO.~ a 80~00() •••••••
Jo.laterial ••••••••••••••
Força dos guardas:

Pessoal - Augmentn1b

do 11 :000.$, sentlo mais
150$ J•ara o commandanle i 550$ para ca•la
um dos s..'\rgcntos; o
350.~ p;u·a c..1.da um dos
gnafilas, cujo numero é
elevado de 15 a 18 •••••
•••••••..•••••
~lalerial

f'.\Iti'i Airrn.\

~-~~-..-..

PP:=soal •.•••••••.•••.•
Mntcrirtl Angmentada n Yel'bn com mnls

_c.-

no.~QOO. t •• '''I o,.''~'

~-~-;_-~,;:-i·-·.-..:;---~.<;;-::_;;-~,~~:::~~·--~~?

100$000

12:3~'iloo

I 1!J:70ii.~On
7:SGS$000

35:!Jt0$000
300$()JO

G: nr.o.;;ooo

350~000

15o;o:JO

33:000.~010

42:120$000

5:190~0

Capa.laziag!
Pessoll - Augmcntrula
veJ•ha com mais

a

10:1~000 .•.•••••.•.•.••

Mafcrial. •.••••...•..•
J<.:scalei·es:
Pessoal- Augmentada
n vcrln pela olevaç;"'io
da nnnuitlatlo dos tlons

Matorinl ..••.••..•.•••

patrõ~J3, de 720-S a OGO-~;
tios lO matinheil'O.i do
2:4()0,} a 3:600~ e das
l':1c;:ões dia rias do ·tOO a
600 réis •••••••••..•••.

um dos lO guarJas ••••

Forca elos guarllas :
Pessor~l - Augmcntntla
do 2:251J.'), sendo mais :
250$ p:u-a o commandanto; 20:l$Jl!Wa cada
~AltANIIÃO

PCS'SO:l] ••••• • ••• • •••••

Material Angmcmlnda a vcrha com a
quantia do 4:400)00~. o
Capatazias:
Pessoal - Augmentnda.
n verba JlOI' se let•

elevado as diarias dos

ll'es manthdorcs c do:;
dons confcro)ntcs com

mais 40(1 rói3 calla um i
dos dons ''igins c do:;
38 trahalhrtdm·cs cont
mais (}00 réis ca·ln um •.

Material........ • ••.•

Ihrcas o cscalcros:
Possoal-Augmenta1la a.
verba J?Or ter sido r! ova.
~~ (!. ·l!W~i<~,llda•l~ <lQ~

I :00()$000
200:;.'il00

1 :200~000

7: tss~ooo

13:500$000

142:700~)0)

8:768~

2:400.~00

43: 200:)000
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~
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~
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quatro patrões de 42$ a
50~; do C..'H'pinteiro do
505a GO~ o dos 3n l'Clllfldofes do 3G$ a 5(}$000.
~labrL\1 •••••..•.•••••
Força dos guard·ls:
Pcs5o:ll - Augmentada
com 7:550$, s~ndo m:lis:
150$ para o commandanto; 550$ pa.ra cada
um dos dons s.1.rgentos ;

JS guardas ••.•••••••..

:-GQS p:tra cada um dos
PARA'

Pcs.soal •••.•••.•••••••
1\latcrinl. ••••••.••••••
Capatnzias:
Pe3Soal-.Augmentada a
verba par.1 o~carr~r ã
elevação das diatias dos
quatro mandadores, dos
oito conferentes., dos
cinco Yigias, de um
marcador e de 00 trabalhadores com mais $500
cada um ; o das mansalidados do.;: }0 e 2° machinistas com mais 40$.
cada um o do foguista
com mais 10$000. a • • • • •
Material ••••••••••••••
Cruzador CaçadoJ", aviso Ser.::.cdellc;, lanchas a
vapor, barcas de vigia :
PC550al •••••••••••••••
a ....... a •••

1\laterinl •••
Foi'Ç3. dos guartlas:
Pessoal- Auf7montada
com 87 :i()()$, ~ndo mais
1:200$ para o oommanda.nte ; 1;500$ para cado.

3:300$000

26:5?0.~

33:000$000

297:600WOO
21:136$000

153: 180$000
25:100$000

70:460WOO
52: ()G()$000

)IA.x1os

9

I

um dos sargentoS cujo
uum~ro ó elevallode tt·es
n quatro; o 1:150.~ para
cada um dos gn.1rdas,
cujn numero ó elevado
de 40 a 55••••••••••.••.
1\latcrial. a • • • • • • • • • • • •

I

Pc:-:so:tl •••.•••••..••••
~laterial •••.••••••••••
Cap._'ltazhs:
Pesso<\l-Augmcntada a
verf.a com n importnncia de 3:020$ para occorrer ã elevação dos YCDcimentos do mandador
com mais 40)$ e dos lO
tralulh'ldores com mais

147:600$000
1:350$000

9:;98$000

88:700.~000

17:80<WJQO

I : ()()()$000

2:590$000

7:5~

220$,~~da nDI •••••••••

15:540$000

0 O O I O O O O 0"

)laterial ••••••..••••••
Escalercs :
Pe:;soal-Augmenhula a
\"CI'ba por causa dfl. elevaç;_io dos vencimentos
do patrão de 51$ a 60$;
d03 14 remadores de 36$
a 40~. da diarin das raçõesdo 1$ a 1$500 •.•••
:Material ..............
Forç.1 dcs guardas:
Pessoal- Augmentada
de 20:500$, senLlo mais
l :250$ par.\ o cmnnnndaotQ ; 2:9;x}$ para o
sargento ; o 1: 164~285
para cada um dos 14
e

39:300$000
O

o

guardas••

Material ••••••••••••••
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BAZ...~

Pess~al ••••..••••.••.•
1\Iaterial ••••••••••••••

Pesso..'ll - Augmentada

capatnzias:

com 38: IS.J$, Eendo mais
I$ para ns dinrias do
apontador ; dos confeJ'cntes, cujo numero ê
elevado de sete n oito ;

dos marc..1.dorcs. cujo numero ê elc,·ado do um
a tro~, e dos 100 traba1hadores ; e mais: 500
réis para a diaria dos
aUri·iorcs, cujo numero
ê elevado do set'l n 12,

~Iatcriat.

•.•••••••.•.•

supprimidc.s os cinco arruinadores •••.••••.•••

L.·mcha a Y<tpor c e..=::caler~s:

1•ara o conunan-

I>cssoal ...••••••••.•••.•
Material - Mais 500.$
P,:11'<1 « Expedicnb da
Guarda-moda» .•••..•••
:Forç 1 d<tS guar,1as :
Pe.s:::oal - Augmentada
com27:000$, sen:lo mais
600~

dantc; 600$ 11ara cada
um dos quatro sargentos; 400$ para, C.'\lla
um dos GO ~uardas .•.••

Material •. ~ .•••.•.•...•

PAR.\NAGU.\.

Pes.:;oal .••••••••••.••••
~latcrinl. •••••.••••.••..

Capatazias :
Pessoal ............... .

0-~,. --~~ .:.~---- ,_:::;-: '_,_.

282:000.."000
17:018.~000

n:ooo$ooo

195:624~00

59:700$000

9:500$000

159:600$000
2:000$'.100

4~ =~~~~~~-~=2:-:::::-~ :;~;7;~~-::t:~:.·..: ~-:-~-;..;

5:986$'.100

3:218$'100

5S:340~

_,-,--

CATRARL~.\

---~-=-- ;.;_S:, -~ -~~~~7'

600$000

2:7ÕÕ$ÕÕO

14:4!1M003

13:~00

55ií$õoo

6:348.$000

58:340~000

6:000$000

4:920$000

800$000

15: 900.~000

7:88('~00

125:000$000
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Pessoal- Angmentndas
as mensalitladesllos tlons
conferente.; c.lo cacs c..1m
mais 20.3, as diat~~as do
marc.1dor c dos quatro
arrumadores com mais

t hcsom:-oiro ••••••••..••
!\ln teria 1••••••••••.••••
C..'lp.:l tazias:

Pessoal - Crendo mais
um lo~m· do Hcl do

IllO GRAXUJ-! 00 SUL

umllo.s I:! guarllas •.•..

com 2:G50$, somlo mais
250.~ pat'i\ o commandanto o 200$ para C.'lr.la

I'C5soal -

~1,\terial ••••.•••.•.••..
Forç;\ tlos guardas:
Augmentada

}>e55o:al •••••••.•••••••

Pe:;soa 1 •••••••••••••••
Es·:·alercs:

Capntazins:

Pessoal •...••.......•.
.Material. ............. .

S,\XTA

l\Iateria1 ••••.•••....•••

um dos 10 guardas ..••.

!dataria) ••••••••••••••
L'lncba. n Tapor e osc..'\leres:
Pessonl •.••••••.•••.••
Material •.•••••••.••••
Forç:\ dos guardas:
Pessoal - Augmentatla
com 2:250$, scmlo mais
250$. 1)ara o commandantc c 200$ para cada

---

-~!_r,_:

'

'\·entes com mal:s 300 I'ói:s

t<.>O r~ls ~ n d~ ó~ eN'•
l\latcrial ••••••••••••• ,
Uat"C.J.s, lanchas o esc.\·

leres :

l 1 csso.1l- .-\ugmcntados
cm .J.:.JSO~ os vencimentos dos patrões o
mal'inheiros ••••••••••.
!\Jn lc1ia 1•••••••••••••.
Forç.a. dos gu:m.las :
Pessoal - .Augmcntada.

com 15:250~, sendo mais
150~ p~ra o commandanto ; 550;; para cada
um dos Uous sargentos;
350~ para cada um dos
40 guardas ••••••••••••

PORTO ALEGRE

Pessoal •••••••••••••••
1\latcrial ••••••••••••••

Capatazias:
a mcos..'llhlado do con-

Pcssoa.l-Augmcntnda~:

ferente do cllCS com
mais 20~ ; a diaria dos
tres arrumadores com
mais 300 réis ; do mnti·

J:i,:iso.~Jo~
I oOOOo!OOO

7:9G0..~00

28:6SO.~OOO

6G :000.)000

IGO:OOQ;;;OOO
19:086$000

63:480$000

dador c dos tres marcadores com mais 500 réis

12:400~030

3:000$000

o: ooo.;;ooo

:1\lilÍCii;.al ••••••••••••••

Barcas, lanchas o cscn.lercs:
I>essoal •••••••••••••••

Material •.•.•••.••••••
Força dos guardas:
Pessoal - Augmentada
com mais 8:250$, sendo
mais 150$ para. o commandante ; 550$ para

e:1.Jl\ thn

JQ!I ttótt~

t:~W ..

,}os 2U guarJas •••••

gonlos i 330$ 1mra cad.1.
11111

UHUGUAY~\XA

BarcasJ lnnchus o c.sc.1.-

Pessoal .•••••••.••••••
1\latcz·ial •.••••••••••••
capatazia:i:
Pesmal- .Augmenladas
ns tlial'ias ti. o annmatlor
o d03 11 scrYentcs com
mais $30:J •••••••••••••
Material •..••..•.•••••
lore3:

Pesioal c material. ••••
Foro,."a dos guardas:·

l'cs:mal - Augmenlada
com 17:000$, sendo mais
150.$ }l..'lra o comman-

dautc; 550.') para cada.
um dos dous sargentos ;
483.'} para c,ula um dos

Mr.tcrial •.• oo••••••• o.

45 guu-das •••....••.•.

M:OGO~JOU

2:26~:;:<)00

5S: 3 w.:;ooo

4: 100~1)00

~:4~0;<)00

15:420$·JOO

3:0:JO.)Oc0

73:500$000

58:310$000

conu~mA'

Pc3soal. o. oo•• o•• oo • o.
lo.laterial ••••• o. o. o••••
Capatazias:

8:4~

400$000

8:0t0~00

I :5fJO$UOO

2:018~QOO

I>ossoal.o ••••••• o • • • • o.

Escaloz·cs:
•• , . o. o •• o

18•300$000

·o o ••• • •• o.

l\la torial ••• o•• o•• o••••
l'CSSO:\l. •.• •

1\htcrial. .• o

Força dos guari.hlS :
Pessoal - Augmentada.
com 3:050$, sendo mai~:
250$ para. o co:nman-

dantc ; o 200.~ }JUra
cada twl dos J4 gnardas
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13.

S. PAULO

PessoaL ••••••••.••••••
Material - Po:tra mta
dcspeza, mp1tazias o
outras, conformo o decreto n. 1.747, do 3 do
julho de 189! ••••••.••
228:200$000

230: 80()$000

169:800.)0!):)

JUIZ DE FÕRA

l'c.55oal ••••••••••••••••

171 :200~0JO

46;200.$000
14; 800$000

135:000$000

189:000$000
50:00()$000

14:-t00$030

Material - Para esta
dcsJH~z.'l, mpatazias e
out1·as, conforme o decreto n. 1.747, tle 3 de
julho do 189!. ••••••••
lJEI.EGACIA
Fl5C.U~
DO
lliO 6ltANDE DO SUL

:Pessoal ••••••• o o • • o • • •

Força llscal:
l'cssoal •. o • • • • • • • o • • • •

PAULO

fim.1c3:

• • • • • • • • • • • o. o.

Ma teria I. ....•...•••••
Porcentagem para a
cobrança de rendas no3
municipios onda não
existem repartições da
União, o
D~logacias
So

~ateria.\,.,!.~,.!,,.,,

l,essoaJ •••••••• •. • • • • •

9.170:081$100

.\UNAS GEUAF.S

Pessoal ••••••••••••••••
!\la teria) •.•.• o • • • • • • • •
CUYAU.\.

o.
J>cssoal ••••••••••.••
?o.Iatcrhtl. • o • • • o• • • • o • •
CUU.YTJUA

Pc::soal .•.•.••••.•••••
Material. ••..••••••.•.
TJJEU.EZI:'iA
o •••••

~latcrial ••••.•••••••••

}"lc:;soa 1••••••.•••

OOYAZ

t>cssoal •••••• o • • • • o • • •
]\Jatei•ial. o • • • • • • o • • • o .
lmport:mcia quo so presumo uece5saria 1ura a
c.lcspaza com a col.lranç.1.
c.lo rendas nos municil'ios em que não hn rot,arliçõcs da União •••••

o;. -o.;~ -c-:.

25:200$000
6:838$000

16:400$000
5: IB8$1JOO

3 : 7 J S.$000

14 :800!000

3:-lSO~JO

1-1:800$000

3:270~00!)

14 :800,:,-ooiJ

85:000$000

254:500$000

~72:782$000
740:50~1J{){)

968:000$000

-_:__:~~~-i.~·-:;.·_: _-_-.o--o-c-.-,:~-~~~- ~~~:~~~:.-:;'~S!-""'--==_-::-:.:

253:000;DOO

715:000~0CQ

14o Mesas do rendas •••..••••..•.• ••o •••• o••
15. C3.'!a üa Moeda o resgato do cobr"o ••••• • ••
113. Imprensa Nacional o Diat•io Oflicial :

-'":-ii----

l,tJssoal •••••••••••• , •.
:Material •••• ,,, •• ;~·.,,

~._;.c_-.:-.~-·- i.~:.~...-:~'~~~~.. ~'--\.;~~_;_-.:.,::~:::·---. c-~'"'=--:_·_:_~: .~~-~ir:"::·~=-=~-~.=_;: -;~-:t:~~-':=~~=-~~~~~-...,2--:-;~-~
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17. Labomtorio Nacional do
Analyses nn Alfandega
tia Capital FcLI.cral :
I>cssoal •••••••••..•.••

~Intcrial ••••••••••••••

-""-~

.,""'!!,ii•• _~--- . -·
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do cães da. Alfandega atà ao Arsenal de
Guerra (consigna~âo nnnual); 244:200$.
para acquisição c montagem de OO\'as
machinas 1mra o serviço de desc.1.rgas;
Estado do Espirito Santo, 50:500$ pam
p:-quenos reparos e conclusão das obras
da Alfandega; Estado da Bahia, 104:000.$
para pequenos repar03, substituição ele
uma das linhas do edificio da .~\Hhmlega,
no ponto ap(){lreci,1o. constru~ão de uma
p:utc do edificio ú rua da Princeza, para
que s~ possam abrir oito portões, reparos
do cal~amcnt•J dos armazcns e substituiÇ"do de trilhos e dos enean<J mcntos c rcmoç.ão das latrinas; Esladocle Sergipc.p..ora pcq uenos repa r os, I :000:~; E:stado dasAlagôas.
idem,;:)QO.~;E-5tado de Pcrnam buco,%>:000.~,
sendo 20:0 .o.-;; para os rí'paros no cditicio da. Alftmtlt·g<l c 5:000~ Jlara pequenos
rep:u•o5; Estatlo da Parãhykl, Jara pequenos reparos 5:000,S.para accrescimoda.
ca~a que ;Serve tlo ponto fiscal em GaLedcllo 5:000.~. para a construcção de um
edificio em que funecionc a Alfan,lcga
50:000.~; Est....·ulo do Rio Grande do Norte.
p..1.ra pequeno5 reparos 200S; E:::tado do
Ceará, para pequenos rcpJ.ros, 2:500$;
Estaclo do Piauhy, iclem. 3:300$; Estado
do .Maranhão, idem, 6:00::1$; Es~1.do do
Pará, idem, 5:ooo.;;, para a continuação
da construceão dos noyos armazens da
Alfandega, 100:000$; Estado do Amazonas
pua pequenos reparo3, 3:000$. para começo do construcção de um predio e ar·
mazem cm que funcdonc a Alfandega,
200:000~; Estado tle S. Paulo, pa~~a pequeno.:; reparos, 2:000.$; E~tado do Paranã,
id('m. l:OO()S, pna construcção de um
e·lificio que f1rla de .Alfandega em Paranaguâ, segundo Yerba que jf- foi vota•1a
e não despendida no e:xercicio de 189--t,
100:000$; E~tado do Santa Catharina,
para pequenos repa.ro3, 500$; Estado do

--·~~·-..c.!'!..~....:.!-~.- ....-!=_·

20:000$000

112: 1w~ooo

63:400$000

........... _ ,_, .... __,.

51:200$000
12: 200.)000

18. Administraç-ão c custeio das faí'.cndas o clesJlezas com os Proprios l\aciouac.s:
J.lantitla a consignaç-<io do orçamento vigente c mnis a tlo -1:000$ pata despeza3
com a Companhia do E-:gotos ••••••••••
19. Ajullas de cu:: to •••••.••.••••.•••.••..•••
20. Gt":"~tificação por ser\·iço.s tcmJlorario.s o cxtraordinal·lo5:

21.
22.
23.

24.
25.

2G.
27.

,~\ugmentmla com mais 40:000.:para por·S:-J
<'lll dia a tom:tda de contas tios cxactore.s
60: OO:k<:()OO
Juros diversos ••••••••••••.••••••••.••••
50:000$000
Juros dos bilhetes do Thesoum .••.•.•••.•
480:000..'000
Juros dos cmprestimos do Cofre do Orphãos
650:000$000
Juros dos DaJ,O~ilo.:; das C.tiias Economicas
o Montes de Soccorro .................. .
3.180:000$000
Commi::sões ~corretagens ••••••••••••••••
30: 000,.<;()00
DiiTercnça de camhio ••....•.••• · •••••••• 29.550:400$00J
úbras : Augmenta•la a vcrlJ..."t do orçamento
Ti gente com mais 387~000$ o as5im distribuída:
capital Federal e Estado (lo Rio: 747:000$,
sendo: 100:000.~, para obras no edificio do
Tbesouro; 20:00U$, para pequenos reparos nos cdificios a cargo do Tbcsouro;
22:800$, para obras da Al1hndega, pes...~1.l
t~hnico; 200:000$ para construcç.iio de
noYos armazcns; 15:0:JO$. para conserYaçc:1o do obras hydrauliras, comprehendendo cães da Alfandega c suas dependencias, pontes, defesas; 15:000$. para conset·Yaçãu dos apparelhos e machinismos
hydraulicos ; 30:000.$, para conser\~açoão
c melhoramentos dos actuaes armazens
da. AlíandPga.; 100:000$1 para oonstru01;ão

\('

=
=

•

~

<

<

M

Rio Grande do Sul, idem, 2:000Si Estado
de Goyaz, idem, 500$; Esiodo de Matto

Grosso, idem, l :000$; Estado do Minas,

idem, 2:000$; para obras imprevistas o
urgentes 50:000.$000 •••••••••••••••••••
28. Despezas eYentuaes :
Mantida a consignaç-ão do orçamento em
publica no llistricto Federal a 4:800.$

vigor, inclusive a quantia de I•t:.JOO,,
para dous a·ljuntos de ]lro::urador {\a Re-

cada um o dons solicita11ores a 2:400$000
29 Reposições e restituições •••••••.•.•...•
30 Adeantamento da garantia provincial de

2 8 /o ás estradas de ferro da Bahia c
Pernambuco ••••.••••....•.•••.••.••..
31 Exercicios findos :
Incluida a quantia de 216$ para paga..
monto a Augusto Borges Leit.<ío, amanucnse da lwspedaria de immigrantes
da. ilha das Flores, do seus vencimentos
relativos ao mez de novembro c seis dias

u

••••••••

tle dezembro do anuo passado.
33 Creditas especiaes ...................... .

Art. 9.0 E' o Governo autorisado:

1.467:000$000

103:000$000
100: 000.$()00
450:000$000

517:004$369

1.108:070~68

V. A abrir ã vel'ln-Exercicios findos-o necessario credito
para occorrer ao pagamento dos ordenados a que tiver direito o
juiz de direito Augusto carlos de Amorim Garcia, em execução
da lei n. 210, de 3 de outubro do ISOJ.
VI. A liquidar e pagar no Go\·erno dos Estado5 a importancia
das dC3pPzas feitas )leio Thesouro dos mesmos Estados por conta
da Vniã0 1 por moti,·o da r~volta.
VII. A entregar ao Estado de Goyaz a quantia de 30~:COO.~,
rrsto 110 auxilio que ao mesmo foi concedido por lei de 10 de
setembro de 1893, salro a hypotlle:3e do art. 2a, paragrapho
unioo tla mesma. lei, abrindo }Jara isso o necessario credito.
Art. 10. Em igualdade de circumstancias ser-do preferidos
p.:U'a os accessos nas repartições de fazenda, os empregados
que tivet·em os concursos de 1• e za entrancia.cxigidos por lei.
Art. 11. Ficam revogadas as disposições cm ooatrario.

Sola das Commi;;sões, em 15 do dezembro de 1894.- J. L .
Coelho c Cmnpos.- Joao llarballto.- LapCr.

'l'ABELLA

Art. 8. 0 Continuam <~m Yigor as disposições dos arts. 8'\ ga c
12 da lei n. 191 B, do no do setembro de ISD3, e bem assim as Verbas do orç:1mento para as quaes o Governo poderá abrir
credito supplementar no erercicio de 1895 1 de accordo
dos nrt~ 20 §§ 1° e 2t da. lei n. 3229, do 3 do setembro do 188-J,
com o art. 9a n. I da presente lei.
e 9' o II n. I da lei n. 126 ll, de 21 de noYembro de 189'2.

dep>sitar Jlelo Ministcrio da Fazenda.

Sccrt'tada do ,')'emulo o Sccrctarit1 lfa Ctwzm·a dos Deputados-

I. A abrir, no exerci cio do 1895, oscreditos supplemcntarcs para
MU\ISTERlO D.\. Jl!STIÇA E NEGOCIO$ L'"TERIORi:S
as verbas indicadas na. t..""L.bella. que acompanha n presente lei.
H. A concluir o cditlcio c acccssorios para. a inst..1llação definitiva da Alfandega de Macahé, insta.llando-a., JlorCm, desde jã
Soccorro$ ptrbl:"t:o~r ..
em cdificio alugado ; abrindo os necc.s...<:arjos credhos.
Subsidio dos sena,forcs c suhsiflio dos deputados-Pela imporIII. A entregar aos Thc.;::ouros dos E~tadosdc Permunbuco c Pa.... rahyba as quantias proveuicnles: do impo.stn <'stadual do gyro, tnncia fJUO for nccessarin. clurante as ·prorogações.

~mandadas

IV. A abrir o neces.~ario credito )lara execuç-ão da lei n. 199, Pelo serYi~ stenographico o de redacção o publicação dos dode 30 de julho do 1894,
bates duranto as prorogaçõe3.
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ML'":ISTEl:t.!O bAS RltL.\.ç-2:E:: EXTEnlORE3

Exlnwnl:ncu-ias tzo c.rtcrioJ·.
MIX15TEIUO DA :li.\IUXIJ.\.

colon,"a.~ tnóUt<TI~$-

tlc.~pc;;as c crcllhfacs -

p,-c.<õt"Jiot: c
J>if:cr.~ns

Jll\1~1.\S

Eta.pas o Uia.ria.s a colonos.

Pelo transporte de

D.\. IXOUSTRI.\ 1 YI.\.~·:\.0 I.; OHRAS I'UIIUCAS

comcdoria.g de emha.rquc.
!'Ul'\'l~TEIUO

c

Gal'ltntirt fie jm·as tis c::1!radus di! {en·o c lW$ cnge,iho5 ccnlracs

-Pelo que cxcctlm• ao tlecr~Udo.
Rospilaes-Pelos medicament~s e utensis.
Reformados-Pelo soldo de ofliciae-s c praçns.
:MlXISICniO D.\. F.\ZE.'\0,\
_\frmiçües de lmcca-Pelo l!;Ustento c tliet..-.. das guarniçõe.;; tlo3
navios da Armada.
Jums da tltoidt' inscripta, cll~.-Pclo3 I\..'Chm::vlo3 além do nlMrm!riic~ narac.(-Pdo3 rasos fortuitos tle avaria, naufragio:;,
gm·jsmo 01 çatlo.
alijamento de oltirctos no mar e oulros sinistro.:;.
O.li:t·~t ela _hJOJ•tb,ç,To- Pela cncom:ncnth c a-:;si,;na.tm·..t tle
.Fi·etc.s-Co:mnis=õPs de s~1ques, trat..'lmento de JH'aç.1s cm Jnrks
P.Sll'.lngeiro.::; e em Eshdos onde não ha ht)Spitaes o cniCrmariast notas-.
DrflêreHça tlc Clltllbio-Pcl'l que for prccis·1 afim tlc l'ralie para t1espez:Is de enterro.
Hrcntuac>-Pclas passJ.gcns autori~adas 11or lei, njmhs de zar-sc a 1 cm essa. de fuwlo3 11ara o cxtcritn· e o pagamento
custo e grntiücaç-&c-3 exhaor..linar1as, tamt,em delermiunda.::; do:i juro3 c amortiz..'lção d'13 cmpre_,;;limos uacimncs do ISGS,
1810 o 18SD o das npJlicc3 convertidas do juro de 4 °/0 cm
l>or lei.
ouro.
Juros tlir.cJ'.~os-Pêlas imp:H't.•meias q110 fomm pr~ci5:13 além
tias consigml.'Jã.s.
!JlXISTEIUO D.\ GUEB.RA
Jm·os (los bilhetes do 7'/tesolu-o- hlem idem.
•
•
•
_
Commissii!!s e eorretaucns--Pdo que for nccc.5sario além tla
Ilo$fnlacs - Pelo:; mmhcam:?-nto3, dwtas o utensts n praças I sonuna coucellhla.
de l'rct.
Jm·os dos cmpre.<:tim~s do cof;·.J tios o;·1,ltr7os- Pclo3 que
Praçaç tle 1n-el -Pelas gratificações de voluntario3 o engaja~ forem rcclamatlos, si a sua imporbncia exce!ler a do credito
vot.1..do.
·
dos e premio aos mesmos.

Juros dos tlcpo.iiroo: tlas Cai:~·rs Ec<Jnomir:t1~ e elo.~ .lfrmtc~ de
Etapa.o:- Pelas que occorrercm alem ela imporlancia. conSoccorro-Pe.!os que furem de\•i·los alem do er~tlito votado.
signa•la.
E:t·erdcias jinda~-Polas ap)sent.a•lot·ia'>. pemÕ25 1 ordenados,
Dc . ~J;e;a-; t!e cr;J1•os c qHm·l~.·is-- Pelas forragens o fermgens.
C/as.scs inact!r:as- Pd:tS ct.1.pa.s das praç-.a.'5 inYalillas c soldo soldos c outro3 vcncimPnt.o3 marc-ulo3 cm lei.
Rcposíçiics c J-c~lituí1;ü~s - Pl1l03 }ugamenl03 rce1amados.
do officiacs o pra~as rcformadl1S,
J\judas de custo- Pelas que se· abonarem ao3 ofiiciaes que quando a. import..'lncin tlellm oxcc ler a. consig-na-.~o._
'Viajam cm oommissão do s:?r\'iç-o.
Sala das Commissõrs, cm 15 do tlezembro de Jsg~.- J. L.
Cot!llo c Unnpos.- Joüo Bal"lmlfta.- L_ap~:, .•
Fabricas - Petas dietas, 1\ledicamentos o ut_-cnsis.
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A Commissão Uo Finn.nçns er;tiL de a.ccor~1r..)
com o parecer da Commissão do Obt·as I'tl-

b!iclL>.
Rcrlrrcçtio final r/o ]ll'Djvcto do Scnm7o, n, G, c/1!
Sn.I(L dns commissüos, I5 de UezemTn·v tTP.t
J89.J, 1'tlf1HlaJI(/o a coúumr;a jm!icinl rlos
lumol'tll'io;; merh'co,ç, de qw: trrtla o al1·a,•r! de 1804.- Leite ~ Oiticiccc.- Sa/dal!lm Jlrn·~,t/,y_
22 da jmwlro da 1810 § .'J./, l'm:orJarlo 11elrt - JJominyo.,• l'icrmta, - Josd Be1·uw·do.Constillliçt1o, do 2/'J de mm·ço rle 182·1 t' llrm7o do Ladal':'o.
peta lei da :JO de li!JO.çto cl'J 1828,
O S11• .•Jor~.o ~elv:a (}wln oJ•rlem) nrqucrao Sr. Presidente consulte no Senadr> sii

O Congresso Nacional resolve :
Art. },u A acçi'io pnrn a cobran(,•n ju1licinl
dos honorarios, do que trn.t.n. o nlvart'L do 22
de jn.neiro do 1810, § 34, revo~ado pelo.
a1't. liD, § 16 da Constituiçii.o de 25 do mn.t'l;O
do 182·1, o 11ela lei de 30 de agosto rle lR2:l,
art. su será r~gulada na conlbrmiflru.lo do
decreto n. t.9:lo de 14 novembl'O de l8QO,
art. 50 a ) e ú ). sogunrlo o valor do pedido.
§ 1. 41 PI·cvnlecem os p1•eços do cost.umo do
lagar, su.h•o ::~justo ou accorúo das partes.
Em cuso de contestnçüo, quanto ao costume
admitte·SO pam pt•ova delle a oxhibiçüo de
contas pagas. do on ·!e se evidencie o preço
ordilmrio do cada um dos serviços, ou o depoimento de tesmunhas que nlllrmem o uso
geral. E', entretanto, aumittido o a.rbitrn·
menta decl'ctat1o ex-officío pelo ,iuiz, como
instr•ucçiio subsidiaria. n que dat'á o va.lor
que entender, segundo ns circum::;bncins da
cau~a.

honol'nrios consillcrnm-so
prescriptos no IIm de um anno, a contar do
ultlmo serriço prestarlo.
Art. ~.' Promlece esta lei no que respeita
ú materia processual no Districto Federal
sómente (Constituição, nrt. 34 § 23).
A1•t. 3,o Revogam-se a.s disposiçües cm
contrario.
Saln dns commissúes, 15 de dezombt•o de
§ 2. u Os l'ofLwidos

]894.- J. L. Coelho e CampO$,-]. Joa'Ju:m
de Sou.:ct.

FiclL sobro a mesa. para .sol' discutido
no. sossüo seguinte, rlepois de impresso no
.Diario do Con!JI'CSiiO o seguinte

: P.U<EOEll.

N.

254 DE J894

A Commissão de Obras Publicas, conside·
rando que n ponte sobre o rio Quamhim ri o
complemento da Estrada rle Fm•ro Qunrtthim
a ltnqui, a ferro-via oriental do Snlto a Santa
Rosa, julgo. que n. proposição <lo. Catnftl>a dos
Deputndos n. 93, do 1804, ó de grande in·
tm•eose publico e est~ no caso de ser a.pprovndn.
Snln dns commlssües, 15 de dezemlll'o de
lBfl·l.- ,Lntonio .Bacna. - Joclquim Pernam·
lmco.

consente na. dispensa. rln. impl'essiio das rctla."'
cçúcs dos projectos que orçam arcceitn c fixam
n. dcspezn. da. n.opuhlicl1 para o exerciciCJ de
1803, atlm do sm•em a.s mesmas discuti1lns
immedin.ta.mente,vh;to ti•a.tnt•-se de materh.
urgente.
0 Sr:. PRESIDEXTE diz que quando l!OU>Cl"
numero legal suhrnotterit o requerimento ã.
deliberação do Senado.

O S•·· Ooclho c Cnmpo .. (,Je/c:.
ol'dem) requer dispen!a. 1le imp1•esso.1o, nthn Ue
ser discutida immcdio.tamonte a t•edncç-J~ t1o

projecto do Sorwdo n. 6,do correntennno, relativo á colmm~a de honorarios medicas.
O Sr:. PnESIDE,'TE diz qun quando hou'l"ol"
numero lega.l subrnetteró. o rcquel•imento ü.
1leliberar;ão do Senado.

ORDE>! DO DIA
Não havendo numero continuam adiadas
as vot.n.çües constantes da. ordem Uo dia.
Entram successivnmonte cm 3• discussiio,.
que se encerra. sem drilm.te, adiada n votação
por falta. do numero legal, as propo.siçUcs dt".
cama.ra dos Deputados :
li'. 78, de 1894, mandando contar de ~I <!D
julho de 1891 a. antiguidade da promoção n<>
posto de capitão do Dr. Eduardo Gonçalves
Ribeiro ;
N. 7U, de 1804, mandando pngnr ao nm,jo"'
reformado do exercito Eugenio Frederico
Lossio o Seiblitz, o solilo que deixou de rocfoo
ber de l8U2 u J8il·l, dispensada a prescripçãt>
de que trata o decreto n. 857 de 12 denoyembro do 1851.
.
Segue-se cm 3• discussü.o o proJecto do &·
nudo,n. 42, de 1894, que considera pai-a tllàos
os elfeitos, no posto de contra·almiranto. o.
reforma concellidn. ao vice-o.lmir.Lnte 6""Cduodo .José Luiz Teixeira.

O Sa•. E"'teve• .Junlor iliz:,
que fol informado por um distinct() M!Jci:ll
dn. armada que o capitão de ma1•e gnerrn.do
que se trnta, tendo sido nomeado, por oce.\·
sião tht revolta, para desempcnbnl" um<~.
commlssiio importtmto, se recusara. pedilldoo
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immedintnmonto a reforma, como mola do
livrar-se do qU1tlqu1:1r insistcncla. Po2•tnnto,
si so dou o.:;so fttcto, prtrccc que nuo tem
d\ro\to do ser ngom p1•emin<lo como pretendo,
sem so ouvir o güverno que ó autorldru',o
compctonto P'l'fi julgar do sou proeo<limonto,
Envin. pot• conseguinte it Meso. um roque·
rimonto, nflm de podm• dnr o sou voto conscicnciosnmonto.
Vem it Mesn, ó litlo, npoindo o posto em

discussão o seguinte
Roqucl'imt.mto

Requeiro quo so pccn no governo qun_es os
motivos por que pediu reformn o cnpltuo do
mar e gucrt•n. .losó Luiz Tcixoim. c o q_ue
constnt• na Scct•otn.rin. da, Mnrinho. o. ro!ipctto
deste officio.l. - Esteves Junicw.
O S1•. Co,.ln Azcvcrlo- Sr. Pre.
sidcnte, ao porlir a palavra nflm do motivar
meu voto om Juvor dn proposição olforccidn
pela Commis~ii.o do ~In.rinhn. o Guerra, posta
a. dobn.tc, e falhLnrlo então o honraria senador
por Santo Cathnrina, niio sabln que pOl' cllo
'"ser npt•csontrt•lo o roquerimento quo vem
de ser lHio pc\lt 1!csa.
Niio me opponho " que esse requerimento
se,ja appl·ovu<lo pelu Casa, dou·lho amou voto,
nüo quo prcci:;o ou de informnçi"ícs do governo
para ,julgar da legolitlado c justiça de tal
proposiçiio,
Pedi u pnlnvra. ~to npressadnmonto, para
contestor proposições do honra<lo senador,
tleprimontcs do caracter do vico ..nlmirn.nto
·Sr. Josó Luiz Teixeira, o 110r motivo do
pedido que Jil.z de rcparnçiio no direito concttl·
ca.do quantlo, sondo o chei'o diL cln.sso, nüo 1bi
graduado no posto seguinte, de conJVrmido.do
11 !cl.
Niio tem raziio o honra·lo senador quando
assegura. quo o. reforma. desse omcinl teve
como ClLURO. suo. desóbedicncin. no governo,
não sc prestando n. seguh• na di visilo ou
esquadra que se ct•eou sob o mando do S1•.
almirante Joronymo Gonçalves c ta opcrat•
contt•n ns for<·ns navaes dos revoltosos do
setembro do aitno proximo findo.
Seguramente, por mal infot•mado, foi S.Ex.
até tiio longo, prejudicando os fins do proposição.
Niio me consta, Sr. Pt•osillcnte, que se tivesse dado a dosobedioncla alludido: nada a
,respeito sei.
Sei, poróm, e o asseguro U. Co.sn., o foi cspe~
cialmente neste intuito que subi ó. tribuna,
ser esse oficial por tal modo deanttondldo,
um dos mais dlst\nctos do quad1•o da arma·
da, qunnllo nelle estive,

O Stt. E.

Apoiado.
O Sll. COSTA AZEVEDo- Sai que tom clle
serviços do guerra importo.ntc~. lm vendo eu
sido testemunha de actos de bravura e de
patriotismo por elle pt•nt\cados.
O Slt. EsrEVE3 JuNIOit - Mos V. Ex.
sabe que muitos omclaes distinctos do. ar·
madn Jbrnm noutros durante o. revolto.
O Stt. COSl'A AzEVEDo- Sei, Sr. Presidente, que corria-mo o dever do vit• som de·
morn. cm Uofesn. 1lo quem nüo tem aqui a.
pn.lnvra, o della ó credor, como digno omcial da nrmndn que t'ol; olóm, pelo multo que
lhe devo, rio nuxillos á adm\nlstrnçiio supet•ior <la marinho, quando n dlt·igi sendo mi·
nistro o secretorio de Estado nos derradeiros
mezes dn monarelt\n.
A mnneirn. corrcctl.l. o int.elligcnto com flUO
se hou vo no Indo desse ministorio, tirou bnstnnto ..; difficuldadcs na mn.rchn. reguhtr dos
serviços que se desdobraram som cessar.
O S~t. EsTEVES JUNIO"- Niio so nega o merecimento del!e.
o Stt. COSTA AzEVEDO- Sei quo esse ameia! se salientou sempre por modo n. niio tor
havido quem o oxce,losso no. cort•ecção do
seus deveres militot• e civil.
O Stt. E. WANDEXIWLt(-Apoiado.
0 Sn. COSTA AZEVlmO- Sei finnlmonte que
o halll'ndo seno•lot• só por não ter conhecimento
especial dc~so olllcinl, c levado por iuforrnnçües duvidosos, dello nilo Jàz o conceito ...
0 SI\, ESTEVES ,)UNIO!t-E se\ qne ellc foi
sympa.thico ú. revolto.; e o ouvi mais do uma.
vez manifestar-se n. este respeito, no. prnin. do
Flamengo. Posso n.tlan,,·O.I't o nilo sou homem
que atlnnce o que não seja exacto,
O Sn. E. \VA:>iDEXI(OLK dá um o.pnt•te.
0 Su.. COST,\ A~EVEDO-Nito dh•ei, do certo,
que não fosso caso omeinl reformado, sympathlco á revolta do. o.rmndn; mas a· qucstiio
nad~ tom que 'ver com isto. A questiio está.
ci1•cumscripto a um outro flicto indepen·
<lente, isolado desse movimento: Isto é, pren·
de-se a tor esse omcio.l, ·"cndo o c!tofc da
clm·sa e tendo merccinumto, ficado sem o. gra..
duaçiio da elMse imme<l\o.tomente superior,
desrespeitada nssim n lei e conculcndo Uln
direito.
O Stt. EsTEVES JUNior':...~tos o governo ó
quem aprecio. o merlto; e sem merito o. gr~·
dua~iío niio pó:lo ser doua 'no chelil da classe.
O Stt. CosTA Azmvnoo-Governo, na ao·
copçiio lata, gorai: não este ou aquelle ml·
nlstt•o, que niio podem do.r nem tirar me•
rlto de quem o tem, reconhecido de todos.
E, Sr. Presidente, até do pt•oprlo ministro
do opocho. porque conservo.I•n como membro
/
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cffcctivo do Conaclho linv:~l" csso mesmo olll- pnthlco ú rcwolta nnval inicindtt em !"Otembro
citLl i cn.rg-o q uo n lei qno r quo HOjlL f:'Ômcnto do anno findo, ilOVC'ffiO:l desconhecer-lhe direi·
prconchillo pelos olllclucs de mais mercd- tos o delxnr a. Jcl desrcspoitndt~, qtmndo n.
mentos.
symp:tthia niio J'oi sinã.o platonicn, Jamais
O Srt. Et~TI~VEs JUNIOn.-Não se lhe negam tcntlo.so notado n ogir pnL' quttlq ucr modo, o.
JiLzm· esso sentimento SiLhir úo intimo du. con·
merecimentos.
scienciiL !
0 Slt. COS1'A AZEVEDO-Si, pois, ol!o tinha
E' do mais!
o morito pt•eciso pnrn. oxcrcor n.s runc(;ucs
Ouf;arno:l a Com missão ~c ~In.riuhn. o Guordnquollo ca.l'go, como exercia. lh~s1h u.!;.pms rn, o estou SL•guro tlc que niio tlestno.1•ú. do
rno;~os n.ntos, si ora. o chore do clas:m, como qllltnto deixo úito. Elia vil'ú conllt·mo.r que
rccusn.t··lhe o direito do reclamar contrrL n c:-.se o!llciu.l, o Sr. vico-ulmir.tnto ,Jo~ó Luiz
injustiço. que som.•orn.1
Teixeira, :;c distinguiu sempro por exemplos
Não; o hom•ado senador por Santa Cntho· tlo disciplina, tle bons scr•viço• pelo seu zelo
rlnn hn do pormittit• quo reitere o pr·opo•l· e intclllgcnci:L.
ção tle nndn. ter do commum cJm esta recla- 0 Su.. ESTEVI•:s ,Jú~IOit-Nú.o SC) discuto isto;
maçií.o IL circumstancin. de ser o rocln.mllnte discutrJ·SO n. nctunlitlat.lo.
sympn.thico, ou ter f:lido, :'t rcvolt:t do. armada.
O SR. CosT.\ Aztn'EDo- O que cllc rcclnmn
O Su.. Es·I·J~vEs .TIJi"."IOJt-~In.s Jm ontiio um não ó tle long-a. data; reclama. contra umo. inpremiu quu 80 lhe dú. n.goro., cm vez Ue um j u:;tiçu. pmticntla. hn. puuco.
castigo.
•
0 SR. ESTEVES JU:>IOt<-l.las Ó de hontom
O Sn. CosTj\ AzEvEoo-~ão ó, seguramente. o litcto.
um premio, o. olJ~ervimcia da. lei conculO Srt. CoSTA AzEVF.Do-De hontem ou notes
cartn. •• ,
pouco importa saber, Supponl~nmo; que fosse
O SR. CllET.no RonmouEs-E não ha. penn. o facto no tempo Uns demom;tru.t;nl's plntoni·
parn O:) c1•imes llo pensamento.
cn...; retbri~n.f'l: Jbi, !Lpez;lJ'. ou nü.o !bi f(H'idn. n.
0 S!t. COSTA AZEVEDO- ••• O. não observa.n· lei o cotn o p1'opositu de punir esse officin.l1
~ão. Sr. Presidente; é p:·eciso encnr11l' o
cin, sim, será, uma pcnn. ou castigo, propo~ital
e injusto; e n.lém um acto crimmo:~o d:L uu- pnssndo o nüo o p!'esento, pnrn. se pet•ceber as
tori<iude, quo não lllZ o dever do restabelecer rnzücs pelas qunea niio w:iu esse omcinl hn.
mnis tempo Jlcdir justi,:n, n. ob::iOL'VtLncio. da
o seu Uommio.
O miniHtro que t!'ouxo n qucstiio o este lei.
Recorrer no governo, ncostumn.do {L liictnduponto commottou neto criminoso, mórmcntc
si teve o occulto ponsomcnto de punil· o sou rn, a excessos contm o.~ seus proprios actos~
subordinado por esse modo.
O Srt. EsTEVES .Tu:;rort- Entiio mandemos
Não hn que fugir de:;;tn.s considerações.
vil• o Sr. Snltlnnhll do Gnmn.
A illustrndn. Commissão de Marinha c Gum•·
0 Sn.. COSTA. AZEVEno-Pet•doe-mo O honra.i
ra vir{L defender o po.rocer tiio lumino:-;:L~lo scnu.tlor. O St•. Saltln.nhn. tia. Gamu., cujo
mcnto liLn~'lltlo em deti::lsn. tia. reclnm:Lt;fio que
fnz objecto do doboto. Ao sou digno rclttt.or•, p!'occdimetlto depois tle setembro do anno
o mou nolwc a.migo do todos os tempos, hnn- tlntlo, r•cpt•ovo convencitlnmento, e t!csde a tal
rat!o sonntldt• pelo Piouhy, disse que bom neutrt\lidndo 011'1 quo ,Ji:;~o tlcvcr manter-se,
fBZio pronunciondo-so polo modo por que o como si Jbsso O.Llmissivcl ma.nter-se neutro um
militat• em servif;o exigido pelo go\·m·no con·rez nosso pn.t•cccr, de nccordo com a. lei e a. stituit.lo
(1wuitos 11poiodos), e isto sU po1• si jú
justiça.
não donuncinsso acto criminoso, o Sr. Sol·
O St<. E. WA~DENtcOLK-E foi por isso quo danha. da Gama. nü.o pútlo ser ünrocado na
nós o subscrevemos.
questiio vor•tonto.
0 SR, COSTA AZEVEDO- NttO mo ern licito Htt no procedimento de S. Ex. c no do viec·
guardar silencio, ser inditrorento ú. reclama- nlmimntc, Sr• .•Tosó Luiz Telxcim. dilfcrenr,os
çü.o, qua.ndo n. vi atacwla, cm prc.iulzo tn.m· tão nccentundns q no C'scap:L à minhn. compt'O·
bom do um distinctissimo officinl, de bons hensão o aparte proferi(lo.
serviços na. pa.z o na. guerra.. Nií.o nttcntlo
O Stt. E>'Tevt<s Ju:-<ton- Houve muitos que
apcnu.s ú. suo. porsonll.lillado, lembro-me desse estivet•a.tn 11qui m~ ciUnde e que seryh•am aos
pass:~do em que taes serviços !oram reconho· revoltosos.
citlos,
O Stt. CoSTA AzEVEno- O honrndo senndor
O SR. EsTEVES JUNIOR-:•mo so nogn IS<o. ha do perrnitti!'·mc niio consit!ernr npplicnvel
0 Stt. CosTA AZEVEDO- Não se negn tudo n os<e vlec·nlmimntc csstt nodoo: sor·lhe-hla
Isto; mas, npezn.t•, o honrado sonndor pensa uma injuria ntroz, c quom como S. Ex. tem
quo poJo Oteto tio haver sido esse olllclnl sym· lmmunltlndes niio atncurla assim •• ,
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O S1t. EsrEn~s .lCXIOJt-Em tollO cnso eu Yi
O t•eclnmnnto ó distinctissimo cidadão, o
a. sua mttnilbstMiio.
foi millt.ardo conductn correctn.; n loi o f1LVO·
o Sn.. Co~TA AZ!õi\'EPO - nem; o Scnnclo roce, n in,iustiça prn1;icndn. Oma.nll'csta.
Si nssim nilo Jh~so, mou procedimento sm•in.
percc1JcrA I'}UO melhor Ó de~viar·me dcstn.
.q_ucstiio, quo me pollct•ia iovttt• longe J.o mais iliver.,o ; ntncn.l'itt n. rcclu.mo.çoüo ::cm nttcndot•
ü. personu.lhlade .
..c: incommotlnr n. muitos.
Xa<la mais.
~ilo devo ser :1uspoito quanto nos meus
.wnt.imoutos hustis a. essa tlcsa.timuln. r~:woltn.:
:a. ~1uum ousasse snspeitn.r d1t sinceridade com
O.,,., Ed•uu·do '!>Vnndcnl<oll<
que lu:~jo JH'ofligo, porlm•in ún.l' provas dn. -St•. Prosidonto, niio ouvi tmla:o; lt~ razões
integridade do meu juizo presente pelo q~o :tllegadns pelo nobre senador pelo Estado do
expuz no del11t ter sclenci:L.
Sitntt~ CttthU.I'intL pttra. fundamental' n t•equeú meu passn.do viria nlóm á contlrmflçüo rimento que ncnba de submcttol' ú. cousidcra..
çãu do Scn~ti.lo o C:)tó. em discussão'i ll:llizmcnte
desse jui~o.
Nunca approvei robel<llas militnt•os : o a.intln. cheguei n tempo do ouvir S. Ex. rcdcsfl,jcl sempre puni(;üo severa pn.rn. o~ tlcs- lbrir ~ue o distincto conlt•a.almirnnte .Josó
Lui~ Teixoim foi refot•mado por se Ler ro·
obcdtcntos.
ct1s:ulo a um;L commis~iio pa.t•a. a qual lutvin
-o militw devo sol' esscncialmcnto rcs- sido designntlo pelo governo.
poítildor e obcdic.mto 1i:oi :tutoi'itla<lL"S lcgS;cs.
0 Sn, ESTEVES JUl'ilOrt-O'official pediu !'C{oUtlitos apoinrlo.~, 'IIIJ!itrl [)em,)
forma.
Aqucllo que nssim niio entender dispa"
0 SR, EDUARDO \VA!';OE~I\OLT\-De fucto,
tu·LhL: agindo cnU1o como simples cidadão
clle
petliu u. sua reforma., mns 1Drçrtdn n. isso,
a_f;'g~ida n. cssns . n.utol.'itln.!les; oxel'CO um
dtretto de quo do.rrL contas mL (rir ma rlas let's, porq uo, como disse S. Ex., nüo é rco.l, ello
recusou-se a umn. commíssüo.
{)Sr.. JlSTF.VES JU~!OI\ d{t Um aparto.
Quem ó o o!llcial ·do qno se trn.t1. seria n.
0 St\, COSTA ,\~EVEDD-Pm·~ ~UO O ltonm<lo prLmeim. cogitnçoii.o do Senndo pn.rn. dm· o :;eu
senador atira nssim duvida.~, suspeita~ voto no requerimento do nobre senador; ma"
conlt'lt osso omcial que reclama pela obsor- eu mo julgo dispensado de nccresccnt:tr mais
Y.:tncia da lei 1
do que disso sobro seu morecimontoo illustro
t•cpresentunto do Amn~onas, que me p1•occdou
O Sn. Jl. WAr>:DENI(OLK- Apoiaclo.
na
tribuou.
'O Sn. CosT,t A~to:VEno-Com que fim! Pam
O Sn.. Esmns Jo:non.-Sobro os mereci·
<lUil não obtenha a melhol'ia da reforma ?
mcntos tlello nüo ha duviua o nem ó isso que
Isto niio ó confessavol; ó injusto.
O Sr:.. EsrE:vEs JUNIOH.- Mesmo depois de estú. em discussii.o.
O Sr~. EDUARDO 'VANDBNICOLI,-Folgo muito
ha.vel'•Se negado u. set•vi1•1
que S. Ex. niio conteste seus merecimentos.
O Sn.. Cosn AZEVEDo-O facto, si ello se Que o capitiio do m~tr o guerra Josó Lui~ Tei·
dou, o~ no ignoro, ó pu<terior ú preterição do xeira
devia ter sido graduado no posto do
direitos rechtmndos, it. otl'onsa da lei.
contr•n.-o.lmiranto, flUu.ndo n.ttingiu o numero
O Sn. ESTEVES Jumon-Mas vamos indagar um d11 escnlu, ficou demonstrado 'h sncicdndo
•lo govm•no o que houve.
pelo illustro senador representante do Ama·
O Sn. COSl'A AZEVEoo-.lti 0 uisse·o repito: zonns; do set•viço, é claJ'O, porq uo ó lei, are·
nlio mo opponl!o ao requerimento oiTorccido i1 form" lho set·ia dado., sendo assim o contando
discu.,ão com o. proposi~ão. Por mim uilo 00• mnls do ·!Oannos no posto do vice·almirauto.
W>O de inlbl'ma~úcs, mas niio obstarei a que
O Sn. ll!'t'EVES Ju:<xon.-Mesmo rejeitando a
"<enhnm p:tra esclnrecor os que !cem do pt·o· · commissiio?
nunci.u•-se pelo voto, sobro o. roclnmar;üo o sn. EDUARDO 'VANOENrmr.rt-COI•to.mento,
aprcscnt<Lll~t.
mesmo assim, si tnl recusa se tivo;so d!ldo.
E, Sr. Presitlento, porque niio desejo tomat• Antes do pnssa>' ·além t•clembro ao senado
l!Ol' mais I ompo a attonçúo da Casil, fal~~ll<IO qtw 0 on!ciltl em aucstilo occupou um togar
li
" minha pnlavro. para com a Mesa do ser
mudo, afim do <tuo acabemos com os trabalhos no Conso toNava nao por poucos me~es o
da presento pt•orognçilo, vou sontur·me.
este facto presumo· ~lto mcrJto, · pot•quo em
virtude da lei or~anica elo mesmo conselho os
Antes, poróm, com n mais puro. intouçiio membros do marmita siio oscoihltlos entro os
-de espirita, dcclo.t•at•ci que dou meu apoio li olllclacs distinctos do corpo dtt armada o direi
reclo.maçiio impugnada pelo nobre senador por mais, niio foi só membro, como tnmbom sou
- Sn;nto. Ca~harina, o que por alto discuti,
vico·Jtresldcnto,
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O nobro senador pelo Eslnúo 110 Santa Cathtu•lnn. faz g-r·nnlio cabeda!Lla t•e,iciçiiodo Uffit\
-commlss11o Jltu•n. u. qual10[ convidado csto dis~
tinctis~imo utllciu.l pelo governo, rnns S. Ex. fui
talvez inJUruuLtlo por algum seu dcsaJft•cto e
in!ot•muçl:ie::; q no d lmnnH.m du tacs 1Un tct~, ern
regr•tL gcmluflo exprimem u. Vcl'dallc; hn nelln.s
sempre 11m fundo su,peitoso o do m:Jl<lodo.
Em poucas pa.l:~.vras rr:fct•irei no S(mndo o
que se passou eu trc o o(Ilcin.l c o ministro dll
mtLrin!uL, f1 un.nllo o f,~z ir U. sua presença para
nmn. con(ln•cnci:L. i\To correr dclln., n nutoridaclo off.•rcceu-lilo o commnndo do umn di·
visão li.t:J torpctleirn.s. A sua resposta. fOi que,
sendo o numero um dos ca.pi t<los do mat• o
g-uer•rrt, essu. divisilo nãu lho pareci[], na. altura
do sua. pnsil;iio, além (listo, nii.o se julg!tva
convcnicnt(!lllCntc !Jrcpn.ra.do paro. lJcm (les-

cmpenhnr u commando 1-{orn.l de taes cm Lar.
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nl;nms dia.~. recebeu umn. cm•to. n.~siJtnado. pelo
sub·cheJC do estado~tntlior general du. n.rmndn.
convidnndo·n em nnmodo mini::itt•o do. marinha
n :L1n·c~entm• o pctlido de sun. ret~JI'mll. que lho
s~l'm conC(HlidiL, por isso que lmvirt !leclarndo
Imo !:lb con:~idt:!rm• apto para o IICI"viro t1cti1:o

do ww• .'.' (LJ ,)

Isto, senhores, nfio se commcntn. Entre a
con Jis:;J10 lc11l do olllcinl c a. referencia que
Ihz a cm•üt lm um u.bysmo !!
O que ó certo ó que o. suo. sorte estn.vn. decretada: cm estado de sitio era UIUIL ordem
positiva, terminante o liltol ! Ou obedecer e
peLlir n. roJOrmlL ou do contrario prapu.rnr-se
a seguir para. o. Col'l'ecçã.o ou pu.ro. qualquet•
J'ortalez1~ ou a sm• consignado a. u.lgum Dciúle1·,
como o do Sa.nt<t Cathn.rina..
Nilo havin. tergivors;w ; o officin.l rertuereu
o. relilrmn. pn.rtL mn.i:; tarde rcclo.mnr contra
:L violencio. !lo que cl'rt victimn., como reclamou ngma. ntL perf:iuru:ü.o do que a Na~·ü.o
e!ltl'OU no regimon dtL lei c d11justiça.
Penso quo o requerimento do nobre senador pelo Estndo de Sn.ntn. Cntlmrino. não tem
outro 11m sinão :ulhLr o projecto que deve set•
llojo votado em 311 discu~siLo, llOt' isso que o
gO'/Cl'llO n:iopodm·ámanda.rao Senn.Uo outros
osclnrccimenr.os além dos que ncnLo de offe..
reccr com toda sinceridade o leo.ldndo.
Port•nto, voto contr> o requerimento. E'
o que tenho n dizot•.
Ninguem mn.is pedindo n. pnla.vrn., oncerrase a (Jjscussli.o.
. Não lmvcud.o numero, considera-se prejudicado o requerimento e continúa a discussü.o
da pt·oposi~:lo.
Ninguom muis pedindo a palavra, cncerl'O.sc a dli:!CU:)Sfi.O.

car:ões, que cxi~in.m certo cn.bedo.l C:ipCcio.l e 11
pt•n.tiCIL in!li:ipCII:O:Il,VCl : tOt.hLVia. Ctibtva J11'0ill·
pto a :LCceitar o comma.ndo Uc umu. divisão
de navios.
Eis como ~o deu n. recuso. pcrfoltn.mcnto justitlcndn. pela rn.zü.CJ !lO que o com mando das
torpc·lcirm:1 competia. a. um cspccinlisr.o.,
O Stt. CosT,\. Az~v~no-lsiO ú lcoldade.
O Sn. EouAu.Do \VA:o;DEXI\OLK-CCl'ÜLmentc,
·Ó lellld;•dc.
E' incontcstavel quo a direcção do uma torpedeiro. dovo ser confiada n. um especialista,
por isso que ó ella um:t especi•licl"de o com
mo.is forte t•nzi'lo o commn.ndo do umo. diVitião
.e principa.lmente em operaçüol de guert•a •••
0 Sn. COS1'.\ AZEVEDO-Assim !'~cm na. Eu·
I'Opn. e no. .Amerlcu..
O Sn.. Et1UAIWO \VA~DEXI\OLIC.. do cont.ro.rio, l'egistml'emos mo.noLras confusas, irregulares, vacilantes o indecisas como o.s quo O St•, Pt•c .. ldcnte cliz que verifise domm no o.tnquc levo.do ao Aquic/aba11, em cn.udo-:lo a presença de numero legal, inter. .
que essas cmbu.l'co.çücs reprcsento.ro.m um rompo a ordem !lo dio. afim do votnl'-So o
tristbsimo papel.
rcr1uerimento feito pelo Sr. Joilo Neivo.,
Ol'n, Sr. Pl'csidcntc, o capitão de mn.r c nu lwm do expediente o que se refcl'e o. ma.guerm José Luiz Teixeira, otllcin.l distinct.o, teriu. urgente e quo teve ter preft~rencin.
de reconhecido merecimento o nctivo, cn.pttz Vota-se o ó approvado o requerimento do
do conuunndo.r com toda proficionci<• uma Sr, Juílo ~~civu., pt!(.Hmlo dispensa. du. impt•os·
Jnn.chino. do guorrn importante ou uma. divi- são Uns re!lacçücs dos projectos tlo lei que
são do navios em qunesqucr circumstancio.s, ot•çn. a receita e llxtt n ~espczu. du. Republica
niío se quiz nmol1lm• n. acceitar umn. commis· pura 1805, 1llilll de serem m; mesmo.s discuti·
são inteiro.monto especial pnrn. n qun.l não era. t.las imJnediatnmento.
oxtro.ot•dinnrio nem cxtranhovel, num ccnsu· Entram succcssivamente cm discussão e silo
l'n.vel nüo se con~idmar prepnrado e ncstn.s sem deLato "pprovadas as redacções.
condições fez sun.s ponderações o.o minist.ro Votn·so o ó <'PPI'ovado o· requerimento do
que o.s devi" tomar corno prov:t elo lcl'ldado o Sr. Coelho o Cu.mpos, jlClliDllO dispensa
nunca. como umn. recusa. dieta• la. po1• seuti· t10 impressão de relitlCÇiiO I O projecto do Se ..
menta menos nobre ou menos digno.
nado, u. a, de 18V4, relu.tivo IL coLrnn~u. do
O Sn. ALllElD.I. B,\RlUJ:To-Mnscleclarou que honornl'ios mcdicos, nltm de eel' a mesma
discutida immedlntamente.
ncceitu.va outro commissílo?
O Sn. Enu.\RDD WANDE~KOLK - Garanto Segue cm cliscussiio o ó so:n debato nppt'O-que sim e ó o. vord1ulo. No onto.nto, passados vado " l'Cuac~iío .
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Vota-so cm 311 discmsão, o ó o.ppl'Ovndo em o Senado pócla voto.t•, o ~i concm•clnr com a
csm•lJtinio sflcrow por lO votos contra 13, o opinlüo llo honruclo souallor, cn.IH~I··Iho-hu. a
pr~i~cto

rlo Senado, n. ·12, do 180·1, quo con·
Lodos os cffol~os, no posto do
contra-almirltnto, n. reforma concedida. ILO
vico-almiranto graduado José Luiz Toil':eirn.•

Bidorl'

!'"""

ro:;pomm.bilido.de do ttlvltro. Em pt•imciro
logar tenho do submottu:o no npoi •monto o
reqnerimnoto, pu.t•a dopois :mbmottel-o it dis-

cussü.o.

O )lrqicctn vao sot• envindo ú. Ca,mnrn. dos
E' n:poindo, posto em rli:-;cu:-:;::;iio e som deDopuutdos, indo nntes ú. Commissiio de Jtcd~t· bato l'f'jeitado o requmimonto.
Proco!le-se O. votnçiio da~ emenllns o são
c~o.
E' n.tmunclrulrt a v-otaçi'Lo cm discussão muntido.s pm• tlous tm•ço~ as que so referem
unlro dns omOJHl1LS do Senado ú pt•oposiçü.o 1lo. ao n. 1 do§ 111 do ILl't, l\ nu§ 2'', ao n. 1
CammOL dos Deputados, n. 47 do 180·1, auto· do mesmo plll'llgi•apho o ti. acltlitiva. sobro o
risn.!ldo o governo IL rovet• o J'oguln.mcnto n.p- n. •L
PI.""'atlo pnlo decreto n. JQ02 A, do lO de
Foi rejeitada ii que substituo o n. 3 do
§ 2...
abril de I80·1.
As omend;LS vila ser rlovolvidas ó. Cn.mn.ro.
O SJ". Leite c Olti<!ic:l (pela 01'· do::~ Deputados com n. cornmunicac;íio do oclleJn) !'eitct'IL o

requoJ•imento que n.prcscntoi cort•ido.

E' n.nnuneinda n voblc,:iill, om 2·• rliscussü.o,
hontom, antes do cncm•rnt•-se IL discussfio,pois
jlt.lgo que n Jhlt.a de tempo uiin ó motivo pnra d:t proposil_~ão do. Camnmcl,•s Dtl pu t1tdos:
N. 01, de IS!M, prorog-undo flDI' t!ons nnnos
flUO a~ omm~das do Senado deixem do ser apo pr'II.ZO conccll.ido iL Curnpanhia E:'ltr!Lc.la. de
pl."ovadas.
Ferro Potrolina. e Pn.l'llfLhyLa JllLt'U. dar CD•
vem à ~rosa o seguinte
mec:o aos respectivos tr:LIJalhos.
Verifica-se não ha.\'er mais numero
legal dos Srs. sonndorí's que compn.recCJ•a.m á
se::;siio (32) o deixa 1le responder o Sr. Q, BD·
Requeiro q uo o prqiecto vá à Commissiio rle cayuva.
Finrtll~·as par·n. dar opinião sobro ns emendas
Fica adiada esta. e ns demn.is vot\l.(;Ues.
o :rej olr;üo desl!cs pela Gamam dos Srs. Dcpu- Ent1•n em 2a discussão, com o p;u•ocer ela.
tiLtlo:;;, visto não prevalecer l~ respeito deste Commlssiio do Obrns Puhlicas, :t pl'Oposição

pl."o)ecLo o mot.ivo do for·ça maior quo tem dtt Cttmam dos Deputado,, n. 87, do

J~U·J,

feito rejeittLr outras ementlos por se tratar comuderando prorogaclos or:~ pl'ltzos conceclLdos
det voucimento.:; do funccíonarws.-Leite c it Estl•adn. de Ferro de Cn.xia.s 1t S• .Tosé de
Oiticicct.
CnjnzeiriLS para cnnclusilo Uu suas obras; e á
E.;;trndn de Ferro de Caxia::; ao Arngunyn.
o !ilz·. p,•.,,.Jrlentc-0 regimento é portl o inicio dos seus trabtLiho> de constru·
omisso sobro o caso, só permitte o adia- CÇlÍO.
mento após n encerramento du. di:,cuss1i0 pn.ra
Ninguem pedindo n pnla.vrn., oncm•t•a-se o.·
~ert·emettido algum projecto n out.ra. com- discussilo, ndia.ndo-se n votu.~".~iio por J'u.It11 de
mlssão do\1ois de encer1•ad11 n 3:• discussfio. numero legal.

Eis o quo 'lz o ort. 150

(ln) : «E' l'edado,
na mesrna discuBsão, reproduxir adiamentos,
iíl:Jdu quo em termos ou para fins difl'o·
re11!es, salvo, nntes elo ''otar-so em 3·• di:-;Cll.~sü.o o pr·ojecto, para ser este sujeito u.
e:~~:amo tlu ul:;uma commissüo, caso em que u.
discu:;são }Woseguiró. depois do parecer. ,.
]lto não ó 3·' discussi\o: ó dlscussiio unica
tle cmcnrlns da outro. Camara.
() Sn. Corer.uo RoomouES-Pot• consoquencla. é }u, 2" o 3~ discussü.o. (lia orttros
'P~"'·' .)
() Stt. PnESIOENTE-Comprehendo o Senado
quo ni\o Ira mais possibillduue do uprosentaç~o. do .emendas; ou ha rejeição on accoi·

O ~··· Coelho n(,.-h·i~n~~-Sr.

Presidente, vou dirlgir no g11verno um pedido
do informac;ões.que intero~::;n a toclos os membros dcstn. e du. outr[l. cnsl\ Uo Cüngt•esso,
oesí'jo sabct• si eue n.ut.OI'hm o tclegra.pho
nncional n. rccdber, como oJIIcines, as communicac;ões dos deputado.:; o senndores ús uutoridades !los respectivos E:;ttu.los, ou ao menos,
nos govcrnndot•es.
Durante o tempo tlo governo pr•ovisorio e
com ILUtorisnçfio dolle, usrú hLrgn.mente do te·
Iegrapho sobre negocias JlOliticos.
Mns, dopols da Consti~uiçiio, tenhO-me li·
mitntlo quosi exclusivamonte a ro,ponder n
tero~~rnmmns omcines dos g'OVOI'nU!lCros, do
laÇllO·
Congresso o do poucas outt•as nutorlthules.
() Sn. LE11'E E OITICICA dó. um apat•to. (T•·o·
Nas minhas communicnçõos do iniciativa
ca?H·S8 varias apartes,)
propt•ht tenho o costumo 1lo pa~u.1o, o ísto me
() Sn. PnESIOE~'TE-0 regimento não tom rostrlugo multo o uso do tologr:.Jlilo, que ó
dlsposlçíio ulgumn expressa n osto rospoito ; basjnnte caro para o meu Estudo,
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Entrotunto, consta-mo que o. rojwesentn.ção do outros Estados lom n. !itcul1 ;u.lu ou 11
permissão 'lo t.U servir dollo p!Lrn. suas communicu.c:ücs omcittos, e desejo tirar isto a
limpo para utills~tr-mo tombem, si~ cousa
for gol'a.l, ou pa.t•n. quo ccsflo o a.huso, :;i n.bu.so
ha nisso.
N" sessão do lO do outubro proximo pnssa,lo, jú. tive oacasião do ler n.o Sen!Ldv um
tcle~rummn. do meu hom"J.do collegu o compn.nhciJ•u de repJ•escataç:i.o, o Sr·. cot·onel Pires Fet•t•cir.".L, l'ela tivo 110 meu proccditnon to
nestn. c:ts!L, a. proposito drt questão Uo adia·
menta do Congl·esso; tologrammn. que nilo
pudo deixar de considora.r importo.ntc, pela.
tonto donde procedia, nem por conscqueucia.
deixn.r tlc rel'utn.r, nn. pa.rtc que mo tocn.va,
Ora, Sr. Prositlente, a maneira. por que o
fiz consta. do discur.'io daquella. tlata, q uo
mandei tira.r om lhlllctos e de que sórncnt.c
hontem me tbi ontl'egue. um f'Xcmplar sem
brochm·a.. A proposito dosso discurso que o
honrado scnadot• nilo ouviu ntó ao fim •..
O Sit. PlltES FEimEmA-Nem o pt•incipio
cm rofet•encia a mim ; ha de me fu.zcr justiça.
O Sn.. CoJ~r.no RoomGUEii- .•. nilo ouviu
o.tó ao fim, b'Om osperm• n publicnt:iio deUe,
passou lltLrn. o orgão otncialtdo Pin.uby.
O Sn.. PmEs FEitnEuu-Nüo apoiatlo.
0 Sn.. COELIIO ROD!l.IGUE;- , •• Olll data do
21 ...
O Sn.. PmEs FEnn.EmA-Nüo ~poinuo.
0 Sn.. COELHO !lODiUGUES- .•. do.quollo

mcz ...

O Srt. Pm.F..s FrmnEmA-Ao govcrntvlor e
não no org;i.o olllci:tl do Pit1.uhy ; o 1bi uma
communicn\·fi.o p:n·ticular.
O S11. COELIIO lloomauEs-Encontt•o aqui

(lú):

c Gnzotilhn. Tolegmmmas. » Suppunhn
quo era. dil'igido il. folha; mas a. explicaçã.o
do Itonro.do senador ó au tltentlco. o dovo noceita!·•· Em todo caso o tologrammn diz
o seguinte (l1~):
c Som motivo Coelho rompou com migo, etc.»
OSn. Pums FEntllml.A-Pcco a sun nttonçiLo
para as primolt•as ;tln.la,~l'fl.~ dü tologramma.:
scm.moti·"o· Quel' dtzcr que nté úquello momento eu nilo tinhn. procurado dur no meu
nobre collogtL tle bancada nenlmm motivo de
ostremccimonto, nem paro qualquer suspeita
suo. em reltt~~i'io no mou ponsn.men to na po·
IJtico. do E•tado.
0 Stt. COEr.tiO !lODRIOUES-EU appcllo do
honrado sanador .••
O Sn. PmEs FEitnEmA-Dlrol qunl m•n n
razão do tol<•grnmma.
Sonndo Y, VI
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O Srt. Comwo RooJtJGUES- ••• no Juizo que·
OJnitt.iu u. l'C:)ptdto, pux•a todo o Senado. Oque
ou dis:io J'ui o seguinto (/J) :
c EntJ•etn.nto, nii.o quoren1lo fazet•, como se
diz, n. vn.sn. br:Lvn.. nmn l'OffiJlCI' mn hosti·
Iil.laflOH tJ.ntes do esgotn.t• os mcillS pttcillcos,
e~m·evi em seguido. no mesmo coronel que,
n.t.ü ü do agosto proximo pu.ssudo, ~wmpt•c me
tl•ntltrn. como bom n.migo, communica.wlo·lhe
a minha. cn.ntlillntum condicion:Li, e autorisn.nclo·O o. publicar n. minlm dc;;lstcmcin, co.so
quize::;:m nprc.~entnr-so, ou n. cntenclcr·BC com
o ministt•o 1l!t justiçlt plLl•n. ponllm•;Lr-lho que
não me considerava iucomptltivel, m:L>; nü.o
pori~ dttvi<la cm pedir-lho _opp.nrtunomente
Ucmv,;n.. si elle fizes~e questao thssn.
g aqui devo ubt•ir um purcnthesis p~ra.
umn. ~xplicnção ao honrado comp:Lnhen•o.
Dis.'ie ~tw olle sempl'o mo tratou como bom
nmi•'O até ü 1lo agosto, p01·quo no.;ta. dn.ta.
s. É....:. pas.:;ou ao goYernn.dor do,. Piauby o
l:lcguintc. o cxtrnnho telcgrammn. (fv):
« Rio, G-Liovm·nn.dor 1l0 Estn.do-Sena!lo
ne"'OU adiamento Cu.mat•n.. Perdemo~ por tt'CB
vo'tos. Cruz voton com governistas. Coe~ho
Rndriguc:) faltou, emlJOrn. compromet~tdo
votar adiamento. Xom•~n.olos th~sourmt•os
S11tlt.' Anna e Fra.ncisco Freire.-Coroncl, Pires
Ji'dJ'I"Bil'a, >>

O Sn. PmEs FEnnEmj\ - A qunl não tom
n minha responsn.bilitlndo. V. Ex. hn. de clte~,,·~r ú C(ln vict·ii.o de que niio hn. n:l Pin.uhy
~m acto poró'm que l')(-lj:L contrario a si. Digo
isto <ln tt•iuuna com tod• frnnqucza.
O SI~. CoELHO Roun.wuEs (continim lt ler):
"' Nii.o ponho em cluvitln. as int.ençücs do
autol' mufj ten1lo a noticia de s. E:-.:. sido
publi~tHla eCnvolvenllo. uma uccusa.ção !lluito
"'r<lYC uo meu llt'JCCthmcnto, n.pt·ovctto n
~cca:;iii.o pn.ra. dizer-lho que cquivocou·SC
,·odondo.mento.
Nfío mo courpromctti co~ pe:;son. ~enhu~o.
n. vota.t• pelo ndinmento:, nm::uen~ m ~ ped1u
o não ha aqui, nem furn. dnqm ntnguom,
qualquer que st~,in. o seu ~onero, que tenlHL o
direito tlo obter compromi:;so do meu voto no
Senado: sou chel'c de mim mesmo.
v. Ex. e o Sonndo veom quo l'estr_injo-mo o
mais ]lOssivcl úsimples defestL : e nao preciso
n.ppellnr nem para V. Ex. nem pnl'n. n CaS(l.;
nppello para o proprio somulot• quo do dia ~I
tio outubro o.tó esUL do.~'-··
.
OSn. Pml\s FEimEmA-0 meu. telegrnmmn.
ponultimo. "que V. Ex. so rof~rllt ho. ~ouc?,
Jbi expedido depois do >ou ulscm·so. No d1o.
srguinte, ao em .que V. Ex. o Pl'~nunclo~! o
nosso compu.nltmt•o de reprcsontaçao me dt:;Se
que o nosso collegn. do Senn~lo lho informa.ra.
quo V. Ex. so tinho. doclttrailo ua tribuna
meu initnlgo.
·12
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Fiquei surprohcndido,t.nc~ erCLm as reln~~tio::;
de all'ekiio que eu :suppunhn. mcroem• do
V .. E:\:., cm Vi:ita. do meu pt·occdimento cor.rcdtl p:u·a. comsigo, :Ncsto intorim tol.Jgraplwi
talvez ~om motivo, mus pa.m pl'-ovenir.
O Sn.. CoET.Ho Honmamcs-Como tlizln, Sr.
!>rosid.cnte, não pt•ecico apJ1ollm• pn.rn. V. Ex.
nem p:Ll'a a. Cu.sn, u.ppollo para. o mett honmdo oollogfL do repre:sllntaç:i.o, Si V. Ex. se
scuthmo otl'ondido om qtHtlC)Uet' cousa. com n.

pu!Jlicat;ão elo mon discttrl'io, n;1o so t·~rirL
consm·vnúo cm silencio utU hoje.
0 Sn. PIRES Fl~l<ltlOIM-l.!uito !lo Pl"OPO·
sito, o tlcpui~ V. Ex. publicou o ::;cu Jisctu·.so
qlllUli um mcz depois do pronunci~do.
O Sn.• Co&r.uo Ronn.IGUES- Não, h:tvin. 15

dias. Ett l'e\'ejo os IIH.ms di~cursos, mantlo·os

para. typogl•n.phiu.quo os ilnprimt~ q unmloqucr.
O Sn.• Pmb!..;; Fg!tHl~IHA-Ail!m dis;o;o, qun.n ..
tio cu vim prepa.l'atlú para l'espondet·, V. Ex.
~ta.va. incommodat.l.o, c ou núo quiz molestal-o.
O S1~. CoELHo Ronr.tauEs-Si o nobre senn·
dm· se julglt:)so oflimdido nã.o me teria. deixa..
(lo sem l'Cspostn.; porque, si algumlL qmtlidadc
excessiva wrn S•. E.x., não l': por certo n. tolcl"'..tncia. nmn do Iong:tnimidatto 11arn com os
seus advn.t•sario::;.
O Sr~ PmEs F~<J<JtEmA <lá um [l.[laJ•tc.
O Sn. CoET.uo RonmoeEs-Não snbio. disso,
fico su.Uondo nn-oru., porque o nob1•e semtdor o
diz c nü.o duvido lia sua palavra.; rnus gn.rant.o que ó a primoit·a vez que ouço fa!lur
deste telegrnmma.
O Sn.. PmEs FERREin..\-POid posso gm•antit• ~uc, no dia immcdiuto ao da puhlicnçilo<lo
seu discurso, eu telegt•nphci no governa.dor
ilizendo que nrro Cl"ll exacto o que do v. Ex.
8.tllrmava.
O Sr.. CoET.JJo RomuauJ~s- Os seus to!egJ•nm·
J:nas nüo ti veram razão do ser •.•
O SR. PmEs F~<Uil.ElRA- Nu opiniiio ue
V. ·Ex. niio <lu vido.
O SR. CoEr.uo RODRIGUES- •.. nem no pns·
$3.tlo, nem no presento i poderin.m lel-u. nrt
previs1io do um futuro pJ·oximo. em que so
afigurou n Y. Ex. que seria Jltta! um J"ompimento entro nós •••
O Sn.• PmEs FERREmA.-P011 mim nüo.
0 Slt. COELIIO RODRIGUES- .•. e que hoje me
pa.reco musmo futu.l, o que ninguem l:iente
mais <lo que eu.
Yuu ienl!lr por isso convencer dJtjustiça
que me assiste ao proprio com]>anheil•o !lo
reprcsontar.~üo cujas roltLçües, :mmpre apre ..
·Ciadns pot• mim, cm•rem o risco do se romperem, ao mcnou politicamente.

O Sn. Pnws FEnnEIR,\-V, Ex. tlovin. 1\tzol·o
r.m pa.rticuhu• o nii.o nn. tribunn.. pOI'qun sn.Uo
que eu tenho ~itlo condescewlont~ om oxt.romo, muito bonovolonto pu.rn. comslgo. Um
telcgt•:1.mmn. m:tl ont~ndido tlestroc·so com
outro, u V. Ex. o terln.. A provlt dn. minhrL
contlescond(mcin. ó que cu pedi n. V. Ex. qtlO
m;pc:wa:-;::;e, pois qucrin. dttl'·!ho uma cxplif!rtQiio
perante os ropr&sentn.ntos tlo Estn.do. )l'cs~n.
occa.siiío on pa.:o;su.I'in. um tclegt•ttmmn. potra. o
Pio.uhy reln.tn.mlo o que so hu.vin. IJO.ssntlo.
O Stt. CDJ::LIIO RoomouE:s-V. Ex. vô n. doeilida.tle com 'lWl ouco suns intorl'upçüe~. bto
p1•ovo. o Fmngue-t'rio e u. calma. com flUO
cncn.l'O cstn. questão.
O Sn. PlltES FErlU.Ein.A-Agra.1lcço estn. cal·
ma, mesmo pm•quo ncrcllíto que ntltml \'.Ex.
llliO poLlerl1. lieixu.r do J'uzer-mo justir;it, consi,lertL!IIÍO o procedimento quo trmiJO tido
sempre p:wa. comsig-o, desde f(Ull sou seu corroli~iona.rio, tlcs1lo tempos cm que eu nem
pensava. envolver-mo cm politico..
O S~t. CoELno Ronr.wcEs- V. Ex. ~ueirn
ouvir-ma, pai~ JU.llo com tod1t a ln·a.ndur:.t, o
~ou tfio t.olerantc, tiio pacato. que tenho o
direito do ser ouvido sem interrupção ntó
ao fim.
O S1:. Pum; FEnr.r.mA-V. Ex. tem direito
n. isso, cm p:u•ticulu.r qunnto m1tis nqui.
O Su.• CoELIIO Hoon.wuEs-Como tlizin., este
rompimento me parece hqje fu.tn.: c, como
niugumn o sento Jn[LÍ~ do que ou, vou tentar
convencet• dn justiçtt qua mo n8siste o.o lH'Oprio nobre sonrLdor, cujas boa.s relações llolitieas parecem 1ln,Jnr deste momento.
O S~t. l'mEs FERREm,, - l'or parte de
v. Ex.
O Sr.. CoEr.uo HonruovES-0 nobre senador
SitUe que lutei durante 23 n.nnos c nos melhore" !lias do minha vida, contra n politica
do Sr. Paranaguit, por rnc parecer muito fn.miliu.r ; sabe que, pttro. evitar n. mesma. censura, exclui-me da chapa nos cunllidn.tos it.
ropl'esc!ltnçiio do Pío.uily na Constitninto
republicana; sa1Je finalmente, que, pel~ mestnu. ru.zã.o dissuadi ao meu amigo e collegu. o
p~rente pl'oximo, Dt•. Ellzou Martins, de so·
licit11r tL ronovaçiio do seu mo.ndn.to nesta.
C:tso., embora. reconhecesse seu met·ccimento,
crn thesc, porque osso logo.r, no. hypotheso,
nilo lho competia.
S. Ex., voróm, provendo que um de seus
irrnü:o:i HCrHL, contt•u. a. sua vontu.do, apresentado~~ vagou. do Dr. Ga.bt•iol Forrcirn., proviu
ao mesrno tempo que ou me nüo resi~nll.l'ia
tiio facilmente nem tilo dep!'essa, como S. Ex.,
it c:;so. reproscntnçü.o.
E' esta a ruzilo detm•m!nanto que me paroce cxpliear• os seus tclegrnmmns.
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DE DE7.El!llRO DE
ln~

0 Si~. COELIIO l~ODIUfiUBs-Entrctanto, como

nestn.

ox.plicar.~ão

vu.o nlguma. cousu. tlo pes-

180·1

331

O Dt'. Línm fui goovm•nn.Uor do Plauhy cm
!SUl e portou·so tiw bem •••
O Sn. Cnuz-Porfoitamontc.
O Sn.• Cm:.r.uo Romuaug~- ... nesse período
ct•ítíco rlo govCI'no prnvisorio, quo muito::~
chc:L~s do \)n.rtido nncionu.l\ então campo:; to do

·son.t om t'elnc.~fio ao meu nobro collcgn., peço
ao Senn.Uo q uo suspcnlln. o sou juizo snhre
ellu. n.té qun S. Ex. dó n. nxplica~·ão n.uthen- que havhL do mclltDl' no:; unti_:;-o8 Jlf1rLillos
ticu., purf!UC, si clln. mo convence:·, com o. hi:{tol'Ícos-l{but·al~ conscrYnt.1or c l'cpu blicano
mosnm sltH:erhhulc com que ndduzo n. minha -quo fundidos fot·1naram o partido nncion[l.l
niío hositu.t•ei cm dccln.ru.t• quo núo tcn!J~ l'epub!ico.no do Pí;tuhy, tiveram a. íüéa. do
l'UZÚCt,
ülogcl·o repl•cscntanto nn. Constitu intc.
O Sn. Pm1'·' Fimuem,\- Que!' quo ~ü ·a O Sn. C1cuz-W exacto. Houve quem qul·
razií.o c1o que ~
zc::~sú aprcsentn l·o pam ~ovct•nnUor do Estudo
O Sn.. CoEr.uo HoDnwvEs-O.s moth·as Jos lliL occu..siiio cm qua cllo era. govc:n•nuúot• noseus telcgr::unmas.
meado.
O Sn. Pm.E~ FEitn.EmA-00
outro~ ~i'iú con:;cqucncia.

O Sn, Com.11o HoDnwuE~-ConsultaUo sobro
IJ1H oppu~, sabe DeUB com
flUO
peml\
mas
dcvln.
oppu1·-me porqne n.
parece, rc·

um, llOl'flUO o.-;

O Sn. Cut<!r.uo Ronrunu~s-Mo
pito, qno S. Ex. pt•t~riu um rompinwntu
-entre nc'~s f.l, port;Lnto, procurou c1~ :~ntomi'iu
propRrnr o espírito publico do nosso Est:tt!o
pa.ra. recell~r a. notldn..
0 Sit. PIICES l'EilUEIUA-Nílo npoindo.
O Sn. CoEr.uo Roonrr.uEs-v. Ex. n seu
tempo explicar<<. Nesta mntcl"ia cu jiL lhe <llsso
quo a expHc:tção u.uthcntíca. sct•ft a. stm.
Eu omitto, por omquanto, uma ::~imples
conjectura.
O primcit•o tclc~rnmmn tinha pO!' fim mos·
trnr a. incurrec<.~:1o do meu procedimento
nesta. Casn....
O Sr.. Pm~s FEnnEtRA-Niio :;point!o.
O SR. CoELIIO RoonmuEs - .•• o o segundo
qucixu.t'-so úe um11 injusticn. qne prn.t.iquei
et~m S. Ex., ~uo S. Ex. não provou e que
DilO podora provnr.
O Sr~. PtnE:s FI~RR.Etn.A.-0 segundo, não
porque acu.Uo do dízet• a. V. Ex. que immo~
diata.meuto telegra.phei.
O Stt; Co~uw R~DlliOUES-Por mais que
me VL."ZC, nuu hestcu crn mo.ni!ustat•·mo do
publwu cuut;rn a. candidatura. do digno irmU.o
do meu llonratlo collcgo., niio só pot•quo não
posso llppl~ut!ít• om S. Ex. n politica, que
tau tos anuas coml.m.t1, Uo honr.~t!o M:.tl'C]llC~
de Pa.raungu:'~, como porquo mo pn.rcco quo
.eJla lmpol'ta. uma injustiJ;.~a clumorus:t e I·eiternda. u um nosso comprovinclnno, ao nos..;;o
:pa.trtc:io commum, Dt•, Alvaro ~Joi·oiz·a tle
B~rros tlo Oliveira Limn, pinuhycnso tão
il.tst.moto q uo o Estn.llu do Muuts Gerucs n
cluom niio ill.ltn. muita. louc;a. Uo casa., o lou',·o.
multo bun, .i~ qui~ fiLZct• seu I·oprcsontanio
no Cong-resso Federal.

Chamo c!JJnúl'Dsa pretcrlçüo daquollo dou·
to!' pelo ir•miLo do S. l!:x., porque o primeiro
<I mnls velho, tom rnnís com potencia o sobt·c·
tudo tem mnis sorYÍ\•os tio quo o segundo.

esclt candiUttLUra,
fu~iio do~

tr('s lJn.:·tirlo:; mn um sU, ünlm au-

gmentn.au tii.o con:;itlel'aYclmento o numeto

rios ca.mlidn.t.o:; n.oCongt·e~so Constituinte que,
depois rlo todas na comLinn.r,ücs do E~trt(lo,
a.íuda resttLl':ttn 12pou% ~etc lo~Jll'es, cujn. reducr~iio me foi cuufliuJ.a, rcducçií.o que cu sú

puclÔ fazer, e,:cluindo·me cu me.;mo rlc entre
os 12, e, o quo mais me cur.;tou, c"cluindo
tumlJem o llnndo ,l!tymo Ro;n, um do> talC!utos mu.b brilhantes ...
0 Sit. PmES FEUUElnA-Pilrll ser ele[ to
governador do Estada.
O Sn.. CoeLHO Roor~wuEs- . , • c urnn. tlns
mn.iol·e~ capncidn.d.e.s que o nosso p:trlamen~o
tem tido. E' exacto que, qun.udo cmnmum-·
CJUei-llw 11. sun. exclusão pttrn. tltn· ingresso~
out1•o candidato tlo governo, n.prescntado a.
ul:innt horn, mundet-lllo dizer : « TonlJ!l. pucicncia; nntes ser ln cm ALbn., do fjUO 2n em
Rornn. ;você nti.o ser;\ no~so deputmlo nn. con·
stituintc, mn~ scrú. nhi nosso go\'ernallot'.»lnH.,lizmento a morte, que tem sh1o cruel,
muito cruel para o Piauhy •..
O Sn. PJUES FERitElltA-Apolado.
O SI:. CoEI.llO ltoonrauEs- . • . pols que

tom·lllo roubnuo em qiHLIJ•o <>nnos o pou~os
meze:; quutl'o dos nossos nstros do pruncll'n.
gr<tnllczlL •• ,
O S1:. Pmes FI!HRE!I:A-Muito npoimlo•
O Si\. CoELI!ORovmauEs- ... roubou·llL'o
ta.mbem antes du. suu. olei\üo, quo aeriu. t:t.l·
vez unnnimo.
~lns, oppondo·mo à enn<lidotura <lo Dr. ,\1·
Ylll'o Limn. nnquelln. occu.slüo, nccoitei n. idea.
!lo ronovul·n ll!L llrimeim opportunio1ade.
Est<> pt•imeh·IL oppot•tunidndo ello a teve
pol' occa.sii'io do ot·gnni~armos o. chnpn. <.ln.
logislatum nctunl.
NoosiL occasiiio S. Ex. foi aln~o. um11 ve•
preterido pelo Dt•. Alvaro Tolxeim tle Souz!L
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l!elllles, meu collega, mou parente conjunto
o Jl11!l1 particulnt• nmigo, homem que trrinbcm
ton1 sm•viço; dist.inctos iL po\itlc11 do Piltnhy,
ma.~ quo na. occasião não me pnrccin llovesso
S[ll' prcfcl'i!lO no Dr. Alvo.ro Limn..

Monlles, dC}lOÍS do ulolto o reconhecido, rew
nunclou o 'cu Jognr do depu todo, t.1111bom na
minha. au::;cnciu. ...
0 Sit. Pnms FERREIRA. - E na minha
tombem.
O Slt. PmEs l"gimEliU.-11ns não Jbl prb•
O Sn.. Com. no Roomom~s - ... renuncin. que
ferido JlOl' ollo; nilo, sonhot•. V. Ex. está. senti muito, pm·quo, n.pezn.r ele não ter connLZendO Uln;L ÍU,justiça.
tribuido para. sua elcic;fio, rcconhéÇO que é
() S11. CoEcno RODIIJOUJ<s-Por quem foi um llistincto pi:tUhyonso, muito Uigno de rept•escntnr n. nossa. tot'rn.,
cnt1io 1
O Sit. PmEs FEltnEmA- ~!11ito apoiado.
O Sit. PmEs FEimEmA- V. Ex. csto.vo.
nqlli qun.n1!0 se organi:;ou a clmp1L o saLo
O Sll. Cmn.Ho RoPmaum.;- E:1sa. renuncia,
]l!H'feitluntmto quo não so cogitnvo. do npro- feita, como 1lisso, cm minhn. n.usoncin, deu
sonta.l' íJ.U:Lt.ro cnndido.tos e sim tl'cs. A chapa. logar n. apresentação 1!0 cnpitiio Jl1~ymundo
m•a do trcs; o quarto 1lcvin rcpl·c~cnta.r o do Vtt~coucolhls, quo ,i(L acllOI iudicado qunntlo
elemento cm opposição, 1li:-;sidencia-, etc.
uqui cheguei da Europa.
(I Sll. CoELllO nonn.IGUES-.A primeira i·ll~a
O Sn.. Pmg:-; FJmltErRA -Como ou qurmdo
foi !L de nprcsenttu• t1•e:; nomeH, o m·a. tambcm cheguei do ParanU..
n Jllinhn ...
O Srt, CoEr.uo Roon.wuRs-Isto pnsto,n.consew
() Sn. PmEs FERREmA-E nessa disposiçiio lhoi no meu companheiro e nmi~-o DI'. Alvaro
sn111 doqui parn o Parnna.
Limn. que se rcsigmt:-~~o. não sU p!H'quc jit me
(l Sn. CORLIIO RontuGUF.8- ••• mns o lJonrnw p:lrccin. tardo, como porqtt~;i tinha sido forÜ() semu.lor tc•m a pl'ovo. de que a combinação çallO <L oppOl'·IOO em 1800 ~~ c:ttulirlatura da..
que pl'CV/L}f'COU niio roi i1. a.s:;entndn.,{iJi OUll't\, quello capitão n um h1g1\l' nn. ConsLit.uinte
A 7 rlc ~etembro dirigi p:l.l'a. o PbLuily um pelo !Mn~o tio Pinuhy e evito o mais passivo!
nrtlg-o que li1i cscripto quando ,i;'t estnvn. n na minh:t vitlo. politico. toJos os neLas que
bor!IO !lO vapor,quo mo levou t't EuroptL, npre· pos:;am ser explicados \1or 1t1T~koio ou adio
sent.rLll!lO COIIIO combinação Ôeflnitivn, dOS UOSw pr.:-.smtl. caso em que poc crin. euLt'<Ll' n minha
sos :trnigos :L:sun canllido.turn pa.rn senador •.. scg-umln. opposição á pl'oten~;üo du.(r ucllo tnm·
bom distindo contorraneo.
O Sn. PmEs FEnREJRA-E os Ires.
Além tlisto, jú. pt•ovitt-so cntiio n. vaga do
<lSn. CoEL!lO RonruouEs ... -o os Drs. Anisio Dr. Gnbrioll'cl'reil'IL; nppellci pam alia o elle
Uc. 'Abreu. Nogueira Paranngutt c Gabriel conco1•dnu commigo. Logo CJUP- e~t.:t vngn se
Lulz li'erreirn.
duu, procurei o meu hom•o.do compnnheiro de
O Sn. PmEs FnrmEmA-.lá vil V. Ex. que rcprcsen1,uçiio o Uirectm• quasi exclusivo da.
o Dr. Alvaro Lima estava liirn do combate, politica tio Piauhy ..•
quo o quarto logat• m•n. dtL opposiçiio,
O SR. PmBs FEnltEIRA- Não apoinrlo ; com
pe1·missüo
do V. Ex .. quo tln!HL sido nosso
O Sa. CoEr..rio ltonmaut~s-~lns á primeira
!déa (não posso entr:Ll' om pnrticularidndcs) chefe, ató que dod11rou nqui quo niio o O!'IL
succe1lou a do nprlliicntarmos os tres o deiXtLI' mnit~; sempre procm•ci nndu.r 1lc accordo com
o·qtwrto lo;.:-ar ao D1•. Anisio do Abl'OU, que V. Ex.
cstit nos ouvin!lo, como o mni:; c:tpaz por smt o SJt. CoEr.no RoDRIGUES -l'nilci·lho aresnct!vitlado o pOl' suas rolnc;ües pcssones de peito dn cnndidatum do 01'. Alvn!'O f:lma,.
disputai' o tcl'ço nos pol'tidos divididos o mu· S. Ex. t•cspO!lllouwmc com umn ob,ICCQao 111·
tunmmto hostis da opposi~ão. (Ri.<o .)
In.t.orin. o pcssolll áquolle nosso t.!ontcrranco.
O Sn. F. ~L\CIIA.Do- Apoin•lo; o é multo Nilo podendo fn.zor uso de uma doelaruç[o
pnrtieu!Jtt' nem querendo que ello fosso ex·
cstlmudo cm todu a parto anilo se achu.
clnldo
sem ser ouvido, cm conversa com um
0 Sa. COELUO Roo ma UES - Com toda a amigo commum,
mandei dizer-lho quo mo paw
rru.ü.o.
rccin.
couvonionto
o. sun vindn. n. estn. cidndc
Posterlm•mon to provnlccou n primeira com·
1tflm
1lo
cntendcr·se
com os l'eprescntnntes do
bina(:ii.o o n.ccedi lL ellu., mantendo o:-; tres
Pittuhy.
Eilo
voiu
clfectivnrncnto
do
candidatos o omittindo o quarto quo voiu poucos dins, e aqui, procurfl.ndo-mA,!lontra
logo
que
ololto cm minha uuscncia.
che.,ou, 1liase-lho :« J{L conversei com outros
0 Sa. PIRES FERREIRA. - N[o tive nem rep~osentnntes do Pinuhy; todos reconhecem
tenho tido candidnto; os candidatos s[o do seu mc!'ocimenta o sua cnpncid:tdo para ro·
partido.
pi'CSOiltn.r-nos no Congrcs:;o ; ffillS convem
O Sa. CoEr.no Ronmom<s- Succodou, po- rgunil·ol em presença do director da nossa
rém, que o Dr. Alvaro Teixeira tlo Souza po!lticlt o coronel Pires Forrolrn.»
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O Sn. PmEs FEnnmnA-Nãonpolndo, snlvo pelos q.unos l.cvo prefcrcncio. sobro o Dr. AI·

com n. autm•ís;tl;fio que me deu,porquo cst:LVU. vnro Lt~a, o qunco os motivos pelos quaos

occupado com o Cotligo Civil.
O Sn. CoEJ.uo llonnwuEs- Depois disso
procurei do novo os outros rcprcsontn.nte~;·
todos concOI'Ihtrn.m cm quo n. candiilatnrn cr~
nn.1urnl. o sómcnt.o o lJr. Noguoh·a PILrnnn.gUfL n.prcscntou umrt objecção circumstn.ncial,
derivado dü um neto quo attribuin no Dr. Gn·
briol Fot•reirn., e que este na minhn. presonf•n.
e nn <lciio explicou do modo que me parcr.éu
deixar fóm de duvidn a improcedencht .da
unicn. objocf;iio dnquollo nos~u compn.nheit•o
de representação.
Postas ns cousns neste estado o tondo na...
cessido.do 1lo n.u:-;cntat·-mo daqui, declarei o
meu voto a to· los os outros mcmbt·os 1lu. no~
sa roprosontaçilo e pe<li·lhes que se cnton<les·
aom com o coronal Pires Ferreira. sobro a
convenienciu. tle recommenúo.l-o no eleitol'aú.o
do Pinuhy.
Em minhn. n.usencin, consta-me que S. Ex.
oppoz.sc n cst:t deliberação o propoz que cs.
perns~omos n. indicaçiLo quo vi1!SSe Uo Estado,
proposta que no di:t 28 ou 20 do mcz pns;ado
mo repetiu aqui nccrescontnndo que pt•ovnve\monte scriiL indicado pelo directorto do 1~ o
proprio Dr. AI varo do Lima.
0 Slt, PmiOS FEnREIM-V. Ex. dó.iicen<)a!
Eu disso quo esporo.va. umn. ca.t•tn. do ~ovor
nn<lor, cm que cllo pretendia. dizer o que \mvio. sobro o. vaga, o podia ser muito Uem que
nesen carttt tosse o Dr. Alvaro um dos apre·
sentados.
O Sn. CoEr.uo JloomouEs- Acceito n rectificaçiLo; mas o thcto ó quo no di o. 1 deste mez
li no Jol'nat do Colllme!·cio um tologra.mmo. qne
mo pareceu otnci~t\, declarando que o part.ido
federal do Pi~tnhy havia apresentado can•li·
dato ú. vaga do Dt·. Gabriel Ferreim, o Dr.Jo:t·
quim <lo Limu. Pires FerJ•eira, pinuhyenso
distincto . ..
0 Slt. PmES FEnllE!RA.-E' amabilidade de
V. Ex.
O SJt, CoEJ.no RooruouEs- •.• contra cu.ja
pessoa nüo t.enho n. minimn. observação o. th.zer, mn.squo me p:trecin. que agora niLo devia
ser indicado para representar uquelle partido
no Congresso F.:deral.
O S!t, PI1<ES FEilltEIRA.-~!ais \:Jrdo V. Ex.
bn de ter certeza de que nunca n)Jrosentei
candidatura ; procedi como fiz dn primeira
vez com v. Ex.
O Sn. CoE~uo UonniOUES-Nilo lho ~adi
mn.is cxplicnçõos ; julguei-mo, poróm, obri·
gado a pm•guntnr·lbe daqui da tribuno. quacs
oram os membJ•os do directoria do partido
federlll, que ha viam levantado a cnndJdntut-a
do seu dlgno irmiío, quaes foram os set•viços
1
'

este, amda ~ostn. vez, devia sm• protcrjdo.
Aguarrlo rmcJOso o. t·o~posta rlo honrntlo senador, quü tem monopolisado a <hrecção politrcn ...
O Sn. PIRES FEnitEIRA-l\iio npoio.do ·
V. E;x. fnz·mo injustiço., Então paro. quo de~
termmou que procedesse a"im 1
0 Srt, COEf,JJO RODRIGUES-Em minim au·
sencln nós combino mos que o honrado seniLdor tomnsso a dirocçü.o dos ne(J'ocios do
Plnuhy.
o
Nii? podia disputar:lho estclognr, pm·~ue
ou.nuo era nem ~tnct~l de justiço. naquolln
tell'n.: toda n. mmha mnuencia. no Pirtuhy
e~tll desde muito reduzida nos conselhos;
nao <I ou um emprego, não nomeio um outcial
d.11 _gu:LrdiL nn.cionnl, nüo fnr;o cousa. 11 1~·umo.
smaa nconselhm•.
c
Na. minha.. ausencin., elle tomou o. rlirecçrlo,
e tomou·o. tilo bem que quando cbe"uei todo. 11
rcpresentaçlio do Piauliy estava ~mluzidu. B
um r.ero, que só tinha vulot• IL direitlL dessa
unidade. (Risada.<,)
O Sn. PIRES Fen.nEmA dó. um aparte.
O S1t. CoE~no llonmauEs-Pódo ser que o
honrado senado!' ...
O Sn.. PIREs FEnnEnu-Dit licença pnm
um aparte 1
O Sn. CoE~uo llODJtlGUES-V. Ex. snbe ~uo
sou scmpt•o intot•rompido ngrnda.vclm~::nte,
desde quo o sou por V. Ex.
O Sn.. PmEs FEJ!REIRA-Qunndo V. Ex.
sahlu dn~ui, deixou vivo o nosso chefe Dr.
Pach~co; ~or m01·te dellc ficou o Dt•. Purnnnguo. gcrtndo o::; negocias do Piauhy. Por•
g~nto lL V. Ex.: q~o.nd~ c!te~ou do. Europa,
nl_!:o me .npt·esc~tet n. st, tlecln.rando·lho que
n~lO podat contmuat• n. diri~h· n. politica do
l'muhy, e V. Ex. niio medisse que contlnuasso, porque S. Ex. estava atarefado com
o COdigo Civil 1
0 Slt. COEL!lO llODR!GUES-Fiz mais alguma
cousa ...
O Sa. Pm>:s FrmnEmA-Como <! que os no·
gocios do Estado podiam ficar paralysados 1
O Stt. CoELHO Roon.IGUEs... ponderei o.o
hom·ado sen.•lot• que o trunfo crn espn<las
o cu niio om feito.
O SJt. Pnu~s FEltRElnA-V. Ex. não disse
isso ; essa. ques tíio de espo.da. ó outro. cousa.
O Sa. CoELllO RonniOUilS-Eu disso que o
governo dn Republica fnzio. uma administra·
çiio que cu nito podia apoiar. Si ellcs mo
ncompo.nbasscm na opposiçiio seria. uma degrlngolada get•nl nos nossos correligionnrios,
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-eu nüo tinhn. nenhum interesso em ,logo, o especial em lil.vor do Pinnhy no> t.ormos do
alnún. quando tivesse não os sncl•Ulcnt•ia por n.N. ·1" da.s tlisposh;õcs t.rn.nsitol'lns dn. Conjs~o ; quo con timuu;sem cUo:; o. n.p'liar o stit.uiçii.o Fednro.l; mas fomos li.m;ados n. uo ..
govoJ'no do marechal Floriano Peixoto c slstir Uessn. idúo. 1'L vista do nosso orr;!lment.o,
.fluixn:;som que, sem pre.iuizo das nossns lm. pouco vot.ndo pcln nsscmblt!a. lcglslntiv:L
rc!a~·úcs pt'Ssono~, 1lzesso no Congre:;so o quo do E.;;t.aUo, nccusn.nllo um suJdo dn. receit.::L
cu.lculo.da HObt•o n. despczo. orr,m.d1L.
no :pru'C'ccsso que crn. o mtllt dever.
NiLo ncrmlit,nmos nc:-~so sn.Itlo. mas n. sun
O Sit. PmEs FEmmmA-E V. E~. nunon
existoncio.
era. ofllcil\1 c um nl'gnmento ad ho·
tm·o 1lc mim umn. censura 11clo seu modo de
mitwm
pn.ro.
os o.dverslLrius du. nosso. idCn..
prooodcr.
Pn.ra. o ltllllO, -pois, :o~Cl'Ú. prccisn clizer n
O Sn.. CnE!.IIO Uonmou&s-A despeito de verdade, como ella C, por mais d. ura q uc nos
terem sido tmtns na nomcn.çõ1~S do Poder pu.rc~·a..
Executivo rcsolviclns sem nwlicncia minha,
Aquelln. causa do divc1•gcncin. entro nt1s
nu ncu. fiz ques tiw disso .
cessou, portanto, destlo 15do corronr.o c, pois,
O Sn.. PmEs l•'r.n.m:mA-Nem cu.
vou comc(:n.r esta novo perio·lo do no:~sn.s re·
O Sn. Cor.wo RonmauEs-S. Ex. ficou nn la~·ties, ngrn.rlcccndo·Iho, como cnmpro, ns.
tlh•ecr;ão acti\•n cla politica, dc\·in conhecer manilbstn(,'lleS sympat.hicas e otnciosns, com
1nnis as pr.ssons o os l'iOl'Vic,·os prestrulns, qun que V. Ex. honrou minha candid1Ltnrn. !L
ó }U'eciso levar cm conta. nn: ~istrihuiçi1o c~o.o; vaga. U.o nosso incnmpa.r:Lvol comp:Lnheiro
premias; estava nas comhçuei:l de :Lprccmr Dr. Theodoro Pacheco.
mrds o~ titulas do cada. um •los pl'otenUontes. Qucim, port:mt.o, ncccitnr meus protest.os
. Pot•tnnto, sobre nomrn.c;líes Uo Pod~r Ex· de gratidão, que. por snrom tardios, nem
ccutivo nuncn.tlz quc:-;tfio, ütc;o questão sim· pox· isso são menos sinceros.
A politica. desse Est.n.do tem corl'ilio cxelu:plo~monto sobt•e cn.uúi•laturas de repl'e:)ensiv!Lment.o por contn. rlo co1•onPl Plrcs, que
titntcí:i do partido no Congl'CS:':!O.
nii.o sedignn.dcdizor nos companheiros o que
O Sr•. PmEs FEnnEmA -Nem disto tenho qum•.
nem o que fn.~.
feito; o meu collega convcn•:u·se Ubto.
Ult.ima.mente constn.-mcquc quer nproscn·
os". COELHO RonmGUES-E' passivei.
t.ar um irmão {L vnga do Dr. Gabriel com
0 Stt. PIRES FEtmEm.A. - Niio Ó passive]; preteri•,·ito do nosso patrício Alvaro Limo.,
gnranto a Y. Ex. quo o meu procedimento que tíio bons serví\~os nos prestou nhi na
administrn<;fio, quo J'cz nu;;; tempos crit.ico~
tem sido o mesmo.
do Governo Provisot'io. e nilo me ll::l.,So conO Sn.. CoELIJO RonmauEs - Antes de con· formnr com cstn iniquidnde.
cluir, vou ler• o. S. Ex. a ulthmL cm•tn. que Sei que hoje om poli t.ica o sm·,·ir;o pnssndo
fiz uo govcx•n:LUor tlo Phmhy, cuja corx·cspon· o o pito comhlo niio silo lembra!loB, mas condcncía hn.vin interrompido lHL lon;.ro r."'mpo: ó t,inUo o. rosrLr pela cartilha. antiga c, rLindn.
do 26 do mez passado. Ahi digo isto (h') ;
quo fiquo ~ú. não sncritlc:trei o,; nmigos ve~
•Rio, 26 do noveml>ro do ISO·!.
lhos no.;; amigos novo:5.
111m. Exm. ~tmigo St•, Dt•. Cot•iolano do Car- Sou, etc,>)
vMho-HII tompos estou cm falt~t 11roposital Pcr;o desculpo. do qualquer oxprrssrro, que
')lr~rn. com V.Ex.,porquo S!Lbia. dn.s rcln.r;õcs da pudesse magoar o Sr. senador o protesto quo,.
tendo o. cópill dn oot•tn, que acabei demostrnr,
v. Ex. com o marechnl I'lorlnno, e niio potlin niio
foi meu tlm offendel·o, mas npenns pro·
apoiar o gorcrno deste, nem esporar qno
vm•·llao
que cu provia os ncontccimcntos,comoV. Ex. mo acornp1mh11Sso nn. oppJsir:iio qne ll1o
11z sempre, tão motleraúo, como convoncido. sc deram o se ve1•ificaram ~entro do poucos
Isto me constrangia muito, }JOrque são Mo dins, quatro ou cinco dio.s depois.
critico.s ns con~liçtjes do nosso Estu.do,quc m•n. Sinto, como disse, estas desintolligencins
11rgonto cntondorcm-so parn proceder do politicas, que me obrigam a. divorgh• o di ver·
accordo,os ~eus ropt•escntn.ntcs com o govcl'no glr pt•ol'undo.mento do meu honrndo campo.·
local, afim de obterem do central ns medid11s nhciro do representu.çiio.
que lho silo inllispons:wois ...
O Sn.. Ptn1cs FE!mrmt,\-V. Ex. dove cliver·
0 Sn.• PIH.E'i FEltnEm,\.-V. Ex. tenho. l\ gir do pnt•thlo, quo o.prosontou os co.ndidntos.
bondade de dizer-mo qual a data da cnrtn 'I
O Sll., CoEr.uo Ronn.touEs- O pnrtido fedo·
O su. CDELIIO RonmouEs-Tom n data do rnlista do Piauby Rabe quues os meus pro·
20 do uovombro; tbl no mesmo dia om que cedentes, SlLhe que llle devo os meu., set•viço~,
chegnoi do Miuas a Potropolis. (Co11tinim mas n.ão a minhn. coheroncia po.ra con!le.scondor com os ·meus COI'l'Cli~ionurios quo quizele11do.)
« Tivemos ou o os Drs. Gnhricl o Anisio n rem innugurnr umo. ·politicll do flunllio. ; es·
idéa de promover a abcrt.m·a de um ct•edito tcs nOCo Icem o dit•elto de coutat' com os meus
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scrviç0:4, n.ind11. qunndo m'os per,nm cm nome
O Stt. PmEil FimmuttA-Mn.s ist.o nüo C
motivo pn.l':.L tlcspedir·::Je do ::II.!U compa.u beiro.
do r,artido.
0 Slt. Pnucs FERllEI!tA.- 0 rn.rtitlo e o Es· (,trco·tes.)

tudo te em contado cmn os meus serviço~, sem·
pro col.ter~nLes, porque nunca. a.pl'Csr.mtei
cunlll•!ntos.
O Sn.. CoEJ.JI,J RonHinUEs-Nilo contmn com
os menfl, nunca, quo.nU.o quh:ercm tl1Ze1· po·
liticn. pessoal.
Mn.s, como Uizin, sou fllrçntlo n. ,lccl:wnr mn
publico " attitu•.\e quo von tom~tl', porquo
ns circttmstrmcia.s me ohrign.m a. isso.
A fru.nquczn. nüo conspirn.; o qu:tndo fie
tem a. tlei:gl'ltc;a. de rompm· com 11m antigo
compn.nhciro c bom comptLnheiro de lutas,
como o honrndo semtdor .•.
0 Sr~. PmEs FEURP.llu-Obrign:10.
O Sn. CoET.llo Ronn.tGUES- .•• dcw~·SA ter n

O St~. Cum.no llonn.Jr;ut~s-HoJo qtmnrlo 5e
diz qno mm~ uoticitL est.ú, em lottt•a Llo liirwn~
quer·se dizer que nü.u ó vct•dade, que sã.o
historittl'l tlc jor1ml ...
O Sn. Pmg~ FElmEmA-Enti(} isto que
V. Ex. t)Uppüo ú historia do ,jot•nnl ; nü.o tum
UtnlL lm.so vct'dtulolrn..

O S!L. Coi·:Luo RonmauEs-~!o.s umn. publicn6io nas columnas do honra de um Jornal
se riu pi1recc·mo noticio. vinda. de fonte auto.
t•isu.J.u..
O Sr<. Pm1·:s FmP.Erlt.\-Gnrnnto·lhe que
niio fui o portador ele tal noticia.
O Sr:.. CoEr.uo Roontc.tms-Faço ;ju;õ:tiça. n.
corn.}:em de H.t.zcl-o do vi:icira m•guidtL e com V. Ex., c acredito, porque o nobre ~enador o·
tlíz. Dispenso-mo úc~lle .i ti de veritlca.l·o po.r
tod:t lealdade.
outras viG.S, porque sot•ia pôr em duvill;L a
O Su. Puu~s FEum~rnA-E' um t~nto tordo. ::uu u.lnL·mru.~ii.o e 8empro que reconheço terO Sn. CoEL!lO RoourouEs-Foi o que pre- me cngana.do confc~so o meu engn.no~
tentli rnzet• o o quo,iulgo ter t'cito.
O Sr:. PrrtES FEimEm.t-Como ji1. tem ncon·
Nii.o sei porque lhe p:u•ece ttLrtlc; n.indn. ni'i:o tecido,
commigo, Tn.mbcm V. Ex.
maniJ'estei a. outrem a. minh:L r-e .mluçfto: nfi.o Ruppoz mesmo
que eu tinha sit.l.o o a.ut.or dn. depoescrevi n mn.is nin~uem; mnuif'cstnl'ei nos siç;i.o tlo govornrLdúl' Gn.l.lt'iel; mas acabou por
meus amigos o meu ,iuizo pulo vu.por 1lc me escJ•ev<:r pcuindo deseulp~ d11. injustiça
nmanhfi: nã.o l!Jcs escrevi nindo.. 11orque en~ que me fizera.
tendi ~no nilo Uevin. tnnnifest:ll'-me contra o.
O SR. CoEr. uo RoomauEs.-Sim, senhor, isto
politica do honr~Ldo scno·Jor.
eonllrma
o que acabo de dizer.
O S1t. Pm1~s I•'Er.uEUL\-A minlm politico
O
SI\.
PmE>
FEnntmA-0 nobre senador·
é n do honrado senador, porquo estou debaixo
termimL ~orn1>re me fazent.l.o justí(;n.; e isto o
de sua. dirccc.~ã.o.
O Su. CoEL!lO RoomouEs-OJ•a aqui estó.! que prova 'I
0 Sn. COST.\ AZEVEDO-QUe tal C'.SSO go·
O Srt. PmEs FEnt\ElltA-0 move! que o verno
que manda.va, ou dobmva. Jna.nt.lar
t1•ouxo ü. tribuna., n:1o ó este com cm•t.ez:t; sl U.cpor govm•ntttl.ores
!
eu soubesse qual, dizia quo V. Ex.csti• sendo
O Sn. C!lU?.-E quem mondou depür o goillndido.
O S11. Co&r.l!o llonnroues-0 movo! oeste, vernador Gabriel !o'eJ•t·eiro 1
pnrecc·me qne a sua politioa.cstilmuito faO Sr:. COEI.l!O RonuiGUES-0 que prova.~·
rnilhw.
E' que quando mu convenço do um engnno
OSrl. Pnms FE~UEIM-E' o "ontmrio; no que comnlCtti, nü.o tenho duvida e1n con...
Estodo do Piauhy tenho só um it•mfio empre· lessal-o.
ga•lo e que vao sor •lemittldo, porque jil so- 0 Sit. PIRES FERUEIT\~-Apenns l'Cgpondi
licitei n. sua. •lomissrto. Eis a politic~~o i~milin.t• ao r,tcto de que eriL nccusndo.!Lombnmdo que.
quo tenho. Mon lrmiio estiL empregado h~ como tle outras v~:~zes, o hont'fl.'1o senador·
t1•es ou quatro mczes em um logtLr sccun- pmlin. tet•minal' pol' 1ilzer-mo justir;.a.
tlttrio. cm umn. cn.ix:L economict:L,
O Sr•. CoEt,uo RooJuGUE<-Si o nobre seO Su. CO!~Lno RonntGUI·:S-0 nobre senador nn.dot• mo con vonllei' do que ntLo teve pm·t.e
comprohende que qMJulo me de<peço dns t\irocto. nom indil'Octo. IHL pretoric;ão do Dr.
nossas rol;.wlics pohticns, dovo li.l.Zcl..o com Alvaro Lim~ JlOr sou irmiio, eu lho darei
floanquezn.
toda. n. ro.zü.o ; mn~ u.indo. as:sim lm. úe mo
que lhu Lligll., c o.com•olho niio só a
o su. PmE; FmnaEtM-E' despeuiu~ lbt'· S.U.esculpa.r
Ex.
como
o. todos os col't'elí~íonnrios qu_e
mal!
me quizm•mn ouvir, « nlio n.banUouom os a.un..
O Su. CoELtto RonmouEs-E' Rurin, porque
niio posso npoitu• n cnndldtLtut•a do seu hon· gos velhos pelos novos».
Tenho concluldo.
t•ndo irmiio.

336
O

ANNAES DO SENADO

P h•e'"' Fer1•el rn (pela ordiz fJUO ngnn.rrln.r!Í n publicnçií.o do dis·
curso tlo nobre collcga do ropt•osontaçito pa.ro.
dar-lho a t•espostn conveniente.
Vem it Me"'· ó lido, apoiado, ficando a disc~'5ilo adiada por fulta de numero pnm fuuc·
~...

llCnl)

ctouar, o segumto

Requerimento

Roqueiro que se peçam ao governo ns se·
guintes inrormnçües:
!•, si ordenou ao telegrapho nnclonal que
receba como officine• os telegt•ammas dos deputados e senadores fcderacs para as autoridades
dos rcapecti vos Estado• ;
2•, no caso o.mr·mntivo, si osso. ordom foi
estendida its communicnçücs dos rcforiclos
tunccionarios nos joJ•nn.es dos mesmos Estados .-A. Coalho Rodrigues.
Natln. mnls lmvondo a, trntn.r, o St·. Prosi ..
Uon to lloslgnn. p.trn. ordem do UitL da so5sii.o
seguiu to :
EleiQITo para o cargo (lo vico..prosidonto do
Sennclo.
Votnciio em 2a. discussão tlns proposições Un.
Camara dos Deputados :
N. OI, do 1804, prorognndo pnr dons nnnos
o prazo concedido à Companhitt IMrcula elo
Farra PBtrolint~ o Pm•no.liyba paro. dur comoco
aos respectivos tra.Lnlhos;
N. 02, do 180·1, prorogamlo por 18 mozes
o prazo para n. construcção (li~ Estrada do
Forro do Na.tnl no Coarú-mlrim, no Rio
Grnndo do Not•te;
N. GO, do 1894 1 nutorisando o gorerno n
concetlor no confel'onto d1t Alti.tn!log-a do Pornn.mhuco Antonlu Loon:l.l'rlo :\fonozos :\mot•im

Votnçiio om 2' dlscnssito dn proposlçiio da
Cnmnra dos Doputndos, n. 87, do 180-J, considornndo pt•ot•ogndos os [lrazos concodillos t't
E::;tradn. rlo l~'orro do Caxla::~ n S, Josó doCaJa:;eiras pnrn. conclusii.o .do suns ohrns; o ú.
Bstt•:Hin do I~"orro do Cnxms no Arnguu.ya. para
o inicio dos sous trabalhos do construcçü.o.
Levnnta-se a sessilo its 3 horns da tarde.
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Prmridcttcia do 81•, Manocl Vicrorino
E:cr·l~w
J)\SCI\t'illlS - Omm~r IIII PI.\ - Adin.nnmto
\'uLnç/in!i- lli~CUII.~iin tlu um rt~quuriiU!liJ~u- Dl&o

STJ:\DL\IUO- Chnlllnlln- r.oltnrn. III\ netalllll:-.'T!l -

du

curso du Sr. l'lt·us Furrc\rn.-

Ord<~Ul

tlu UiiL iS.

,\o meio-dia comporecem 30 Srs. sena·
dores, n saber: .João Poclro, Gil Goulnrt, Joiío
Nei vn., Virgilio Da.ma~.;io, .Joaquim So.rmento.
Francisco l.laclwdo, Costa Azevedo, Manoel
Barata, Pires Ferreira, Cruz. Coelho Ro·
tlr·igucs, Jo[o Cordeiro, .Tosé Bernardo, Ollw
veit•a Galviio, A!Jdon Mllnn01., Almeida
llarroto,Joaq uim Pernambuco,Leite o Oiticica,
Eugrmio Amorim, Laret•, Saldanllll Mnrinho,
~- \Vandenkoll(, C. Ottoni, Aquilino do
Amaral, .Jottquim Murtinho, Esteves ,Junior,
Pinheiro Machado, Ahnino AJT<Jnso, Joilo
llarbalho e Gustavo Richard.
E' Hdu., po.;;ta. om discussão, e não ha.vondo
roclamnções do-se pot• approvnda ~ acta da
sessão antet•iot•.
Deixam de comparecer com cnusa participada os Srs. Catnnda, Antonio Bacna, Justo
Cltermont, Gomos de Custro, Cunlm .Junior,
Jon.quim Cor1•0n, Rego M\.Jllo. !\Ie~sias de
Gusmão, Le:mdro 1\Inciel, Rosa Junlor, Coo!lto
o Campos, Domingos Vicente, Al'istidcs Lobo,
Gonçalves Chaves, Joaquim Felicio, Leopoldo
de Bulhuos, Joaquim tle Souza, Generoso
Pence, Santos Andrade e Raulino Horn.
·E sem cnusn participada os Srs. Nogueira
Accioly, Ruy Barbosa, Q. Bocayuva, Campos
Sallcs, Silva Cnnedo e Ramiro Barcellos.
O Sn. I• SEClt~TAR!O d4 conta do seguinte

seis mozes do licenQ-L com ordenaria;
N. 07, do 1804, concedeoclo a D. Josol Pe·
rclralln SU vn BaJ'J'os n. poàsii.o n11nnn.l de
3:000$, som prejuizo da congt·un QUe porceuo
como servontuario do culto cn.tholico.
Idem om 211 rllscusstlo do p1·ojocto do Senndo
n. 44, (le 180·1, concat.londl) a D. M1~rin. Virgoi ..
nin do Souza Coelbo uma pensão ann urtl de
2:000$000.
Votnçiio em 3• discussão das proposiçilos da
Camart\ dos Deputados:
. N. 78, de 189·1, mandundo contar do 31 de
julho do 1801 n antiguidade ela promoçito ao
EXPEDIENTE
p~st~ ela ortpitüo do Dr. Eduardo Gonçalves
R.Jbfnro ;
N. 76, de 1804, mandando pngnr no major
reformado do exercito Eugenio Ft•aderico Officios.i
Lossio Se!Liltz o soldo que doixou de rocebep· Do presidente do Estado do Ceará, dntndo
da 1802 n 1864, disponsnda a prescrlpcilo da do 24 do novembro ultimo, remettondo um
que tratiL o decreta o. 857, da 12 da novembro exemplar das leis .daqueUe Estado, promulde 185!,
gadas oo corrente nono pela respectiva As-
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Estatlo.-Agl'O.• pi•oposi1;ii.o no. ordem do din., mm·monto o ~cu
pt•csidente, porque elle, conformn.ndo-~e com
a
Do MinistAwio dn. Guerra, lln.tndo do li"1 rio ilisposiciio constitnciona.l, tinhu O!l!erupulos
corrente mm:, dovolvemt.), HLnccionarlu, um cm p1•mi!Uir n sr.ssão, em quo o Sonndo toriu.
tlos autogl'aphos tl11 Resolução do Con~l'tl~so de npprcJvnt• ou I'Cfll'OVlli' o:-; actos do govoJ·no,
Nncion:LI que rc~uln. o soltlo o otn.pn tios or- n.ppt•ovw;fio ou reprovn.ção quo em theso púdo
tlcin.cs cffectivo:-J o prr11;as Jo exercito. -Ar.. impm·t.aJ• mn acto lll'r·pa.l'n.torio ou preleminrtl'
no prcpai'o dojulgamento 1lo Poder ExcaLt.t vo
cllive-ao o COIIIIllUniquo-~o ú. outra. Ca.1nara..
o o vico·pl·esidonto niio JlOtlo con:;tituciuua.l·
O Sn. 2• SJWUETAH.IO docla.rn que não 1111 IIICnto p!'esitiir ~~ c~scjulgoalnent.o.
pareceres.
Si o vico-prcsillenf.o niin pUdu prosil.lit• ,jul~
menta dos neto~ do Poder Executivo, parece
O f!itJ•. Ilt••e•dtlf_~nhl!-Antcs tio dM• a muito ra.zOILVel o e$cJ•upulo de niio p!'CSÍIIir
pnla.vrn. a algum dos Srs. SOIIIltlnre:-~ que n. discussão prelimiuaJ• Jl:lra. cssejulgamf"Hto.
queira fallat• no expediente, devo oxplicm· ao Foi por biso (jUO o Pl'f!si1lcnte nüo tomou a
s.ef!ado o que occm•ruu com uma. du.8 Jlropo- re~puns1~biliduúe dn. iniciMivn, :tgu;trdawlo
tHQuos onvuLdns pela. CnmO.l'IL tios S1·s. Depu· quo algum dos Sr:-:. somu1ores, qno pude:-;so ou
tado~ o que n.in!ln. n:i.o lbi incluidu. na ordem que devesse tel' interesse nn.lliscus~ão desses
do dia., propo;o;içiio de grnndo alcn.nco politico ltr.tos, rcquoreRse para. sm· indnida ;1 propo·
o cujo. oxclUHÜO diL ordem uo dia podi;L dar :-icão nn oi•dcm do dia. E~te rcqucJ•imt!uto
margem à aprecia(;ões qua não cstives:-!em t]Ü.O npplLl'CCCH! O n. ~lt!Sll n;i:o podia a.~:'iUJllil'
muito de uccordo com a verdade <lo~ tactos e essa iniciativa gravr~ o irDJtOl'tante.

procedimento <la Me'•·
Em data de 24 de novemLro, foi.remcttida
no Sena'' o o !iria nn hora do expcd iente a pro·
po•içii,o da Camnra approvando os actos óo
governo roln.tivos ii. revolta de G do :-;rtrunhro
e pr11t.icados durante o estado de sitio. Es~a.
proposição foi cnvind1t ó. Commi:3siio do Con·
atituiçiio o Po~lerrs o de F'inn.nçns, devendo
cada uma destas dar p:Lrecer cm separado ou
conjunctamentc.
A Commissiio Uo Podcrr.s nüo deu o.tó a~orn
parecer, pois IL opiuhio P.XItrncln. o nssiguad1L
por dons do seus mt.•mbro::, um dollcs com
rcstricções, não tem os requisitos regimentnes necos.,.nt•ios p:Lra tiCl' accoito pclLL Mc...;a
como parecer. O SJ', Quintino Boca.yuva nssi~nou sem restricçõc:-; c o SI'. Francisco ~ra.
cluulo com re~tricçiies, não ha. mais assignnturas, por conseguinte niío ba parecei'.
Passando n proposição ÍL Commi~sü.o do Fi·
no.n~~ns, dons tio seus mcmbrosdero.m opinião,
o Sr. uamiro Barcollos dizendo: •concordo»
e o Sr. bnrü.o de Lndurio, com restric~·ücs. A
Commissiio compõr·::;e do nove membros e
portanto não ha. og-unlrnonte pa.rccct•.
A Mesa n1io podill. tomm• rf'sponsa.bilidndo
de dar para ordum do dht uma p1•opo,içiio
som parecer.
Além 1lisso niio se podia fl1.zm· ext.en~iva a.
cst~ proposição o alvitl'" tomado pelo Senado
de diSJmDSO.l' pa1•ocercs, de nccordo com n 3~
pll.rto do nrt. 05 do I'Ogimento, pOI'QIIO estn.
dispensa tbi oX)li'OSSa.rnonco concedida. para aN
leis do meio~. lei do tiJrç.u.s; lois ut•gentos q uu
niio tenluun c:u·nctcr politico o que, 11 n;1o
ljorom tr11to.t.lu.s no. pt•m•ogo.t.•iio, produzit•inm
um1L grave portut•bat;~o na o.dmimstração
gern.l do p;Liz.
Outl'n. cil'cumstnncin hn vin. EICli'lL que a. ~Tm1n.
nilo podia. tomar o. inici!LtiVlL lle incluir o::;sn.
Sdondo Vol, VI

O SR. LI<ITE E Omcic,,- Peço a palavra.
O Sit. EsTEVt:S Ju:<IOit- ~Ias porque a
Commillsfi.o niio deu pn.recm· '1
O Sn.. P1n:siOESTI~- Ao presidente 1ln So·
nado nüo competo !lar u.s ritzões porque a
Cumn'tis::;ão uü.o d(JU 11arecer
Por conseguinte, u. 1.!cRn não tem n.bsrJiutaUlOnto l'!!Spons!tbiliUudo, estú. 11 salvo do qualquer incrcpação

ne~tic

sentitlo.

(.Jpoiar/fJ~ f/C·

1'fi~S,)

A Commis~ão de Constituiç-ão, PodcJ·t~s o
Diplomacia, a quem fbi prnscnto a pl'Oposit,·i"ío
1la Cn.mo.riL llos Srs. Deputados, approvtL11t.lo os
actos pru.ticn.do:-; pelo Pode!' ExecutiYo ~~ ~mns
agentes, por motivo da revolta do Gdo I!Ctmn·
bro do anno puss:ulo, é de Jlrtrecer que n
mesm;L pr•oposição sttiiL approvad1L pelo Semulo
Federal.
Sala dns commissões, 2t1 1lc novcmbl'O do
1894. -Q. 1Jocay11 va.-F. Jl!acluulo, l!OIU rc:;tricção.-Concordo, Ramiro Bm·cetlos.-Com
rcstricçúcs, Bal'l1o do l-Aul «I'io.
O~···
~idento, 11

Leite

•~

informnçho

Oiticit_•:t-Sr. Pro ..
fJUfl

V. Ex. ncnba du

dnr ao Selllldo tom c• JlnO c;msn. um n.rtig-u Eie·
Yoro, em que tbi cfmsm•atlo, po:oiSOttlmeuto, o
pl'Osideute do Sanado, o o Scm~do concomitantomcnto, pt•lo Jitcto do niio lN' sido inclui·
lln. 1m ordem do din, a. propo...:.lcüo vinda da
C1un:u·a.llos Sr..;. llt:pUL!Ldos que npprovu. o:-;
netos JH'ILticados polo Podt:r Executivo, l'DI'
occmli!lo du. l'lWOlta. do O do setembro.
Esse orgiio da nossa. impronsn tem como
rednetm• cltefO um dos nossos honradOH t:ollegu:.~, quo sinto uiio ostfLr' p1·r~cnto. ~fombro
dn. Commissão do Finança.:-~, tlovo in liwmn.r no

.,

Senado do tudo quanto se tem passado, rela-
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ti.vo.mento a. osso projecto c, como disso,
ai11to quo S. Ex. niio estoJo. pl'csentc, por
!silo que ó S. Ex. o unira rc•sponSILVol 1lo não
te1• c<So proJecto sido incluído n~ ordem do
!lin.
O Sn.. Es'rlwl~~ JUNIOn.-:Mas cllo niio Jmm ..

o liom·n.•Jo scn~tdol' olo.borou sou po.rarer o o
nssig-nou. Ora, S. gx, não é n. Cornmil'lsão do
Ju::;tiçn. o muito monos as commissõos reuni·
da.s do Constituição o de J1"inanças,S. Ex. nüo
podio. Ia.vrnr este pn.rcccr pcssoa.lmentc, som
rcnnit• n commissiio do que er11 relator, oxpor·lho o quo hnvill o posteriormente romot·
dou o p:LJ'eCaL' 't
tm• n p:n•ccm· no rolatm• d1L Commis:-ião do
O S11. OiTICICA-Esl.ou dizondo QIIO S. gx, Finanças. paru. que esta. por suo. voz se rou·
il o rN~ponsn.vcL_ pnr não t.or havido p<Lrecor o niS-iO o désse p1Ll'ílcor. Em vez disto, la.vrou o
pOI' uiio ter sido incluída. a proposiçao ntL or .. pnrecm·. o qunl lbi nssignndo tom bom pelo
dcm do di:L, mesmo som cllo.
Sr. ~rnclutrlo, m:LS com restricr.ões : Ihi por·
Sr. Presidente, devo apl'OV(lihu• o. ot:casiii.o tonto nssigundo por dous membros do com.
pn.r.L cbnmnl' :L nttcnçiío do Senado, puJ'n. o mis;;;iiounicnmonto, c este:) divergentes. Aqui
mo1lo poJo qual o Congresso Nocioual tom nn. lm.ncndo. trouxeram-me o. proposição com
sido nccu~a.do, vcrbOI'ItOtlo n seu proccdi- o parecer a.ssim nssignatlo e seguido doJncnto, ]lOl' es.-:o or·g-iio da. irnpron:-a., que tom r:nucordo- do Sr. Rnmiro Bnrcellos o- com
como rctla.ctor-choJO o nosso colloga. pelo Rio ra:>t,·icrt,e.~ - do S1•. barü.o llo Ladnrio, mem~~~ ,J[l.Heiro. Alli não so tem poupado cemm1•as bros 11:1 Conunlssü.o du i<'in:Lnço.s,
ns uwi~ sovm·:1s, n.s mais injustas to.mbem ao
Não Hei qurm scwiu. o rcln.tm·desLc parecer,
Congrcs~o Nnciona.l, por fncto::; quo poderin.m
pol'quo contóm tlecret.os quo entendem com
ser illustr!ldos, explicados no recinto, em díVOI'Sos ra.rnos de serviço publico, distri~ui
sos~ã.u, mns CJUe são cn.lados aqui pnra dnrcm
dos o.os divm·sos membros dn. commiHsão.
assum(lto n artigos que so n:1o justi!lcam do
O certo ú quo a Commissiío do Finonçns tommorlo algum.
O nosso lJom•:tdo cnllcga. tem a sua cndeira IJem não se reuniu, nii.o estudou o assumpto
no Semvlo, podin. do::i!lo o primch·o dia. cha.~ nem concol'dou no seu parecer.
Nestas circumHtaocins, vindo o. proposição
mar a attcn1;ão dn. Mesa. p:Lrn o 1itcto do não
estar nn ordem •ln din" proposiç[o dn Cnmarn. para ser 11ssign~da na banca•ln, declarei que
Não o fez; 1loixou pa.ss:u• o tempo sem obsel'· orn in<lisponsaval a reunião dos duns comln.çií.o n.lguma, e nos ultimas dias de sessão, missões porn esturlorcm o assumpto.
quo.ni.lo suspeita quo nii.o Omais passivei inO SR. Cu"ISTIANO 01To:-.t-Adhcri a esta
cluir a proposição no ordem do dia, facto que oxigenei a da. reunião dn. commissii.o e por isto
nindn. nestes tres clia.s so poderia dn.t• c re- nii.o u.ssignci o parecer.
solver a. qucstfio .•. (H a nlg11us aptWll!s,)
O S!l, LF.ITE 1' 01T!CIC,\-Os popois mofo... ]1odia-se resoh·or, :-;i não houvesse dis- roLm
t.ruzidos por um continuo, c disso no em..
cussüo. S. Ex. nü.o voiu usn.r do sou 1liroito pr·egndo
mo b·ouxo os papeis que os endo memoro do Sena.do, pedill'lo il Mes" que tregasse que
no
relator
dn. commissão de contas,
puzesse em ordom do dia a vroposição como que cu pcditL n. reunião
dns duns commis:iües
maturin. urgente, o é o seu .Jornal quem o.cpara
so
resolver
sobre
o
assumpto. Posterior1
cus:~ JV!Ssoo.lmcntc, sem rnziio 10 ser o Presimonte,
forom
astos
po[ieis
com insistenchL
dente dn. C:.s:L, quando sabe S. Ex., porque é npt•escntadm n. mim e aos meus
colleg-t.Ls, e
mlator 1la. commissiio, que o Prosldento do <lei sompt•e n mesmo ro>posta.
Se111~do niio tt:Jm culpa u.l:;um:t da. uü.o inclnPolo regimento não podem a.s commissões
!l~O c não o poderia fa~cr, !linda. que o qui21lSse. pOrf1UO não foi a.prf:lsent!ulo ú. Mesa o dor parecer sobra um projecto sem se reuniJlllroc:or dns cmnmissüe::>; tramito impostopolu. rom. Para f~\cilirlad<l do serviço e quando o.
l'Dgirnento dn. Co.s<L }Jrt.l'O. as~umpto como este. materin niio tem impertancia, costum11 o reo quo mo c~usn cstranhor.a e p~~"'' ó vm• lotor consult~r os outros membros da com11m mum!Jro do Senado não us:u• dos seus di- mlssiío o, do aecordo com todos, som opposiçiio
J'oitos como senador, o accusn.l' o Scnttdo, ulgumo. lavra o porcccr, para o QUal de(}Uanc.lo S. Ex. ó o unico culpo.1lo do não tet• pois pede os.ossignuturos,j1i tendo clles ontes
:Lpro}JO::iiJ;ão n.indn. o parecer B nilo ter sido o scionciu dos factos, conhecendo o ussumpto,
Jll'Ojccto rlarlo pam n ordem do di~. sem eUe. selidnt•ios como ficam sondo no porocci', dcSile
(/{r:l ttm aparte.)
que o ossignnm. Com esta mote~i~ poróm,
Não costumo ati ror re,ponsnbilidodcs sobro niio se po<lilt dor isto. Trnt~·so de um pro:rJ\ngum sem dar prova immo<linta lias propo- ,jocto o•s~ncialmcnto JlOlitico, concedido pola
Comora,des,Doputlldos om tarmns vagos. N1lo
sh;ücs que ntni'JnDi o Senutlo vno ouvir. ,A propo.-iiçiiu t'oi romutti1ln. its_ Com missões cru po~•ivel prescindir da rouniã.o das cum.:lll Constitui~~ão o Fhmnc;n.:; cm ~4 1lo novem- missüos ptLl'IL resolverem estas quanto uo
llro· juntou. ol11L Ct:ilà um parecer nssigmulo mudo do se lavmr o parecer.
}lolÓ SI•. Quintino Bocayuvu, som I'CStl'icçücs, O bonru.ilo sanador, polo roglmonto, niío
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tinhn o tlircito ele Io.vrnr o pnrccor como fo'. monstrou qncl'cr. O Podct• ExAcutivo submctn~wrlc .)
tcn estes act.os ao GongrcRsu o o Congresso
Oh! Mos ello oro. o competente P"'"" con· ntto pcjde i, r ndin.ntc npprovmHio todos os seus
vocn.r a reunião clns commi~süeH on pedii' no actos e atn os dos seus agente~ resptlllS:weis.
Sr. Presidenta diL Ca.siL quo n c:onvocnssc; (J!pal'tes .)
S. Ex. n11o podiu. n.prcsonto.r à assignaturn. do
Nilo e CSÜL n. OCCa.'iifio de discutir OS netos
seus collogns um pn1•cccr n que ellcs nfio ·_~o governo., 911 sei ; . mas. declaro, pam ~o
quor•in.m d1u• o seu runmntiJnento, o c:LJ:u··l:lfl ~:dJflr quu.l. Í.JI o mot.tvo pelo fJU:d eomeçou
depoit3 nii.o dando andu.mr.nto rJigmn à qucs- ltJgo o proJecto :L cncnn tl'ill' l'H~i:.;tencin. tln.
tt1o, ~uo orn. tla. maior monbt.. Chl:!ga.rarn pa.rto dos membros da. r.ommi:-:sií.n, ele a.~:~siJ:;'nl\r
posteriOrmf'nLo os orr,.atncntoB~ ti vc llo c::.tu- sobl'o a perno., 8Cm pt•eceilet• a Ji.trma.lidudo
(Iln um

dni·OS o não so fitllou mn.is

nesta~ prDJJu:o~i

çõcs e tão pouco nn reuniiio ilns

commis~üefl.

r,·~iment.al,

rcun'iin da!ol

commi~sücs,

da dis·

cussão no :miJ? drllns e do parecr~r quo traz a
Niio íilço resorvn. da minha. opini;lo sohre suu. rcspon:.nhdud~ ; estes tramite:~ regimmt·
cato n...,sumpto. Mcmhro da CmnmiHs:1o rlo Fi· r.aes niio ilouvH e o parr.ccr n:i.o Vl'ÍU ptw este
nnnçn~,

o meu prtrrcet• era npprovnr ns

ucto~

do PodcJ' Exrcut,ivo, não com c:-;tn. amplit,w1 t!,
nu1 s flstudn.nrlo os ILCtos suhmettillt )S :u 1r.on he·
cimento do Pmler Log-islu.t.ivo 1-1 rlnnclo "· mi·
nhu opinião fiOÚl'e tlli~!:l. vbd.o que uliT.l'OS fJ Uí~
1
~tiio chega.nt 0 au eonhccimonto do publico
níio estiio comprehcnclidos na. mr.n:::Lg&nl ti
nem o Poder l..c;;islu.ti\'o tem conhecimento
destes. (rl'oCnm-sc val'fm; liJml'ltJ.-: .)
O Sn.• LEJTI<:! t:: OITJCICA-N1i.o teem razão os
honrados colleg:ts,
O Stt. JoÃo ConnEwo-Tcmos muit:t razão.
0 SR. COSTA AZEVJWO-t.:m n.bll:-:'0 niio jus-

titlcn outro.
O SR. E<TEVE< JuNJon-JustiHcn. sim.

( Omlimuun ai11da alf/IUU aparte.-:; o f31'.]Jl't:$i·
dente, tocando a campctinlrrt,l'CC/.mlrt attet~çt7o,)

O Sn. l.EtTE E OrTICICA-Nüo ha. razão p:tl'íl

esta excitação de espirito dos honrados senadores.
81'. Presidente. nu vou mait1 adiante: eu
não liLria. q uest1o, tiLIVPZ, de appl'O\'at' todos
os netos do Podal' Executivo, QUtJ !Oram. trn·
zidos o.o conhecimento rio Poder Lrg-islu.tivn;
o que cu não posso ó acl!t•itar o nnonymato dt\
o.ctn:~ e allproval-os ineondicionalluente, ar,in.
quol lbr ~autoridade que os tcnhn. praticado.
(Jlpoiados, muito bem). IRto t'!H nü.o Jlu.,•o, por·
que ó torna1' o Púder Lagislativo uma cilnu·
cellttria do Poder Exr·cut,ivo, app1·ovando
netos rr.provndt~s, qut podem mlll tol' .iusti!lcnçüo, vm·que cu na. minhl1 cndmrn. nüo legit~to para este ou l1qm·lle governo ou pa.t'IL
certos e determinados actos politicos; o q ne
eu quero é que o Poder Legisla tiro não es·
tojo o dar cs~ns opprovuçües vagas •.•
O Sn. CosTA AZE\'Eoo-Scm conscicncia.
0 SR. LEITE E ÜITICICA ••• inconsciontcmente, pot•quo uiio tem conhecimento ;LI.l:;ulutnmonto 1los outros actos quo osto projecto nlennçn.. o qno cu não quero, Sr. Pl'ost ..
dont.o, U quo o Po,!or Legislativo est(~jn. tt11lo~
os dio.s ll. ir nd.õanto do Poder Executivo,
li"endo uqnillo, que nem mesmo. cllo .do·

motivo. F'a.ltou a imprescintlivcl 1Urml1lidnclc.
O S1~. CoEJ.uo l~ooruauEs- Ern. l'fLI1itnl no.
hyputilese.
0 S!t, LEITE I~ ÜITICJC1\-E OÜ.O fOrfLID cum~
pridas. :porque o relator dtL Commi~sü.o do
ConstituiÇi"io o .Justit;a. niio quiz fu.zer convoclu:ão daf:l commi:-<sües ; o acto ó seu, é sómente seu. Si as c:ommis.~õcs sr: ti\·esscm
reunido. si S. Ex., mL l'órm;L do J'Pgimento.
tivesse t'orto tL reuni1!0 dn.s t1WLS commbsücs,
11U o J•I'l·Hf•lento da commis~iio ..•
O Su.. ,JoÃo NEIVA-}'r1o lm p1•esi~l,mte.
O Sit. LimE E 011"ICICA -S. Ex. como l"O·
Lntor podia. fnz(:r tL convo"..açtL•I, Si i'CllA colle>g-as não qwzt•ssem nr:nrlir ;i. convocaçü.o, a
S. Ex. restava o t•xpediente do viriL tr1Utma
declarar no presidente c u.o Senado quo não
era possi vcl reunir o.s commissücs pura dar
parece!' o ?fferecer o prQjccto C'Oill sua assig-nn.tum. umc~mentc, npprov:tndo estes actos.
Isto Oquo o legal, comp:Ltivcl com o regimento o proprio do um memb1•o rl1L Casa que
quer cumpri!• o regimento pal'n. ter o direito
de censurar os seus coUegns o o Semulo inteiro.
S. Ex. niio fez isto, e veiu nccusnr o presi·
J.ente do Senado. quando ~abo qUt: o., pap~>lij
(•st:"io na commi;::~ão u quo o Jli'C~i· 1 ento do
Seuado uiio }JOrli:~ d:JI' pa.ra. ordc~m do dia o
projeclo sem c.s:~o pnreCEll'. E' htto que cu não
po::zso .i uHt i ficar.
Eis o que se passou. O p1•ojecto csb'~ nrL
commh~siio, mn::~ ntL Commissilo de Legislação
o .lustica;. cu não o ncceitei, não m•signci
cn.rga !lO hvru; nenhum dos meus collegn~ u,,,
Commissiío do Finanças quiz accoita.r o pn.ro·
r.e1• ~om OXII.me.
Portnntc., ost.1io nns milo8 Uo l'elnlor du.
CommistiiiO do Conr.titUit;'ii.n e .Jnstic;a, tl e~ to ó
o Sr. senador pelo Rio do .l:u10iro: S. Ex. ó
rcspnn.siLVGI !lo nün ttn• esto Jll'tücc1o sit!o
posto niL ortlmn Uo diiL.
Ao Scn:ulo niio cnbum as censura:::t qu~ 1110
foram lei tas e muito menos ao sou prcSldonte,
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Coelho Uod•·lgue"- cntiio para c:'t, clle ainda niio convocou "com-

SJ', Pre8itlonte. penso que o hOill'LUlo l'lOOildor. ml!:isfio; qun.ndo tivesso convocado, devia pn.s

que mo precedeu na trilmnn., tem rn.zíi.o no.
.iustitlcnçüo que :LJl!'csentou dn. Commis:-;üo do
Finn.nc.,~ns, do que lil.z parto : f! tambmn na consura. qno fez tLO presidente tla. outrn.Commis·
siio ilo .Tustiçn. o Lcgi~luf;iio.
O Su.. LJm'E 1~ OJ'l'IOICA-Nüo Jlz censura ;
cxpuz os f11ctos unicamente.
O Sn. CoELIIO RooniOUI~s-NtL oxplicuf;ão
que dou.
O Sn. LEITI<! E OtTJCICA-Niio consuroi niu ..
guem ; expuz os factos, co.tla um tire ns con ..
scquencias.
O S<t. CoELIIO Roomom:s-Mas, Sr. PrcsiW.ente, mo pttt•cco quo l'(1,.;i.n. dizer nlgurua
cousa cm fa.vm• do proprio Senado ; V. Ex.
sabe que ellc foi accusndo por demorar u.
pu.ssngom do p1•ojccto.
0 S!t, PINIIElllO MACIIAD0-0 Sena<lO niío
estó. em causa.
O S~t. Cor:LIIo RooiuouEs-0 Sona•lo foi con·
surado porque ret.ira·se sem t.m· dado soluçiio
a este projecto, que a Camara dos Srs. Depu·
tndog o.pprovou em uma soliciturlc citlica rlifJlllt
tlv iacrmdicirmrws lourJol'~s. Houvo censura. no
Senado, porque a Constituiciio mand~ que
logo que se reunn o Con~res.o o Poder Ex·
ecutivo, que nn. suo. o.usencia houver decre...
Indo o estado de •itio. dê conta dAs medidas
tomadas, paJ'IL seu conhecimento. Entrotanto,
Sr. Presidente, o Porlcr Ex··cutivo, 11 quem se
ret'cre o loyo do :.rt. 80 da Constituição, citado
pola folb~ que ó tiio hrilhnntemento redigida
pelo uosso distincto collega l•elatot• da Com.
mis~io do Legislaçiío e .Tustlçlt ; nquelle a
quem se rcftn•o " loflo directamente, deixou
pnsslll' todn. n. se!'são m•dino.rlo., e mais um
moz n.tó .f do outubt•o snm comwuuicn.r os
seus o.ctos no Cong1•cs:;o o som excitar o zelo
constitucionn.l daquolltl orgü.o da opinião. O
Sona•lo, porém, que apenus Icm tido 2r dias,
pam votar do ntiJgadilho quasi torlos os orça.
mentes o leis do Jbrçns, ó qurm deve ser ue·
cusallo, porque este lDfJO, que direct1tmente so
refere no Poder Executivo, niio foi ohse!•vndo
por elle, do modo quo n approvn<;iio dos actos
do si tio est.e.\n votn.litL quasi ILO mesmo tempo
pclns. duns Cn:;ns tio Coug1'1~sso,
Ora, ostmlemos as 1latus : " Camo.rn., tii.o
elo~inda, recebeu tL ~.:ommuuicação a. 4 do outuhl'o, e só 11 ":t·1 de novembl'o conclufu n.
discussão 1lo. mli.Lt.witL, ttpezu.r 1\o sua ~olicitullo
civica digm~ do incoudicionncs louvores !
Quanto tempo lomos!OVI"io nós1 Ate26'iío mez
possado, Isto ó, ha 20 di""• contados de hoje
re~ressiVILmente, não hn.viu. nem o parecer do
rolntur da Commissijo do 1-rgislaçiío c .rustlça,
u~m elle iuLviu pedido ILsuu reuniiío pnra de·
'
·
dar
•. Do

gilt' n. outru. commissii.o, quo pelo mono~ tm•in.
cito dins 1<ar11 e.<tn<lttl' este pJ•ojecto quo pedia
sm• o.pprovtttlo sem tliecus~ii.o o sem exame
dos muitos netos tt ttuo so rofor•o,
V.llx. comprchenilo, corno qualquer membro desto. Cll$L ou qualquer cidadão fót·n. dolln.,
I'}UB si t.ivcssemos umn. discussão que nos
rouba.sso ti'Lnto tempo como dcYOl'ÍIL rouhat•
nquelht nlio ora possivel que a esta lu11'a ti ..
vmoscm findado os nos<os tmhnlho•, que sabe
Deus como puderam sm• conclultlos no resto
do. se&Jii.o deste anno o
Alóm disto, o g1onnd1' interesso pratico, quo
p111'Ccc Lig1tr nquelle or:;ão da opinião ú. ltp-.
provnçilo deste pr•oject.• ,, é o peJ•igo de guo
11que cssn espnda de Damoctes, ameaçando o
ox·presidente dll Ropublicit de ser processado
pa.r11. o anuo.
Mas, Sr. Presidente, isto só ]lódn fazer medo
a creanças. Quem quer que tonh11lirlo uma
vez n Constitulçiío actual do Brazil, sobe que
esta. Cost.L nüo nccusn. a ninguem.
o sn:. JoÃo COHDEJRO- Mesmo porque IL
outra. nüo cstõ. rna.i:i em vigor
O S!t. CoEr.uo RoomouEs- A actual lltm·
bem niio esti\, M llortc cm que prohibo u
o

conccss:i.o do

honras~

como prova a nomençfio

de officiaes honorar·los •..
O Sit. .Tolo ConoEmo- Pois si V. Ex.
quer, eu lhe arranjo uma nomenciiode offielal
bonoraJ•io, eu lho ar.rnii,io. (fii.<o,)
O Sit. COELIIO RooitiGUE>- Nilo acceito,
pox·quo consiflOl'o illognl a nomca~·ü.o, que só
so pôde l'unrlai' no§ li <lo art. 102 da outra,
que aind" estó. om execuçü.o nesta pot•te.
O Sit •.loÃo ConDI~ mo- Não cst:'1, nilo.
O Sit. CoELHO ltonmouEs- Si nilo consido·
rllSile illegal o. nomcnçií.o, a ncceitaria, porque
afinal de coutas, como trumpho é espllila,
antes ser esptllln do que bnlnba.
Mas, como ia dizendo, quom tenballdo uma
voz a Constltulçiio, saiJo que a accusação do
Presidente tl!L Republica e pt•ivativa da outro
Ctll!a do Congresso,. o pútle se rcceiar isto dtt
unm cnmara que man<lll. esta pi•ojocto! E'
uma biLllela, ou snppo<iQão aponiLS para pro·
duzit• c!Toito, maa o!Teito de muito mlio
gosto.
·
o u:rr& I!l OITICIOA- A Camarn jiL appro·
vou esses actos; e si lho compete inicltLt' LL
uccuso.çiio o , o
O Slt. Co&LUO ltooiL!OUI~s -A consequcn·
ela ó que niío accusaró.; ainda quando por
outros motivos não estivasse inblliltla de tiL·
zel,o. .
.
Portanto, SI•, Prosldonto, nôs niio tivemos
·
· • · . que fizo·
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mas, o acho ntó qun fizemos mnis do qun de·
vin.mos.
O Sn •. LEI'rE E OtTICJCA - Apoio.flo,
O Stt. CoEr.IIO Roonwu1~s- O SenntJo, corJJn
ro.mo do Cong1•nsso. niio t.om culpn., ltpczn.r
riu nccmmc;iio que He lhe fn.z. O piii'Ígo unico,
QUll HO Jcvltntn, como I'Osultante da litlttL da.
IL)lprovnçiLo do vro.iccto pelo Scn:Ldo, ú um
pm•igo hno.gimu•io, mLo tem r;L7.iio t.lo ser.
0 SIL. ,lo;\o NEIVA-Não existe.
O SrL. Corcr.uo Rounrr.uEs- Nilo existe. o
pol'igo unico scri~t lilzot··no;; JlCl'llct• muito
r.cmpo em prc,juizo uns leis de meios.
O Sn, .JoÃo Conm·:mo- Parn. o nnno di r·

sc·hn. que o tempo ó pouco pu.ru. cuirl;u• de
OI'Çll.IU(IlllOS.

O Sn.. CoEJ.riD JloomouEs- Vttrnos levar ns
cous!LS ú.~ suo.~ ultimas c plliores con~eqtHm·
cias.
Supponhn que JIILI'IL o anno o Senarlo não
approva. E li não nl>Provo, .i :i. o declarei.
O Sn. JoÃo Cott.nEmo -Não era. preci~o ~~c
ciitro.r, eu jú. o sabia.
O SR. COmr.uo RonnrouEs- Niio approvo,
porque entre e&•es actos ha ILlguns que ferem
r• Constitui~iio.
O SR Cos'l'A. AZEVEDO - Mas que actos silo
estes 1
OS>:. JoXo CoRoEmo -V. Ex. esteve na
ChiM e por isto não sabe.
O SR. CosrA. AZEVI!DO- Mas, ó preciso que
nlguem digu. guaes s•io e!lcs ; preciaamos de
inti:ll'ma.çües. Vtvor ús claras !
O SR. CoELIIO RonmouEs- E desde que
vivomo:J ós clura.s m1o temos imprensa. livre.
O SR. JoÃo CoJLOEIRo-Nüo temos 1 DuriLnte
algum tempo e!ln.esteve arrolhadn; mas hoje
está perfeitamente livre.
O Sn. CoF.Lna RoomouEs-MIIs vamos como
disse, levar as cousas á.s suas ultimaij consequenciiLS.
Supponha·se quo p:lra o anno o Senado nii.~
app>'OVIL estes netos.
Penso que niio se devin. katar •le !Lppt•ova·
t,!ão, mCLs de amnistia., porque r~ Constitukü.o
ó nosso titulo, tudo qmmto somos lhe devemos
o contt'fL ella. nn.dn. potlomo~: ll, de~de que hiL
actos que a. ferem. nii.o podemos nucr, :iimi.o
oque oJln l1U:-j pt11'1llitto, C,"lJUOcei·Oa,
E' esta. a min!IIL ot•iniiío o jti. me mt~nirestoi
neste sentido. Mns sllpl'onhrt-se, ua poiot• hY·
potheso, que essltoplniao tonha probabilidade
•lo vence•• pu.t•u. o ILnno ; por hypothose só,
porque em regra geral estou em mmoriiL, Isto
o, sempte vencido ; SUl>JlOnha-se, •llgo que
pu.1·u. o unno ostos netos nao sií.o aqui nppt•o~

18\J.i
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vo.dos. O ox-Prcsidcnt.e !ln. Rcp1tblica nem por
isto r,odcrin. SOL' :~ccm;;u\o Jl0!' tllnn. Cn.mtLril.
qun .JI~ ttpprovon o.~ RCU~ acto~.
O contrat•io sot•itt, comn m: 1li1. vulgm·mcnte,
n. Camn.t•a 1le~manchu.l' ~~om oK pt!;-; o quo JCz
com n:o~ mito~.
U:\1 ~lt. SESADOit-E o prt~jr~ct!l na Camat•a

teve su 12 votos contra..
O Sa.. CoEtno ltoL'iliGUE.'i-!sso ú um meclo
imn.gltmrio, ou um ba.llio !le cusn.io, nii.o e
COUSIL St>rio..
O Sen.. do não rnereco ser tratado des~~ mn.neirn., principalm1mte pm· um homem quo
tem t.n.ntos Herviços IL Ropublicn. (armirulo.~,
que com efl'eit.o tem o fllll'iSrulo cheio do titulo.;; no l'nspeito o 10e~mo o. amizade 1lc seus
contcrrn.ncos. Mo.:? 11arccc que S. Ex. o.ndu.
u.pn.h:onado.
JIL este nnno o nuvimos dcnuncin.l' :tqui
sem provas o indistinctamonto :-;cus cotlcgas.
O Stt.. JoÃo CoJtntmw-Que pl'ovus queria
V. Ex. fJ ue ollc des,c !
O Sa. COELHO RoomnuE~-Quem niio tem
provas não Jàz nceusn.ção daqucllo. ordem,
meu caro colle:,'n..
O SR ..JoÃo Conor.rno-Quo provns!
O SR. CoELHo Ror>nrouEs-Não protestei no
occnsiilo, porque estive türa t!o p~iz.
U~t Slt. SENADOR - I n{anrlwn rcgina j ulJCS l'enouart! dolol'em,

O SR. CoEr.uo Roor.rou~<• -Mns niio sou cu
o r:ulpndo.
E' necessario sermos tolern.ntes; não andar·
moli com estas nccusaçües.
Do modo por que se folln, pnrece que se
recolo. aindn. uma. conspirnç;i.o continuo. o la·
tento contra o governo paSlndo. Isto ti umn
injnstiçn sobm injustiçn.
N1io thço, porém, disto, no nosso illustrc
collegn,m"lor cnrgo,fporquo elle tem o direito
n. muito peri.liio : como n. ~bgrln.lona nmou
muito (Riso).
Considero-o 11pnilwnn•lo, comq unnto roconhcço que tem ru.tiio p11.r11 al'!sim estitr, por·
c;uo, si a revolta triumphnssc, ello seria som
duvilln. uma i.l11.s victitnl\~.
0 Sit ••TaXo COitDElHO - Sem duvido. ne·
nhumn.
O Stt. Com.no ltonmoUii::s- Mtts c~pern que
o intm·vullu tla :-;es:iolo, l!olll o c~pirito lnchio quo elle tem, nuLUtid!L IL p:tz cm que lU·
lizmonto vamos eutru.wln t1llc t•ocuper:n·:l sua
c:Limo. natural, o l'u.ngnc-1\•io hn.lJit.uat do
•eu crllerio.
O Stt. JoÃo CoflDElllO - IRto nunca ollo
perdeu.
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O SJt. Com.uo Honmom~s- A paixão
CUI'cco a ro.züo.

os-

t~ndo senador Pacheco, um dos prcsadissimos
chores do nosso pnrtido no Estado.
O nobre senndm• Dr•. Coalho Rodrigues
aclutvn-so na. l~urorm., e n reprcsontação
piauhycnsc uqui unid!L,UnidiL se nchn.vu, ainda
me~mo depois fio 4 do dezembt•o, dtttn. em
que dn.ca.pitlll 1lo E:;tarln f_•$crevt:t·o.m a. S. Ex,
aluda nu. Europa. dizendo que no Estado pretendin.·:io aprosental-o cunditlnto o. vnga. do
senador Dr. Pacheco, porém, <JUo n~t Capital
Federal o governo central 80 oppunhu. mandando mes-mo annullor osso elelç:1o.
o SR. CoELuo JtooruouEs-Receiava·so.
O SR. Pmres FEIUtEtnA-Rcceiu.vu.-se, não.
S. Ex. diase: (I; Aviscmdo-mc do fJUO JlrctenrUam

O SB. •.loÃo Conor:mo - Feliz o quo tem
1lcssas paixões.
O Sit CoEr.no Jtoomaugs- E Deus nos
liVI'O tio homem que niw torn pa.ixües, porquo
quem não tom paixões, não tom as bou.s.
O ~1:. • .ToÃo Conntmo - Houve pn.ixiio 1!0
l~lio nlado.
O Stt. Cot·:r.no RonmoUI~s- Mns, como di:-~
se, para. o o.nno c~pero q no, recuperando u.
luclcloz lcabitun!lio seucriterio o 11 sua calma
no.turnl, nos encontremos aqui, sendo s. Ex.
mais tolerante c sobretudo mais justo para
com estn. Casa, da. qual devo continuar u. ser aprestmtar-?!W ca'lulblato; mas COI'ria 911e o [lO•
um rtos m:tis distinctos orn11mentos o nã.o o VCI'HO se oppwia a minllfl dt:içao a f'al-a-lda
seu constnnto nccusadol' (.:1poiarlns).
anrwllar pfJI' b!compctlihitidade na. veri{icaçtTo,
cctso cllt' ... r. rarzli:as ...c. ))

O St•.

Vh·~illo

Damn .. lo filZ

algumns consideraf:oes com referoncin ao nssumpto que acab:t do sot• discutido pelo seu
nobre collcg11 o Sr. senador Coelho Rodri·
gucs.
ORDEM DO DIA.

Niio llnvondo numero logn.l, continunm
ndiltdns n=' nmtC"rins da. ordem do dia que
constam úe olcic;ilo o vota.c,.~ües.
O~··· Pt•(to:Midcntc diz que, como
materiJL do expediente. continua. n d!scussüo
!\O requcwimento do Sr. Coelho Rmlrigucs,
que ficou ncliadtL nu scssilo untcriot•.

O M•·· JJ•h·eM Fe••••ciJ•u.-:=;r, Pt•esidouT.l!, tanto quanto JlOSsivel, me tenho con ..
~crvtvlo silencioso mn relu~~no !L questões ustn.·
tlunA:>, JH'iciptd!lll'lltO aqueJias quo 1:1í prendem
no Estado flUe tcnhn a hnum do t•opt·t•scnt;!t';
mas, o nw.u \'(!lho o aut.i:!;o companlu~iro, o
illustr;u[o Sr. smnulor Coelho Jto!lt•íg<Ut·~.
pr·ocurou cm um tulcgl':tllllllll daqui pas"rulu
UI) ~OI'erunllol' fiO Estallo elo Phmhy motivo
ptti'H, llffilL sci.·ão, que nchn. llojo inovimvol,
crttro mim o S. l!!x .. ttmbo- nós I'OJH'esontttntfls
d() pu.t•t.itlo lCdel'nl no Estatlo du Piauhy.
Antes, porém, do tocat• na. CJLWStilO do tele·
gt•amma, pm•mittrHno S. gx, quu v:i mais
Jong'e o Jll'OCIII'u un nu:tlytitJ quo ~. Ex. uqni
lêz sobt•e RU!L uleif;IT.o no ct~rgo do senador n.
CILUSrt, SÍIIÚO }li'ÍIWÍJlilJ, t":UtiClll'l'flhtO parn. U.
Jli•Slr:ü.o cm que~. Ex. lu1io se colloc:L ~cm tt
Inf=U pezur.
0 SJt. COELIIO l~Oh!UfiiJli:S- Creio CJUO nã.o
prcci::Hl.\'n. ir ttlo Jon:;o.
0 Sll. Pums !o'"llli!U!U- Em !SOl, 1130 do

Rendo, portanto, um preito do justiç~ a
mim c nos meus comp•Jnheiros de representação tendo alllrmado a S. Ex. que
naquelht occasião nenhum, sem excepção
mesmo dnquollc que é lrojc meu immlgo par·
ticuJn.r o politico, pois quo nos achn.vamos
pcr!ilitamcnto unidos, cogitava do prchcrichimcnto da vag11 senator!nl pelo estado que
representn.mos. Portanto o nmi~o commun,
que para Europtt escrevia a V. Ex. fultou a
vcrdn.•lc.
O SR. CoELHO RoimrGuEs- Mas, ho!.
o Sll. Pmr.s FlmRmmA- S, Ex. permitia
quo acho a ol'igem de tU1lo isso na explora·
ç1to que procm·am thzor lle suo. iJoa f~ contra.
mim collocando-o cm uma. pm~iclio jngrata.
81•. Jll'esirlonto, qua.nd.o o hon1'11do senador,
do volt1L da Europa, deu-mB n honra. do uma
vhita, des.')ipou-so da minlm monte o receio
do ainda oxistit• cm s. Ex. nque!las apre·
hensücs o receio:-: quo (.li visava. no texto do.s
cartas qno do S. Ex. hn.vin. recebido. Em
convel'SIL sobro u.ssurnpto quo nii.o mo occorro,
s. Ex. disso roferindo·so a mim: « Nu t1t7o

(aço (aio eom !fltCIIJ {i·~ ltTo bcmieu commiuo.»
E1itns pnl!L vrns ora.m o 1Ltestar1o frhmnto do

minha lealdttdo o o ponhllr seguro <h noss11
h:u•monia c· solidlll'icdadc.
o Slt. Com.no itODiUG11HB -E jiL duvidei
algutmL vez t.lesso pi•ocodimento 'I
O SI~. Puu::s FRlmEmA-Pol' nii.o 1lnvido.r e
ncluu· quo n. sun. credu!i1lndo ne:;so negocio
6 que estiL sendo cxplomdu;_}llll'IL VCI'er,n si
consng'uom n. nosso. dosunuLo, é quo dlgll n
S. Ex. ,que tonhll pncioncla, pois vou lo1'11l-o
:L o:.;:.;rL cunvic~~nu, o uo meamo tempo mostra.t•~
lhe qno, embora mais velho que cu, S. Ex.
niio tov~ ClLIIUIL para fa.zot•-me ,iustlçrL qno do·
t•n•mhuLVn. /~ nilnhn. JmthJado offi rclru_~ão ROS
seu:-; iutcm:o:-;~es. ~JiL. vU V. l~x .. CJUÓ es.-,o nosso

-
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no Esttulo, como disse, nii.o ;ntiJrmou uma
verdndo; c tu.nto ó assim que S. l~x. encontru.vn no govot•no tlc 2:3 do novembro ~tmigo~
cf1mo os Drs. Rodrigt_·~~ Alves o .TosU I-Iygino,
·~,c si qualquer rept·csontn.nto do E:o~tudo n1t...
\quella occn.sili.o toutasso contra a annulhu;iio
•la. eloi~ã.o do S. Ex. por motivo rle incomp1L•
~bilidll<le, clles lho Jiu•iam sabedor ..
O SI\. CoELuo RoolliGUEs - Mas essa rept~i;cntnçiio não tinha parto cont"" mim.
QUlm era o ministro da justiça n 4 d.e d.ezembro?
O SR. PmEs FE!mEmA - Era o D1•. .José
Hygh.o Dmwte Pet•eira., seu muitu digno o
lllusttqdo amigo.
O St•• CoELUÓ RonmGUEs - Jó. não liLzla
p'I'to in ministerio o Dr. Fornando Lobo!
O Sn. Pml!S F•nnEmA-Sim. Em, porem,
ministrado exterior.
A orlgon dessa divcrgencin. que S. Ex. jiL
:>eba inevi•,nvcl, parto dnbi.
Ao Seno.Co procurarei provat•, com as pro~
prins palaVIas do nob1·o senador e documentos
que vou exiibir, não haver solicitado apoio
de ministro 4lgum cm prol da c:mdidatura
do S. Ex. e nem llt~ minha., ao a.dmittir-se
11 hypotll030 inveridica quo houvesse siuo

1804

3-13

S. Ex. o SJ•. barãu de Sobral o ,iulgnva incomp!Ltivnl, obLlvo do l!onra<lo ministro pro·
mcsm de HOl' ~·atiiiJCit.o ; 1\isso J'ui testcmunlm
o dist.incto ptLr:um:;o Dr. Nínt~ IUl1eÍI'O fJUC,
sa.lu:~dor do mo ti \'(J drL minhn. prctençii.o, a.p·
plruuliu a. itllm tlo reqlH!rimonto.
~lolestiu. gra.vis~ímu. que accommotteu
pe&latt de minhn. fitmllin. obrigou tt tcr·me em
cas11 durante seis dias, época cm que a
meRmn. veiu u. ihUccer.
No dio. immedio.to ao recebimento desse
t!oloroso r;olpe rui surprchenditlo pela noticio
publicudrt. no JJial'io Uffieial de ha.vct· 1ütla in~
do!crido aquelle requerimento.
Derigi·me a secretaria. da Just.i~n. o n.hi encontrei o Dr. l•'r.rnundo. Lobo CJUe lm vio.
o.ssumido o exm•clcio do sun pasta., do volto.
do Elltado de Mime;; explicantlo :~S. Ex. o.
:ütuaçiio diJIIcil om quo me hn.vin. collocn.do
respondeu-me que nenhumn. prevenção tinha.
contra. o Dr. Coelho Rodl'i;.mes. mns que
S. Ex. er:L o contrn.ctn.ntedo Codigo Civil de
que niio podia ubrír mão o governo.
Disse mn.iil, que S. Ex. niio podia. ser can·
dida.to a semLtorin. n fJUC ia. telegrapho.r pnru.
a. Europn. ,leclamndo·llw isso mesmo.
Pecli, então, que ffifLnd!tsso publicar o t•e·
quorimcnto com a.~ neces8tLl'i:ts informações o
q uo !bi feito ; a vista disso o Dr. Nina Ri·
can~idat~.
beiro pet•guntou-me:
As.~im ~que, em março de JBD-1, ao rec:ober
<tQucr~m eleger o Dr. Coelho Rodrigues !»
uma. cn.rt.. do S. Ex.., cm que so mostr:~va. Rcspondi·lhe: "'Fazemos questü.o)>.
desejoso €h representar o nosso Estudo no
Ao que retm·quiu-me : Pai~ elejam-no
Sen:Ldo, o onborn o julgasse incomp:Ltivel om porque quem toma conheCimento disso ó o
fu.codo seu •ontr"ncto, telegru.phn.va. no~ mcn:; Senado.
rLinl~os no Pauhy l.lizondo:
Nesse mesmo dla tele~mphova ao Dr. Coelho
«Ca.so cont1'1cto pt•ojecto Cotligo Civii não Rodrig-ues em Genebra. Dizendo : <.:Sereis
lncomp:ctlbiliSl Coo lho d.everá sor ello cnndi- eleito.»
.
dtLto partidos
Portanto niio so d.overiL suppor que
Consultando o nubt•c amigo D1·. Nogueira houvcsso sullordinntlo ao ministro o log<LI' da
Paranagu!Í sobto o Incidente o mostrn!Hlo·lhc >ormdor pelo Piaully.
:1. necessidade de cnvithu·mos esforços afim do
Não houve, nem podin. hn.vcr, portanto, do.
vormllll no Senaéo S. Bx., clle com a ncnstu- porte do Dr. I•'ernaudo Lobo, mó. vontade ao
mado. abnognçü.oo disciplina, pttrtidaJ•In. disse· meu illustt•c colleg:t.
me que accei~n·i, o mandato seuatorhll para
O S1t.. CoELHo Rouruc:m~s- Ts~o não acre·
resig-na.t• no dia. en que cess1tsso a. incompa- dito
porque conheço mais o J"obo quo ello
tibllidcdo do meu nobre coll%"'·
proprlo.
Eis o modo de procetlcr dos ami~os de
O Sn. Pm.Es FEJtn.RlRA- W minlmopinião.
S. Ex., proce·ler eSse que n.utol'isn.va. S. Ex.
a (lizu• em um pm•iodico :misso que: «.(cria Não posso acredita-r no que me digam contra
eleito por quasi unanimidade cmhMa o fiO· si ; tJUOt'O os factos.
o Dr. J?erntLOdo Lobo :;mnpro procedeu
1~!!1'»ow7o qui:esst,JJOrqua tiulm amigos c e.~tes
commi~o
seriamente e dcllo merc~ccu o nohro
eranl'arrcgimcntados I! 1'esnlutus .»
ve·1do, porém, que S. Ex. não se julgn.va sormtlor, quo ho,lc o nccusa,os wu.iores elogios
inooLlpativel, por carto. subsequentemente cmr~lnt;:lo n. HUI!. pe=:~sou. c ao Codigo Civil ;
rccolldn., dirigi-me uo Dr. Serzedello CorJ•ôa, se houvo alg-uma. cous;L depois. n;io :;ei.
A' n.p1•edtu,:ii.o do Scmu.lto submotto t.lous toentiú ministro lntArlno da justiça, " submot·
ton<b ;\ nproeillQ[o d.o S. Ex. o requorimento picos do discm·so do S. Ex. prmnmcl11do a 10
em iue pellin. n rovogaçiio UtL clausuln. :~~ do do outubro tio corronto n.nno p:tJ'IL que vPjn.
cont•tLclo do Codigo Civil, ]liU'IL desta mrma tiO U no:ssivol harmonisn.t..o::;: S. Ex. diz d·~·
'!1TII\Iar qualquol' ombamço 1\Lturo por .l'"rte li:m~lllC ]WiiSUO J)I'Oila.'i rf1~ ljlltl O 1:01'/IY/C/ Jo'ir•
,
' ' <1110, como o pranteado nm1go do miuu (UI'a leal zwJ'a cuilWtitJo o m1o tece lltWto
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nn 1:ossa rc,,·oluçtro lr,.>iva rlo meu dircitn o o que poderei provn.r particularmente a
atlentatoria da libetdmlc do eleitorado, (Cal'tn. S. Ex. eom documentos que nilo posso tl'nzor
11.0 Jlt•.

Fornn.tu.Jo Lobo.) E mnis n.bn.ixo

<AJIC.õfll' de tudo, poro.n, o fJIW mais mo doe

d 11 ,\'!l.<;Jlt.:ita de qtr~ tJ,..,.Stl j,ttm•r/iclo me fili lnu·
çmf() por t11JUl1' de um ca,,didato que porlia en·
ti!llder-.w tlirccta c (t•twcamente commigo.»

0 SR, COELIIO RODRICiUES- Por nmôr de
mas níiopor obl'a de V. Ex.
O Sn. PlllEi FlmttEUtA-N;1o tbi por amor
a. minli1L cu.n1lidatura. pm·que dclln. nunca. cogitn..mos, ibi por considera.ção IL V. Ex.
V.J~~ ..

a publicldnde.
O S!t. CoELHO Roon.toUES - Nilo articulo!
nonhttm!L queixa.
O Sn.. PmES FER!tEtRA-Niio s~ faça V. Ex.:
tíi.o innocento. VamoH no C(l.~o.
. /
Sr. presidente, pcln.q rnzúos adduzldn.sjulgr
ter provado n neccsoldado do meu t'equerr
monto pedindo a revogação d!L clausula 3• to
contracto do Codigo Civil, o qu•ndo tudo bso
não fosse sumciente bustarht ropotir as y;o·
prias palavras do nobre senador, profendas
nesse t•ecinto. (LG):
!
c: • , • c ,·,;di_qi aquellc m·ti,qo contl'a ~' vontarJe do Dr. Crw1pos Saltes, co1u o JWOp'fito dtJ

l'act.os postm•im•es podem tm· •leterminado
o rompimento UollCl com V. Ex.: mn.."' nnq uell~ occasli'io clle timbrava om dese,iar que
V. Ex.. continuu~sQ em :;un. c.)mtnissü.o lou-rando-lhe sompt•c o. int.elligoncia. o o tl•n- i».cmltJmtibilisnr·mc para tudo, inct~sivc o
balho.
mai.~ rtmdo,w dos 11/CU.~ cal'!JOS,., »
/
O fin.• CoELno RonH.IGUE.-i-Nii.o posso ncrcv. Ex. incompatibilisou·se par" t~uo.
dit!•l' na doJilza. V. Ex. liLZ bem em defender·
0 Sn.. COELHO RODIUOUE' - ESBIL ,lnccmpo.·
se, mas niio no minlstr,:,.
tibilidade cessou depois da Constit.Iicii.o e da
O SR. PIRES FERREIRA-Defendo meu pro- lei eleitoral.
i
J>l'io inimigo quando na minha presença
0
Slt,
PIRES
FERREIRAMo.~;
si OS con·
J1zercm·lhe injustiças e for invocado meu
tratos
do
Governo
Provisorio
to'm
V!\]Or ]MI·
testetnunho: Uis!"O a.cn.hoi do Uar pr·avas n.
rante
essa
mesma
Constituiçãode
24 do I'c·
V, Ex •• dizendo cm relnçüo no senador Cruz
I
rlu quem sou ininJigo pn.rticuln.r o politico vereiro.,.
Q.UC corno torlos os outros representantes do 0 Sn.. COELtiO RODRIGUES - lncompo.tlbili•
n11ssc Estado, não machinou contra a apre· dade niio ú mataria do c~>ntracto, ti de direito
sett r.: ui fiO do S. Ex.
privado.
/
•
O SR. CoELHO RoDRIGUES dó. um aparte.
o SR. PIRES FERREIRA. - ••• e r. Ex. S...
O Sr.. PIRES l'ERREIR·'- V. Ex. dizendo bando que seu contrato dizia qur n[l) podia
'1 uo por• amor de minha candidatura trotava exercer outro qualquer cargo .••
I) hont•;tdo ministro do lanç1n' um intcrdicto
0 Sn. COELHO RODRIGUES-San licença do
a. mn., nü.o fez mnls quo inspirnr-se na. intriga ministro dn ,justiça.
q uo minava u. nossa scpnraçü.o,
0 Sn.. PIRES FERREI!I.A - Airda bem ; e a
O S~t. CoELHO RooruouEs-Isto ó Q.Ue ó en· minha boa m, o meu cuidado a1egou o. JIOoto
trl~a quo querem.thzer.
de procurar com o prop1•io n:inlstro <la ,iusO S!t, PIRES Ft:RREU!.A-Niio, e a prova oa tir;n, remover essa l!ifficuldado pela supprcs·
cat•tn pnr V, gx, alltulida.; o quando existis· siio da clausula que a cre~tvo.;
se nii.o pe~u.ria. pois não era. cnnditlato a senn.Estava convencido da Inco.npntibllldade de
tmi a o port/Lnto teria de ser lorçosamente S. Ex.; ante, porém, as sultilezo.s do direito
"nniqul!ada.
do que S. Ex. lançou miio paro. provor·me o
contrario, conthsso, deixeiimo vencer pelo
0 S!,, COELHO ltODRtoUES da um aparte,
temor que tenho do entrar ae;se labyrlnthl),
O S1:., PmE~ FEnREIRr...- Em respostrt no
u.pa.t•tcl do V. Ex. direi quo muitos tlos nossoH Quem procedo com essa loa!llndo ~a suo.
a. mi;.:-n:-~ J)Qliticos, rt~llro- me itquelles qut~ bem auscncio. nii.o podiu. pra.ticn.I' um ILCto íflCnos
\ .
110; t:nuhccmn do tempo dos con:-:~cJ'vu.lloJ•ns honroso nn. suo. presen~a.
Ao ehegnr s·. Ex~· 1la Ellropo. apreS6ntCl•
uJonal'chbtn.::;, tliúaJn .. ffiA nii.o concordo nlL
e llldill:tr.unt tlo Dt•. Coel\tO Rod1•ig-ucs, pul'que llm " lista dos candhla~s iL •leputaçii.o flder~l
r·l111~ rn1d.-; 1.ardr, J'Dmporú com:-.igo; ao qne o fazendo·lh" um hlstot•tco. do que so mvm
1
!'•~spuudi:t. : Pl'ullr·o n. luctn. futul'a. tlcll,. IL pn~s11.1 o cm SU!L ammnciu, conclui entregmllo·
fl iw t· (pio o tmh i na sun. ILnsmwia ; lm de Rf.•r lho n.,.; J•edmuo~ · dn.' •lirccçiio 1los Ut!goclts 1lo
ult:ir.11 'lS,\~x. HfJIIÍ esUt o Utlvuz, quorn s~be, partl~o que t•ept•esentamos ncSS!\ cajltal.
S. Ex. pediu-me que eontinUIISSO dizendcque
c011 tiu wtl'!'t a l!orn•aJ' ttS::lh Jognl'.
ia muito bem 'e que, por multo o.turob.ill),
O ~~~. COJ•:J.llu lhlurtiOUI~s lliL um npn.rtc.
c0111 o. orgnnizu.Qfio do'Colligoo Civil. niiopll!ia
O :-it·:., Pm.li::-1 Fr!:rm.mm.,\ - Devo no THl.rl.hlo di<tmhlr Hua .. attencilo' 'em oul.,·o c;ual<,Uol'
todo,pl'inoiphLUdu (lfllo govorniU.Im• tlo ~stiLdo, mister •
·
\I
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Achando justa a pondern.t;~1o de S. Ex.
continuo! na direcção dos negociaR politicas
<l?. Piauhy 11om com tudo tom!Ll· n. respon:'n...
oJbdado do rccommendnr candidatos ou a~ro·
santul.. os porque ontondo que Hi',mcntc o par·
tido pm• !'leus chot'cs no Etitlldo o poderá
/azer.
Por dellC!tdcza ou deferonci<t porleriamos
ser conRultudos, pot•óm, nuncn, dílatnl•mo!;l as
attribulçnos tio mn.ndllto quo tlesso pa1•tido
recebamos pn.m. no:i Bl'I'Ognrmos cm mundantes, nós que somos mnnrl11tnrios; em men·
tores destm pnrtido, nús que ú131Jc somos sim·
~les roprosentnntes o como tal advog:ulos dos
mteresscs do E:itn1lo pm• clle goYernndo.
Disso u. S. Ex. que os cn.ndidn.tos li rcpt•o·
scutaçilo, el'a.lll, ai m!o me falha n. mo·
morio., nove ; entro olles nclmva-sn o cn·
pitilo Dr. Va;concellos •lo Menezes, S. Ex.
dh~se-me nessa occasiü.o:
cEsse ca.pittio começou mui moço na typo..
grapbia do partido• paroccntlo-me assim /h·
Toravel á. pt•etonçiío do mesmo cttpit,o; """
bend~. po1•órn, que o paJ•tirlo t•epcllln. e;sn
candidatura. achei pt•udente scientillenJ• a.·
S. Ex,
O Sn. COELIIO Ronn.WUEs dá. um apnrte,
O SR. PmF.s FEmlETR,\-Si Iili conveniente
a retirada do Dr. Menezes do !Mndo por inconvenienl<l nos negocias polltlcos naquella
occn.slüo e si é nccessario compensm• a np·
prendizagem typogi•aphicll, dti-se-lhc umn typog~•aphia.
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O bn.tnllJOdOJ• n. <tuom foi confiado a direc·
<;lião do O!•gão official do portldo. Noguclm
Pnrannguá, comprmheiro do luctas, incansaYol om todos'" <lliT\culd!ldes. aquollo que t•e·
pr{\snntn. u origem tio partido republicano no
Estn.dl), que Iili seu govtlrnndot•, que o idolatra t!Lmhe!n nfio podia o nent foi es~uecldo
pelo pnrt.irlo 1\t•a t!Lmbom candidato o Dt·.

Alvaro LimrL.

serviços niio lho f.tltavam no partido e ao
E:o;tn.do tio qual tinhnsido govel'nndor. As rn..
ztjes quo determinn.v~tm o. suo. exclusão do. J,
chapt~ nito esti.o n meu alcance.
Nunca compromotti·mo. eleger S. S. depu·
tado ou son:ulm'. me:;mo porque nunca tomei
tnl compromisso com pesson u.tgumo. porque
~ómentf! o pnrUdo po1lcrin fa.zet-o.
o compromis~o quu tinho. ortt conseguir
P"'"' S. s. um togar do juiz do •lircito e ao
tleixnr as I'C1leas 1lo gove!-no o foi da. como.rco.
1lo CILmpo ~la.ior.
Adlnitto mesmo que tal compromioso ex· :
istlsso po1• parte do Dr. Gabriel Ferreira
quando govet•na.dot•; porém dosdo o momento
rtue s. Ex. foi :tpea·•o rio governo, e quo o
particlo quiz ter a doill~enci• !lo dar-lhe um
loga.J' 1111. repl'esenttlcao . naClonal cesso.u o
compromisso do D1·. l)abrtcl e bom a~stm o
do parti•lo. si 6 quo houve, o que nao me
r.onstiL, por isso que por uma brusca e radical
trnnsliwmaçiio passou o mesmo.
Dama.i~,senhores, o Dr. Alvaro Lima. o.quem
não JiLlta.I(J quali<ladcs civic11s .acnbav~ .de ser
incluido em urm ehti.Jlll. hoStil a politica do
marocha.l Peixoto pelo Estado de Minas.
como poderia pt•etender l"tlQresentar um par·
ti•lo que no meu Estado apom.va a politica do
mesmo marechai ?
o nobre senador, meu collega de reprcsen·
tação. poJa !.hcorla expross• em sua ~icnnte
locur;iio, 1.loveria_ ter se opposto aquolla
clJapa. S. Ex. nuo so oppoz.
o s11 . CoELilO RoDIUGUIIS-Atá " recom·
me111lei.
o sn. PlnEs Flm.nEIR•\- No entanto niLO
l'oi s. 8:x. quem a confeccionou, nem ou,
nem nenhttm dos nossos cornpa.nbeiros do repre;oniA\·ão: loi o partido foderol,
S. gx. limitou-se" upplaudll·a embora ti·
ves;;o dt~sejo •lo ver· como eu. out.ros roprcsentuntm; o (.nlvoz o pal"tido. nella lncluido o
!tomo do 01•• ..Hvaro Limo..
P:u•a di~puta.l' 0 4() logu.r disse a. s. Ex.,
sduamlttl u 0 ,., Anizio tf,, Abreu csta.vo. em
r.!ond\(;.ú(\s, 1101• isso que. {t rrent~ da impr~n~o.
O:itn.t!uni. f,inlw-l'le tnl'nn.do ml\lS conhecida.
O Sit. Coli!T.llll ltovrt.wuEs- A iüéa veiu

OSR. CoELNO RonniGUEs-0 Dr. Menezes ó
homem feito pelo seu tt•abalho.
o SR. PmES FGIUtEII:A-Nüo voio
CJ•ime
"
om tor a dirccçiio do uma typographia. nem
rob11iXamonto nlgum. •
Apresentei a ideia pot• •chat• feliz o 11gra·
davr.la S. S. o. quem sot•ia incapaz de pro·
curat• rebaixar, p1•incipalmente por sor um
homem do farda d:t qunl S. Ex. não gost!L.
O Sn. CoEI.no RoomauEs- Tonho modo
deUo..
O Sa. PmER FERREIRA- Em relação nos
outros ca.ndid1~tos pt•ocurei liLZer o histo 1•ieo
rlos •erviços do.• me.~mo• rw pa1•tirlo e 11 Ropublica,
Est.eR orn.m 0 Dr. G~tbriel Lu i·', Fcrroh•it 0
"
escolhido JlCln. C!onstituiuto cstn.•lunl para govcrdndm• do Estzu1u ont1o ~o mantr.vo ntó qul',
como consOl)Ueucia do t,J•iumpho 1hL legnlidn·
de n. 23 tlo novembro o Rob pi'Cte>.::to do lmvet•
ntlhet•ido no golpe dl~ E~tatlo dr· :1 !lo novcmbro, l'oi :mh~tituido por uma. .iunt:1. ~0\'(1J'ntt·
tíva. quo pn.1•:t thlicidn.de t! honrn. do.no:\SO E..;..
tn.flomot•t•en tio mal dos ~er~o dhl:i ! (/a.w.)
!lepL)ls.
O Dt·. Anit:~io üeAbrcu, o Uol'ensol' do ll..,l'·
O SR. Pmcs 1"11lllHI~tn.\- P1•ot~sto, o lcmLI~o pela imPron~n.
brn.;o quu ulsso. quo si o Dr. Anizio accel·
rhmn.do Vol, Vl

H
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tasse e o partido fi~esse eBSIL combinne<io a ~I· O men honrado amigo no Rio fuzla ndscer
ctorla sorh• certa, mas que não era prudente em meu mano desejos do roprosentur o Esarr_iscn.l-o a. umn. derrottL pela. lign, dos n.dvor· tado ; em Minas f~tzla o Dr. Alvaro sabedor
sar10s.
de sun. proxlm~ nomoDt.i1o o subsoquentevag&
Nesse lnterim ap~areccu a rovoltn ; o ""'" da cadeira que occupavn.
quo.nto ou,de accorilo com minhllS convicções,
O quo lazer ante Isso ! Conservar como
a oombntl• por todos os molas, S. Ex. pat•th• sem1we inteira lrnpn.rclalidade para que o
pam a Europa para do lon::o mclhm· apreciar partido no Estndn, consultando n. opinião de
os acontecimentos, Jazendo publictLr nessa seus chefes, resolvesse como mn.ls acertnd&·
época na imprensa estadual um manltilsto mente entendesse.
nltnmente untipatriota, uconsellmndo nos Niio fui o unico R assim proceder. Os Dl'l.
nossos amigos. a nou trnlidado ató ver para Anisio •le Abt•eu e Nogueit•a Paranaguá con~
que lado pen•l ia o fiel da b<~lan(•a.
sultudos por meu mano declararam quo sull.ll
Na Capltul Federal e no Purnnú, pt•ivn.do vontades set•iam a do partido. O governadar
de •lispensar a nccessaria sollicitwle aos ne· do ostado,tambem ouvido a respeito decltLrou
gocios rlo Pin.uby e na 1msenci:L de outro re- /I.O mesmo quo aguardasse cartas, pois nece•·
prosontu.nte, cncari'eg-uel des.tle mist.m• meu si~wn consultar aos chefes c amigos dns dimano Dt•, ,Joaquim do Lima Pires F!it'l'Cira. versas locallda•lcs.
. Alheio, p01•tunto, à polltic:L Pinuhycnso e Sómento no dia 30 do novembro foi quere·
de volta. diLquello Estado, j1i então senndot• cebcu por telegTamma igual communlcaçiio
da Republic:L, fui sot•prohendido pot• uma a que V, vx, leu no J,rnal do ()lminerdfo
noticin. que si me n.legra.va. pm· .um ln.do, /l.Vtsando·O da sua aprosontaÇ<lo pelo partido
entt•estocia-me por outl•o; era. n. oloiciio cm lllderal.
4• legar do nosso pt•estlmoso n.migo Dt·. Al- · S. Ex. tovo prova cabal disso na oplnliio
varo Mendes, pat"Cnte do Dt• Coelho Rodri- externnda na reunião convocada por V. Ex.
hues, e a. sua. immedin.ta. ronunci;~ (não fl•! pelo Dr. Nogucira Paranaguà. S. Ex. dizia·
de corto pot• ser p1wente do nobr•o sonarlur) lho que o Dr. Alvaro podi11 bem ser o cansendo pm• csll• ooct•si~o 1Lpresontndo ainda dhlato rlo partido ; pois esse ainda não se
pelo par•tldo ferlet•:tl nosso distincto p1Ltriclo havia martll~studo. N~o fui convidado para &
capitiío Dt•. ll11ymuodo Al'llmt• de Vascon- rouniü.o, o que muito me n.groclou, pois rilnis
cellos.
.
uma ve~ conservei-me em p'1rfeit~ neiltrali·
Nilo me .consta que houvesse ro•ccão por• d~de.
parto do nobre senador que não foi corno ne· Agora, poróm, que o partido manifestou-se,
nhum dos membros dnt•epresentae<lo do Es- o ctLSo mudou do figura, qualquer que fosse
tado consultado-Achei contudo optlm:t a ln· seu candidato seria o meu, trabalharia como
dlciLçilo do p•r•tido, o qn•lqum· que ell:~. tbs'o trabalho com todo o ILfinco,fill/Se meu mano ou
seria po1• mim bem u.ccoitL pois t~omo .iú. ciis- meu dosntecto. Entre corroligionarlos n~o
se sómente ao pa.t•tido ca.be t:ws ir.dica.çõos, conheço inimigos quanUo se acha em jogo a
tanto mais quan•lo eii!L r•eciLhiiL sobre um c~USIL do partido.
moço que tem ser•viços no Est!Ldo, " i'ILtt•i" c Era neste sentido que desejava conversar
a Republica e quo como ou 1\ sohilulu.
com o Dt•. Alvura LimiL e sobro a sua poslç~o
Ainda uma vez rcspoitumos u. vontade dos politic!L pet•ante o eleitot•ndo mineiro. s. Ex.;
que aqui nos enviaram.
poróm, tomando a nuvem por .Juno, attri·
De volta do Pnrani• fui sabe•lor de quo o bulu·me conceito pouco lisungeiro, que me
Dr. Gabriel havia combinado com meu mano obriga. u pedir umtL explicaçiid sobre o termo
J)r. Joaquim de Lima Pires Forreira,npreson· empregado. ·
to.l·o em seu logttr caso 1bsso nomeado para
0 SR. COELUO !tODRIOUES-E' di!atorio, OS·
um lagar que pretendia DIL magistratura.
Oppuz-me o osto accerdo e disso 110 nobr•e pn.e<ar foi um erro typogruphico tim • por
senador dove ter tl•lo conhecimento, pois um i.
mais do uma voz expressol·me perante o 0 SR. PIRE> 'F&RilEiftA- Outro não podia
Dr. Gabriel.
ser n juizo ú. fazer do polidez e educaçaode
A iilór>, poróm, fazia caminho, pois meu s. Eic. que cmbot•a muito mereoa·mo, ni!o
mano,pelos set•viços prostadosJiL lhzia amigos tlnh" o dil'clto,nem eu ndmitUa o avançada
ontt•o as inOuonclas do Esta, lo.
outra pt·oposiciio.
Suppondo que tudo Isso não pnsso."e n.lóm O SR. CoELIIO Roonro u&s- Nilo ta ri a a
dos aous, C nutrindo desejaR de OYib•r esta qunl<tner otttro cellega quanto mais no hon·
aprosental)iio, fui surprelwndhlo pelo IJ[•. rtLdo senador. Foi umo. troca de lottrns.
Altredo do Lima,quando cm S Paulo,quo me
disse nutrir esperanças de ver sou mano 1~' tli/ala,·, cxprcssilo t'oreaso.
Dr• Alvaro olelto,pois uma voga ia ser aberta O SR. Pmll!.< l'ERMIRA.- Acooito a expll~
!lo
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O Sn. CoEr.no ltODI\IOUEs - Devo acceitar
como o. cxpressilo do. verdade.
O SR. PII\EB Fmn.EinA - Vô portanto
S. Ex. que niio sou pnrtidnrlo do miL!'·
qumm.do. nüo imponho cnndida.turn.s, nunca.
indiquei para reprcsentnntes do Piauhy fll11os
de outros Estltdus que recobiam com ilesdem
o 1lip\oma, e tratavam com menos prezo os
nos~os patrícios.
·
Após o •liscurso da S. Ex., pronunciado a
I O do po;,sudo, o nilo queJ•endo fazer a
1lrt.~a-hrava, passei no governador do e:;tado o
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porque se tivesse compromettldo com migo ou
com qualqum• outro, ma; porque tinbo. ouvido a oppusiçiio de V. Ex. oxtcrnoda sobre
o assumpto ...
0 Sn. COELHO ROD!UGUES- Queria adia•
monto ató 15 de novembro.
O SI\. PmEs I'EltREmA-... S. Ex. diziame poucoo dias antes da vota<;üo: <é mala
rnsoavol dnr·so o adiamento do que o estadO
de sitio, porque com o ndiamentc o governe
decreta estado de sitia com sutl J•esponsablll·
dado o votnndo o Congresso o estado de sitio
seguinte tcJegramma:
cCoelljo, sem motiuos, romp~1' cnmmi[JO, mos- a rosponsabilidade será nossa.•
O voto de S. Ex. oro. portanto pelo adia·
trando·,WJ meu ini'tm:qo ou intlif{crcntc.»
monto
em vista do que acabava •lo externar.
Empreguei n. palavra indiffel'elll~ p3rn.
Tinbu.
portanto
Ex. como homem publico,
desta IÜJ•m" deixar cerbt duvida sobre a contrnhido paraS.comsigo
e para com a
nos'o rompimentlo :-mesmo porque esper:tva sociedade em que vive ummesmo
compromisso
tor·
canversur com S. Ex. o por um te1eg1·amma. mal.
1
disro.zer este ma.l eutcnrlu ; nüo tcnr o thlo
porém oc~asliio embora ató nesta CastL tivesse Qnautc ao tct• faltado, niío foi unicamente ,·
procurado S. Ex. e prevenido-lho de Ir p:~ssar S. Ex. a oer surprehehdido pela scelerldade .,
um domingo cm sua companhia em Poti•o- com que Jbi votado o projecto. A carta por
V. Ex. dirigida no I' secreto.rhl do Senado é
polis.
Ora. quem procura um homem desejoso de uma prOVtt seg11m da moinho affirmativa.
com el!e passar em sua com ponh ia um dia, 0 S!t. COELHO ltODJtiOUF.S-Mas, loia despre.
não quer brigar e nem sepa~·nr.se ele si.
venido o telcgramma e v~ja sl niío se presta
Senhores, pelo. C!ll'ta que wm Iür n. mim tli· a essa intcrpretnçiío.
rigidn pelo govct·nador do Estndo, o Scno•lo 0 SR. PlllES FERREIRA- AS lntcl'pretiiQ1íéll
tlcarU. snbenclo a cn.uso. do. publica(;iio dos de um previnido podem levar um justo &
telo::,rrammo.s; não houve intençiio de 1feixar !orca.
em l'osição •squcrda o nobre senado!' (18):
Fic~t portanio desta fórma explicado qii~
«'Tenho adoptado como normo. de conducta não
houve miL fó de minha parte ao env.tar
pubfico.r todos os telegt•n.mma."i dos nos:;os m- os tclegrammas o rie1u tão pouco nas puoli·
Jlresentnntcs quando dizem respeito no ob- cnçüos dos mesmos, mas sim da pu.rte do noJecto de servlc.~o publico o uito tl"<lzcm a nota. ln•e oenndor que pot· todos os melo e modos
.,.dSCI'Vado, »
procurav~t um" brecha, um pretexto para
v. Ex. devo conltecoresta lettra (mostrando t•olit·ar-se da scena, porque me suppunha
uma. carta), ó do governador do gstuilo, \'6, capaz do dar·lhe a palcada. Si S. Ex. mepm·tanto, que sómento em vh•tnüo de uma ditu.sse um pouco sobre o nosso passado JlO'"
praxe estabeiedd:~ ó que Jbi ihlt:• "publica· litico vet•ia que quem teria levado a. pateo.il~,
çü.o. Nt1o dil•igi tulegra.mmn.s ÍL impron:!a.
si niio tivesse no estndo amlgos dédicadoa,
O SJt. COELHO Rounwm~s-F'oi uma con- serin eu, e quem" nasulou foi S. Ex. com o
clusão minha porque Sllhiu no ,iornal.
celebre manifesto escrlptc em setembro do
anno
passado.
O Sa.. PIRES Jõ~EmumtA-Nilo foi entl'etn.nto
Mus
voltemos ttos telegr~mmns.
o que V. Ex. disse em seu discurso. O tele·
S.
Ex.
dirigiu no Congresso um pedido
grammn não continhlL mlltm·ia que pude><e
chocar V. Ex. No dilL 10 de •etcmbro.qUJmdo do in!m•maçiio sobre transmissiio de tele~
Jhi votado o adiamento, S. b'x. sabe que al- gramml\8. Peço pet•missiio para prestal·a,
guns dos nossos colleg-ns OS}lct'JLvnm l'mte pois de certn fórmll me diz respeito,
discussão do voto em scpat•ado do St•. Quin- Si niio visse nnquelle pedido o desejo de
tino, diSCHt!Si'io quo niío ttwo log:Lr dnndo-~e ;:oznt• tle um 14vor hoje probibldo por lei e
immrrli~ttLmonte a votnçilo o que imperl!u sim umtL ceusum, de corto muito me terio.
que alguns senndorcs 11iio tivessem tomntlo mngondo.
p!tl•to na nulsmn..
Porém, como tratn·se da primeira hypD·
Fintla ello, o Sr. I" secretario, Dr. Relfort tho.•c, quero previnir a S. Ex. que tão alheio
Violra, i"u lwmcor\n <lo S. lix. pe<limlo que ttnJa. 1los negocias csto.dunes que desde fave ..
lho ILVisu~Sso o tli!L tlu, vot.nçJ.o tlo ltdillmonto, 1·oiro ó oxpres>nmen1e pt•ohibldo. a transmlsporque desc,itLva c<ttLr presente. Tinlm cor- ~üo lle telegt•a.mmn.s oftlcinos nos governado·
.
s. Ex. votava Jlolo ndlamontc, niio ros, deputatlos e senadot•es,
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() Silo CoNLIIO RoomauEs-Atú governa·
dores 1

() SH, PJR.llil FEIU\EJRA-Ató OS governado·
1:'111.

E!' director dos tolegmphos um coronel
01090 distl!lctisaimo c me~1 amigo, pP:-óm ~
JJJau energ1co, pa.m comm1go, dos quantos
beDJ occupado n.quello togar; pois tem·so
DJOstJ•ado •empre de uma exigoncia inquebm.lltavel, Todos os tolegrammas que tenho
pass•do, sem excepçüo de um só, teem sido
pngos.
() S_!<. COEL!IO RODRIGUES- As respostas JÍ
que su.o pagas.
()SR, PJR~S FERREIRA- Tudo; hoje quem
quer fazer politica paga o paga caro,
()s recibos qno cxhibo silo o. prova incon·
cussa do quo o.lllrmo,
Sr. Presidente, de todas as n.ccusa.çües do
que tenbo sido alvo, ou antes tabella, porgue o alvo t\ outro, me tenho defendido cablill!ents pois nenhuma dellas, como o Se·
JCado aco.ba de ver, tem razão de ser.
() Sn, COELIIO RODRIGUES- Nilo sei a que
alv<l V, Ex:. se refere,
O Sn. Pmes FERREIRA- E' o governador
do Est&do aquelle a quem S. Ex, deve as
1111a.iores gen tilezaR, aquelle que to111 tido
Pt"ll com s. Ex. u1n procedimento tol que só
,Claverio. ncrecel' de S. Ex. os mo.íoJ•es onco·
1111ios, M:as multo me orgulho ''"servir do
e&C1ldo protector ~os golpes vibl'11doo contt•a
elle.,
0 SR, COELHO RODJUOUIIiS- Nilo SOU OpposiCliOJl!Sta do governador.
0 Sn. ~IRES. FEitREJRA- Nil? comprehondo
:S, Ex:. Nuo Bel a quem possa lazer opposi,ão.
Clpartldo tllderni, o ;;overnauoi' 1lo Estudo
oe,a. representaQ}LO que com alie é solidaria
:tor11u:Lm um so todo ltomogeneo.
Dcmuis, a. opinião niio é só minha, alia enc:lte os ciroulos politicas dostiL capital e seus
ellos tem-se Jbito ou vi1• em nosso Estado~
-pore1n creia, s. Ex, que o partido tedet'JLI
J!Or dentais lllrte não ostt•emoceJ•it ante qual:
-.ueJ' aJDcaça do rompimento, JlOr maior que
E~ia o. J'l·ac~~ P. Ueemom!Jra.t•·:;u. (M~tilo
JJt(jl,)

O Si\, Co~LIIO RonmouElÍ- SI ha ó de
daUL,
O SJt. PmEs ••mnREJRA-0 Dr, Alvaro Llmn
quando gofernnrlot•, tliz S. Ex .• prc~tou am•viçu• tno importantes quo o partido tlllleral
qui; el~11at·o fluputado a conslituinto (!!) S. Ex.,
poróm,"não se recordava que o Dr. Alvaro
Lima rol governador em I BVI o a oielçiio para
JL constituinte foi em 18110 Iii
O SR, Comtuo ItonmauEs - Tem rJt?.iio, é a
eleição pa.ro. governndot•.
0 SR. PIRES FERREIRA- Vejo V, Ex:. cm
que ficJL, Não oriL Jllll'a deputudo porquo jit
estavam eleitos e eilo foi governador depois
da Constituinte; não ora para governador
por que V. Ex. tinha outro cttndldato. Então
qual era a opportuniduue quo V. Ex. csperu.va ~ !
0 Sit, COELilO RODRIGUES- Era cutm elei·
çiio.
0 SR, PIRES FERREIRA-Nilo me satisfaz a
resposta, porúm accelto,
Senhores, uma das razões mais fortes que
apresentei 11 meu irmão Dr. Joaquim do L.
Pit•ca Ferreira, para retiriLr sun. prctonção ao
lagar de deputa1io pelo Estado do Piauhy,
foi a certez:1 cm que estava de que o ilr,
Coelho Rodrigues procuraVil. um p1•etexto
para romper commigo e ou nü.o qum•io. du.rlho onsojo do se apegar a um motivo para
este rompimento.
O SR. COELno ltonrwuES dá. um npnrte:
0 SR. PIRES FERREli\A- A origem não foi
a c.~nrlidatu•·a, porque S. Ex. di"e tet• lido o
telegl'ollnma tio tl de agosto.
Nilo foi o teiegramma do 6 de agosto pelas
ro.züu:;já. expostas; foi, s. Ex. o cot1fessou, o
receio lltt palewfa ou ·tL CO.l'tu. Uo 4 de novomhi'O,
0 SR, COBLIIO I~ODRIGUES-Foi O to)egram•
ma 1lo G de ngosto,
O SR, Pm~<s i'EJtnEmA-Nilo creio.
Sr, Presidente, é tal a prevenção de S, Ex.
a meu respeito e tão grunde " deso,jo do tlei·
xar-mo mal perante o; nossos amigos do
Piltuhy que m~tchinvoiicnmente procul'ou occUpitr 11. u.ttmwão do Senado no. ultimo. hm·o.
!hL :oo:-~~iio, 1111. ''espom do. po.rti1la de um Vll.JlOl'
tmra o nossol~:~b~o o puhhe~tndo o resumo do

As contrruliccües, a..; }H'opo.OJiçüw~ inlimda·
111(\rs o injustas l!ii.O tu.ntu.l'l no~ lli:-;eut•so~ tle s. :-!t:lU tliSCUl'RO 'l!U .lrmwl d11 Cmn.ollll"ciu HUppri'l:c. ., lJUe tLS~omln·am ; umu.. Jlut·óm. não pú1le miu t.odo!j u~:~ mous ILJI!l.t'tes emhoru. houvesse
.dllÍltLl' tlc SOl' tOin!U.liL COIIIU 1111\ Ul'I'U,
tlito nesta rC'cinto terem sitio ellus mttioros
O Sn. CoE~uo ltODIJJOUI<'- Ahi ha ontf" CJIIll flllU diSOUl'HO,
erc-o: cstt\ Lllll orn voz tlo ltlguns.
S. Ex. ~tccommodou IUjUOlliL poçJL omtot•ia
0 Sn. PliUo!S Flm.RI~m.A.-IIIt :;ú um'( V, Bx. cm n\rma uo iihollo JLccusatorio dolxando pa·
deve d!ZCI' (jU~ hU. li!.ILÜ~ OUi.l'O plll'IL lliLO piLS• r~cm• fJ!lo Livesso·cor~·ido· {1. minhn.l·evolhL n.
'UIDO
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Notei, e niio deixei do est.ranllnr. n !'nltn de
lealdode de S. Ex., ;cmprc bntulhndor
franco e dlscuti•lor n~uert•irlo.
S. Ex alndn uma vez olwigou a recorrer ao
telegrn.pho pl\rll de:;~fílzor n. impl'CRsão flUe
podasse causarcs;o favo do twtllicio. E S. Ex.
saiba que o tlz pngllndo.
llstou certo, poróm, que a Holic\t.lldo rio
S. Ex. a.barrará anto a lirmeza o convicção
de meu< amigos que tlllhem que nuncn. impuz
c<Lndirlaturn alguma e muitos menos a de um
mano.
Acato e venero 1u.1 lleci ..;i"ir:!S d1l 11n.rtifln fo·
dcrnl; csforço.mo por cumpril·n• o fiLZol-as
cumprir.
S. Ex. pnderlt 1Hzer o que entender conve·
nientopara.jnstificaro sllupseurlo·rompimen·
to, por(\ue :1. verdncle t~comn o n.zeíto, sempre
vem O. tona como um Jll'otesto " tnrliL aloivo·
aia,
Sr. Prcsir!onto, o nobre scna1or não quiz
deixar nqui "' ma!evolns imputações reitns
a minbrt pessoa. Em conversa particular
disse que tinha-se demtttido o •1idadão Bcn,jnmin Avelino para ser nomeado na vn~n
que deixasse um mano meu que era ·•aquciro!

Nü.o tive, 1-loh pnln.vra. o :t.!lseguro, parte
alguma nnquell:t <lcmlssi\o. Quando eheguei
•lo Parana já o encontrei <iemittirlo c procurando '"boi' do ent.io miniet.ro <111 f:t'-endn
a cn.usa da tlemis,iio, di«e-m<• s. Ex. que
tratava-se de uma puni~iio por motivo do
macbinat• contra as instituições c o g-overno.
O Sn. Cu.uz-A machínnr:iío contra o A"Ovcrno ó 8Ómcnte po1• ser advot•snrio politico.
O Sn. PmE< FEnREITt,\.-Tanto niio é <1110
tOi consorvn.do no lo~n.r durante alguns
u.nnos; c embora o tiTesso comu meu advol,'··
f!ll.l'io nunca pedi :ma remoç~o. qua.nto IIU11B
tlemissii.o. Plt.rn. prAcncltimento dnquclla. vn.giL
foi proposto o cidadão Berthoimo Alvo• e
Rocho.. porém, o partido julgou mais acortndo substituir esta indicação poin t!o cidado<o
Josó Leonel Alvos o Roch~t, que foi nomeado.
A nomançiio do ·cnqueil·o meu irmiio, unico
que tenho empregado no Estado, Jbi par:~ o
lognrquc vagou pelaaposentadot•i:~do capittlo
FrCLncisco Froiro.

S. Ex. JlM'ecc tet• quot•idn atirn l·o no ri di·
culo chu.man1ln-o llo '"'fJH•!il"tl.
VHquolro •h• f1L7.,n•la Campo Ln~go foi o
Sr. Josino Ji'orreira, u.ct111~1 secrotarw tlo p:overno do Pinuby, moço UistincUssimn o iUUR·
trado, ·quo tilz honra no nosso Estntlu.
O Stt. CoreLIIo RonnwuEs- Apoiado.
O Sr< l'mBs Ft!RREIR,\.. - Vaqueiros toam
Hido os hourallos fu.zendeh•os do no:;sn. tcrrn..
Pm•tnnto, uiio mo chocn o sarcasmo, pelo
· , honro tenho c muita de reprusoutar
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nostJI, Cas:L o• V<Lrjueiros laboriosos o llonra<los
de no<sa. t<wrn.
Ni\o fui imposto pelns bayonet.a. dos sol·
dados o m<trlnlleit·os rebeldes, nem pela alluvillo do JUtl·vtmtJ.': pnlítíúo:::, represento n. vontade lirmr. o lntlcpendonto do vaqueiro
Pi11.nhycmse. (Jll!iitn bem; n 1 1oimlo:~.)
Sr. Pt•e;idonte, tiio grrutdo talento imD.ll'i·
nativo descubt•o no ltonrado ••nndor.
Tiio sagnz e atilado mostrou.se architeetnndo
planos e mais pluuos par<1 sepat•nr-se do partido que aqui o enviou, que o chefe do Poder rr,
Executivoniio disponam•ín.oHserviços de S.Ex.
bem junto a mim como eminente general.
S. Ex. fu.rdado, cheio de insígnias me torio.
até como seu mldo.do, confesso.
E a provn. de;.;to. grande tacticn CJUe aqui
deca.nto ú quo Ul) governo do marechn.l Fio·
t•iano S. Ex. disse dolle cobra~ e lagartos na
trihuna, na. imprensa., em todo o logar ; p&-.
rém, S. Ex. "''hlu incolume das r<ipres;sõe~
decretadas com o estado de ~i tio.
:
Sr. Presidente, a intriga, a calumnto, a in ·
veja o '"' pequenina• desfeitas siio o cortejo
da tleditação quo voto ó. terra onde nasci a
que devotei todos os meus esforço•, todO: a
u.bncgnção possível, todo o de~ojo do seu
en~rn.ndecimrmto.

~r·nhores. mais fucil me tem sido conseguir
auxilios ll beneflcios em f•vor do Estado do
Piauhy, que defendei-o da< garras dnqueUes
que só querem o seu anniquilrtmento e ades·
união. tle
b sua tilmilin..
Pms Qm, que 0· minha rledicnçilo e esforços
sejam o cimento fortalecedor da união entre
meu~ n,migoa do Eshtdo, darei por botn tudo
o que hei feito" mo considet·at·cl o mais . feliz
dos Pinuhyenses.
Tenho 1-lito.

o !>ir. Prc,.i<lente tleclara adiada n

discu!'~iio

do requerimento visto haver
no recinto numero inferior n um tcr~o de
Srs. flenndoros e •1esignu. pa.t•o. o. ordorn tlo dia
da sossão :-;cguinte ·
Eleir;ito para o c:Lrgo de vicc-presidento do
Srnl~do.

Votação om 2" 11i111cUs~iio dns proposições da.
Camot'l1 dos Doputlldo• :
N. fH, dr JR!H, prorog-nntlo flOl' dous o.nnos
o pt•azo concl!dido iL ComptLnhiu l~stradtt do
Perro Peü•olintL .!J Ptll'llCLhybu. pnru. du.t• co.
meço nos l'~specttvos trtlhitlltOM ;
N. 02, do ISH·l. pt•ot•og-nwlo put• 18 moz~s
o pl'U.ZO pnrtt. IL coustl•ucçiío tiCL Estmtla de
l<'m•t•o llo Nn.tul ao CearU.-Mit•im, no Rio
Orando do Norto i
N. üO, do H:IO·I, autorian.n1lo o governo o.
conceder nu cont'tlrento dn Alfandega tle Pernnmlmco, Antonio Leonardo Menezes Amorim, seis mozct~ llo licença COJll orLleno.do ;
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N. 07, do 1804, concedendo n D..Toso Pa·
rctrn· da Silva Barros a ponsilo nnnul1l do
3:COO$, som proju!zo ÓIL cungrun ~uo percebo
como scrvontuario do culto CILtholico ;
Idem cm 2• discussilo do pr·ojccto do Senado
n. 44, de 1804, concedendo a D. Maria Virgínia do Souza Coelho um pensilo annunl de
2:000$000.
Votnçiio em 3• discussão das proposições da
Camarn doa Deputados :
N, 78, do 180·1, mnnrlanolo contnr do 31 de
julho do !801 a antiguidade da promoção no
posto do enp!t.iio do Dr. gduardo Gonçalves
lUbe!ro;
.
N, 76, do 189·1, mandando pa~nr n.o ma.) or
reforma.~ lo

Dolxnm rle oompnrocer com causa pnrticipa<ln os Srs. Catundn., Antonio Baona•.Justo
Charmont, Gomes do Castro, Cunha Junior. ·
.Jon'luim CorreiiL, Rogo Me!lo, Messias de
Gusmno, Leandro Mnclc!, !tosa Junlm•, Domingos Viconto, Aristides Lobo, Gonçalves
Chaves, Joaquim l'eiHo, Leopoldo do Bulhüca, Silva Cttneclo, Generoso Ponco, Snntos
Andrade o Raulino Horn ; o sem causa participada os Srs. Nogueira Accio!y, Ruy Barbosa, Q, Bocayuva, Lapot•, C•mpos Sal!o~.
.Jonquim Murtinho e Ramiro Bnrcellos,
O Stt. I' SEC~I!:'l'ARIO dú. conta do seguinte

do oxorcl to, Eugenio F1·P.d~rico

EXPEDIENTE
Loss!o Seib!itz, o soldo que deixou do. re~cber
do J8B2.n. !81!4, •liopcnsarla a prescr•tpçao d:•
que trata o decreto n. 857, de 12 de novom· 1
Olncios:
bro do 1851.
Votaçiio cm 2" d!scu•siio das proposiç~os d!'
Do ~!inisterio da .Justiça e Negocias InteCamarn dos Deputados, n. 87, de 1894 •. const: riores, Uatudu de 15 t1o corrente mcz, dovoldcro.ndo prnrogndos os pmzos concedidos a vcndo snnccionada a rcsolut;ü.o do Cougros:~o
Estrada do Forro do Cax!ns :1 S, J osó do Cn7 Nacional quo u.utot'isn. o ~ovorno a mandat•
jaseirn.s para conclusão de suas obras ; e a pngnr 110 llr. ,Josó Borges Ribeiro 1la Costa e
Estrada do Ferro do Caxias no Araguayn no pharmncontic:o Augusto Ccsa.1• Diogo, prcparo. o inicio do seus trabalhos do construc<;ito, pn.rallm•c:~ !los l:tborat.o[•io:o~ c.le chimic.1. inorg-anica o de phnrmacio. d11 !'acuidade •'e MediLevanta-se a sessão ús 2 'I, horiU! da cintL
do Rio de ,Janeiro. exonerado~ desses
tardo.
cal'gos o nc!!cs rcinl<•grados em virtudo do
llt't, I" da lei n. •2 do 2 de .iunho do 1802, o
or<lenado quo deixaram do pcrcobot• no intcrvallo da. oxoncraçfi.o iL rointegraçilo.- Archi·
)57' SESSÃO E>! )8 JlE DEY.rmi!RO DE 1804 ve-so e commuuiquc-Fo U. outt•n. Cama.ra..
Do mo::;mo ministerio o Uo igual datn., devolvendo sancciomllhL a rmwluc;ii.o do ConPrasi«cncirt do S1·. Mmwcl l'ic/OJ'iuo
gresso Nacional fJU!l regulo. os vencimentos
do l'unccionario apusen~1do pm• ctfcito do decreto logis!ati,·o n. tiO do 13 de junho de
1802.- Arc!tivc-sc o communique-so ú. outra
CO.!IJO.l';l.,

Do mesmo ministrrio, e de igual data., devolvendo sa.ncc·ontulo um rios g,Útogro.phos dn.
resolu~:ü.o do Coug!'Csso Nn.t.:lonal quu uutorisa.o Potlor Executivo 1t mundur conto.r no
!' tonent.e rciül·mutlo Joaquim de Oliveira
~'ct·n•Lild<'s, para os atreitos do sua ,juhi!açilo
no log11r do professor do I' Externato do Oymnasio Nacional o tempo que sc,vlu nas filo!ras do exercito.- Archivc·sc e communique·so it outra Camar11.
Jtoquorimonto dos ad.iuntos interinos
esco!iLs pub!icn•llrimMins municipaes, aTumnos da li:scohL Normal da Caplt111 Federal e
Ina.Í~ CUUCUl'L'(lrltCS ÚS Vllg'llS elo adjuntos elt'e•
IDIU!IO.
clivo!l, qne deixaram do ser uomeatlos para.
os ditos l"~areo, apc1.ar •lo tet•em sido c!assillAbre--se o. sessão.
cntlos,
pedindo .in•tl~~ contra a propotcncin•lo
E' lido, posta cm discussilo, c ni\o havenProloito
do Distt•icto t'otlernl.- A' couunissiio
do reclamacões, d~-sc pol' upprovndu " acta de Justiça
o Legls!aQii.O.
<la sessllo anterior.

Ao mclo·dla compnrecmn 30 Sr3; sena·
dores, o. sn.ber: .João Pedro. G1l ~Joulart,
Joiio Noiva Joaquim Sarmento, Fr~tnlllsco
:Macbndo, CostiL AZevedo. Manor,l Bn.rat~l,
Pires Ferreiro., Ct·uz. Coelho Ro~l'lgue:o~ •.Jou.u
Cordeiro, Almino Alfonso, ..Jose Bernardo,
Oliveira Ga!viio, Abdon Mt!unez._ Almoldu
Barreto Joaquim Pernambuco, Jouo Barba·
Jbo Leite o Oltlcica, Cocllto o. Campos, Eugc·
nlo' Amorim Saldanha Murmho, E. Wnndcnco!k, c.' Otoni, ,Joaquim. do So~za,
.Aqulllno do Amara!, Gu;t:Lvo RlCitnrd1 . Esta·
vcs Junior, Pinheiro Machado o Vet·g•l•o Da-
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0 SR. 31l SECRETARIO (scrvimlo de 2°) do• vida a sua palavra, depondo do focto pro·
cliLrn quo não ha poroccrcs.
prio; mas preciso do justificar o meu engano.
Continúa o. di::mussão, adiada na. :;cssão an· Aqui tenho, por exemplo, o l'iaulty do 21l

torior, do requerimento do Sr. Coelho Ro- 1lo outubro, oudc vejo Impresso um pri·

melro telogramm~ dirigido ao governador,
scguindo·se umu. sério dellcs, sem dcclo.ro.ção
Ooelllq Rod•·l~ue11-Sr. do dcstinntarlo, de ando conclui, o llChO 'que
O
Prpgidento,nntes do rcctillcar algumas propo· conclui muit.o naturalmente, que oram cor·
,
sições com que o honrado senndm· mou cal- J•espondencia particular da follm.
lega, roprcscntanto 1lo Pio.uhy, procurou A qucstiio do delataria por dilataria niio
ro~pondor hontom no mou discurso do sab· tem 11 mínima importancia.
bado, vou tomar om consillerni.'ÜO u.lguns Como disso "m <L parte a s. Ex., excepção
topicos que mo po.reccrnm mais impo••tantes, cm direito ó uma expressão tcchnica, o ad·
para não correr o risco 1lo deixai-os som mitte varias cspecies, sendo as mais impor·
tantos, o.s pcssuaes e reael:l, as (lilatorio.s o 'as
resposta.
Enxergou S. Ex. umo insinuação do impro· perompt.orilts. Não ba. excepção delataria;
bidade no requerimento J'oiativo aos tolo· do motlo quo, si eu tivesse emprcgDJlo osto.
gi'rtmmo.s troc!ldos cntl'e os reprnsentu.ntes expressão, teria. prolorido um dislo.te. ,
J~doraes no Congrosso e autoridades dos
0 Sn. Ar.li!NO AFFONSO-Niio Ó co.po.z disso.
ro~pcctivos Estados.
O :'iu.• Cogwo Rorm.touE~ - Seria., quando
O S11. Pnu:s l'EnREIM-impJ•oiJidado, não. multo, um lapso, mas em todo o caso a rcs·
0 Sn. COEWO RODRICDEs-Ponso que S. Ex. po"ta do honrado senador a este topico niio
niio tem raziio cm lei' tomado iseo como insi~ tem rnz;.io de ser.
nunção, porque, si o Jilcto constituisso uma A questüo dos vaqueiros ainda me po.rcccu
improbidade, ambos nós jl1 !criamos incorJ•ido mai:~ irnpcrtin1mte.
Foi mesmo umn. inconlldoncia ; cu a referi
neste crime mais de umu. vez.
em
p<Lrt.icoiar, como informação de um tor·
O Sn. PmES I'EnREflt,\ - No.qucllo tempo
eeiro,
cujo nome calei o qno nem siqucr 1llz
era permittido isto.
pn.l'te do Congresso ; nüo carecia vir á triO St<. CoEr.uo RonnJGDEs-Entondo que aos buna, to.nto runis quanto nãorL appliquei no
representantes dos Estados devo ser concedido irmiio do honrado seno.dor.
o uso do telegrapilo olficial nm matoria 1le O que me parece é quo o honro.do seno.dor,
sOI'Viço publico, bem entendido, ao monos pr"venido contra outrem, attribuiu isso a
quando houver necossidado do rcs}londor ús algum dos nossos collego.s de representoção.
communicaçúos tambom omcines das autori· o Sn. PmEs FJenlti~IRA - Não attribui a
do.des dos Esto.dos, que roprosontam.
ninguom; sou incapaz disto.
o SR. Pm.ES FErutEmA- O regulo.mento 0 Sit. COELIIO RODRIOUES-Dcm; DÜO insi~·
vigonto não pormitte mais isto.
tirei nisto.
0 SR. CoeLHO RODRIOUEs-Niio couhoço O (,)uanto a mim, " defesa dll classe dos TO·
regulamento vigente; mas ain1ln o o.nno po.s· queiras C!'a escuaodo. ...
ando, conlesso que usei desto fuculdndo com 0 Sn. !'IRE< F>miiEIRA-V, Ex. lambem foi
110iencia c paciencin do todas o.s reptn•ti(·ücs vaqueiro.
do tolcgrn.pho. Apenas me limitava a citar no
0 Sr.. COELIIO ltODIUG!lES-Não, senliOI', niío
tele~tramma o numero c a data n quo se re·
feriu a minha respo•ta, po.ra conHtaJ• quo não chc~uoi a sol·o, porque de pequeno mandaram·
me estudar fóra do E;tndo; creio, porém, que
era 110 iniciativo. minha.
si
niio tive~So sabido do Piauhy, teria sido
Por consoqucncia, niio podio. o honrado sanador enxc••gar n. mais ligeir·a insinuação tamuom vaqueiro. Em nosso. terra cboma·se
ua parte relativa. nos telegrammtts trocnúos vaqueiro o. todos os criadores de gado, proprio
entr·o os rpprcsentontes dos di1l'orentos Esta· ou nlhoio; o como ó esta a fortuna principal
dos o ns respectivas autoridades, e especial· que lá existe, quem nno nasce de proiotlll'io,
em rcgm, t\ filho de vaqueiro.
monte os governadores.
A cousa quo mttis oxtro.nhn.vd me pa- •\ !'ectificne<1o J'elattva ii candidaturn. do
recia eram os toiegrammllB quo suppunha Dr. AlVII.I'O Lima Jbi bem nchoda e por isio
ti'OCados entre S. Ex .. c outt·os roprcscn· s, Ex. J\Jz render. apoznr da minha J•otrataçüo, ,., vistll dos Jbctos que me recorda·
tontos com n imprensa 1!0 seus !Mudos.
l'tlm não ~ó o meu equivoco como n. rllzii.o
O Sn. Pmxs l'Emll:mA- Nunca os di1•igi ,., dcUe.
imprensa.
Esto. J•azilo lbi "so~uinto: ~despodi·mo dos
O SR. Cof:LHO RoomaUI~s- S.Ex. roctiOcou J•oprcscntautos do Piauhy a 21 de novcmbJ•o
essa nwu equivoco c niio dovo pôr cm du· de ISQO, em uma rouniüo Intima que tivemos
drigues.
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qullJldO todos se acllnv11m pt•esontes o unidos;
fiz o.s minhas 1lc~pellillW:! e entrt•guoi-llw:;
todos os negocio:; do.quellu tnrra. quo ató cntiio haviam corrido por minhn:< mãos.
A questão (h~ co.ndida.tm•u. do D1•. AlVItro
Lima no lognr de ~overmu.J.or, lbi JIOsüwím• n.
este tempo e dahi conclui quo não l.ll'a t't ostn
9,00 so rel~rilL tL minlm recusa., porque ontii.o
j11 mo b11via despedido.
Mo.s, o facto ó que npez~u· 1ln. despol!idn.
e contra. n. vontn.do, continuei o. tomat• parte
activa n~~qucllos negocios atti 11 minha pnr·
tida pnra a Europa. Ainr!" uo ilrn úo mr.t.
de maio do 1801, o Congresso, depois úe
votar a nosso. Constituição e elt~;.:m• o govm·no.!lor e vlce·gnvet•mvlm•. honr(JU•tne com um
tclegramma, folicitantlo·me pelo r··sultaúo o
agradecendo o concur~o quo, pm• bonrlade, considern.vu. eJIIcaz, que lhe tinha prestado em beneficio do nosso psqueno E<tado,
para ao constitui!• legalmente primeiro do que
todos os outros.
E' este o unico titulo 1lo todos da minha
vida politica que guar1lo, porque foi o que
maia profundamente penhorou a minha gratidão.
Na.quelln occa.sião cu não occupn.vn. a. mi·
nima poaição official no "(miz, el'n. um auonymo e não podia ter uma munit~sta~ão nem

mais honrosa, nem ma.iij Ri;.:-nillc;Ltiva., nem
capaz de melhor compensar qualquer pequeno
serviço que vorventura tivesse prestado ti
minha terra.
Esta confiança, Sr. Presidente, consegui-a
pregando e praticando a tolot•ancia o ajustiça, como quem Overdadeiramente lltnigo lle
sua terra, c por lodos os modos procum manlfestat• a sua boa vontnde para com seus
contcrra.neos.
A esta confiança, Sr. Presidente, dovo ain1la
este Jogar, npezar de estar nusunte e tor autorisado a renunci:. de minhn candidatur~> n
favor de dous distinctos amigos, um dos qunos
me estA ouvindo .••
O Sn. PmEs FEnttEmA- E' verdade, e não
achei justo o por isso insisti para 11 candidatura de V. Ex.
0 Sn. COELHO RoniUGUEs- • , .apozar da
opposiçií.o fot'mlll do um minist t'O desabusado
como lbi o Sr. Fernando Lobo.
A necessida,lo de defendm• o mou trabalho
foi sem duvida mn motivo dotet•minnnto da
minha volta ó. politico tão depressa. Mns não
estava lncompatlvcl poln claumla 3·• de muu
contracto, e isto prova a cartn, que S. Ex.
leu o.ntc·hontem, na porto que Iili omittidll
por S. Ex. o quo nilo I'Olll'oduzirei porq!Yl
existe nos annaea do Sonudo o lbi lnsertda
·no meu tliscm•so tlu 10 do out,ubt•o t!Pste
u.nno.

Ncssn. cllrta rcvolnvfL closconfianQa e grande
tlesconflatwo., nií.o do S. Ex.mu.s do seu amigo
o St•. ministro ,lu. Justiça.
O SH.. Pmgs F&nn.ElltA- .Jú. disso a V. Ex.
que não conhecia o St•. Fornunúo Lobo.
0 Sn, CDIH,IIO RODH.TtlUE:;- :Mas U.JH'OVO. tle

quo eUo t'cz tudo quanto est11vu. cm suas mãos
pnra iutrig:w-mc cum o ilhtstt•o scnatlor está
no tohJ~l·amma que mandou-mo para Genebt'" CO!ll)lllrlltlu com o art.3" do contmcto que
diz(tJ):
c Duru.nto o pra.zo do ILrt. 111 , o contrn.ctanto
dcixnrit o oxorciclo do:-~ c1wgos publicas e do.
commissiio cm CJUC nctualmento so acho., e
não poJcrú. advogar nom ucceit.n.t• qualquer
outl'o ca.rgo ou cornmissiio, sem prOviu. licmu.~u. do mJni~tt·o Ua. ,justit;a.:J>
Todos (·~to~ cargos que eu occupiL vn. o a.
cornmitl&i.o ct•am tio nomençü.o do Poder Executivo e em rcgr" geral não se comprchendcm
nelles os cn.t·~os electivos, salvo <lit~posições
oxprr8sas dns leis reguladoras das incompati·
bilitludes eleitoraes.
Accresco quo alguns cargos •lo Podet• Executivo eu pudia occeitnr com Jicenç~ do Mi·
nistr.rio da Ju~tiçu, e si, JlOl' acuso, 1bsso
nomca1lo ministt•o da .iustt~ nem licença
pt•ccisn. vn.,)lOrquc não havia. de pcclil-nno a.nto·
ccssor tlemittiúo twm a mim proprio.
Nilo havia portante necessidade da revoga·
t;ão do art. 3• elo meu contl•n.cto; qmtndo
muito !w.vm•in. ncce:isidntlo de licnnt;:L pura
accoita.r o ~Lrgo depois da cloiçü.o. Ot•cquerimento do honrntlo senndor, pedi urJo a revogn.c;íío do at•t. 3•• do meu cont,racto, revela

que s. Ex. é leigo nn. ma.toria..
O Su. Pmms FERrtt~mA dó. um aparto.
O 811. CoEr.uo RODillGUEs - Qu:Lndo recebi
a not.ichL cm Gonebrn., mostrando·a u. um
a.migo, este tne disse: «Sabe qual é a ro.zü.o
1lcsse requm•irnento '/ « E' quo o seu procuradm• ó cn.nllid;l.1.o n.o seu log:Lr ». «Não é» res·
pondi-lhe. «Porque o nl!ii·ma? » me pergun.
tou elle '/ « P01•que elle tem autorisnçiio pa1•a

desistir em nwunomo co.pt•esontar-sc ú. vago.,
e qu"m póde andar pelo camlnbo diroito niio
prcci•a de pt·ocurar os tortuosos; o ministro
sim, esse carece de andar Jltllu.s linhos curvas
e, si indelllriu o requerimento apt•esentado
em meu nome, ó pot•que não concorda com
a minha caudidlltut•a. »
O Sit. Pums l•'lllltltlo:tiLA.-V. Ex. ,!ti.lietlU!Ja
JliLI'O. um a}lu.rto'! V. Ex. t•cccbon o meu tele·
gramma pt•Imoiro do quo o do ministro?
o s". COELUO \lODR!GUI~S -Creio que l'C•
cehi dupois. ·
O Sn.• Pm.E3 FJmn.EmA - Aind.1L melhOl'
para mim. po,•quó niio mo importei com 11
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resoluQiio do ministro o gnmnti a eleição
deV.Ex.
Os ... CoF.r.no RnnnrouF.s- O honrndo se·
nn.dor sabe que, quando eu mo pct•co nc~tn.s
qucstõc:-~, ó por h'!LUcn 1lr. mnia.
Si tivrsso tido •'osconfinnçiL de S. Ex. t.m•ia
rompido logo a" nossnK J'Clo.~.üe~, mas coilscrvci-us com muito zelo.
O sn.. Pt1m~ FmltngmA - O que eu apre·
cinva multo.
O Sn. C01n.t1·· RonJnoum;:-Qe qur.m on dr~·
confiei sompr•o o <lescontlei consrantemonte.
posto que P'"'a ter •idu ln!u•to .••
O ~n. P111.1·:s F1mm~mA-Em relação,, olel"
çiio .; injusto.
0 Sn. COE!,I!O RDDIUOUIOS- , , • foi tio
Sr. ministro cht ju•liçn.

1894

3ri3

ospontanco, que fo"o tomado para com
elle, qrrnndo esteve naqucllrL torriL.
O S:<. Pun:s F'r·:nttEnA-0 compromisso
que tomei, eu ~at(sfiz; obtive o lugu.r tio juiz

'O

do

dir~ltu

O S1t.

Jmrll. ello.
Co~EI.IIO

que o nct.I,ULl

R nmoum--

Compr•omis:-~o

deve

cm vista,

~ovm•n.ulor·

t.r~1·

pm·qw· liWIILpr•c.•wtolllo.i ma1s commmlnmente n eustt' lLIIiein..llu qun O. tn•opr•aa. cu:o~ta.

S. Ex. tlliJllttiU (l tllho111lqllf•IIJL torrn., e
hojn ~ovm•ufl!lor·. púdo ter• amanhi1. o cr(·io
que tltm :LSJ•ira.çúo:'l pul.tacn.'~ I~lo nos:-~o Eatlulo •••
O Sn. PmE.; F1mnEm~ ··Talvez não to·
nba.
O Sot. C Et.no Roontou s-... ,, pelo CSJ!UG·
eimPntn IL qm~ :.e pl't•roude lam;nr os s~>rviço:;
S(lja Cl•ffiO r.~r. t\irvCI nindn nJZOrfl i1 ca.u~a do. tlc :o~ll ILUtl•t~!"s~rrJ', 1-u'tdf' uVu.lint• tln que rlif'Ü.O
justiça, df'fPurJPn•,o a cut1didutum dn Alvart• tJ,,Jol SPU8 quando deixar fit'J :-PJ' 1-{uVI'J'fln.rlnr.
•s 11by•" nius !'llin :oerr~pt·e 11R OIP!tolllOS am toLima. um•·o.çudn dr• ~"r I•J·ct' I'Ío!o pelo irmiio
llo!'
Õ
tJ:-l r.t~mpos 1• eru tr11hrs OR l1•g!L~·e-,
do honrado seunrl11r, cu,jns boal-4 qunli 'ndc ..
'
htttlrlHIII !'it'IJ ·dOi', 11· (jtlelll rr•:oipOOdO, en•
pesst•IWS não cuntest" t-, si l·ouve:"I'O necPI"·
sidnde dt~ clor t.estcmunho dPI a.~. eu d11ria. l<·nde que lii•J'VH dt~ tabolh~ li. minh1~ opposl100.>~, DO. hyp(•thCI'iA, a.pP!IIl.J' tlt-S·l\.:-1 qUaJiliaf)BR, çiio. t'l que est:L vi~o. nHLis lougn; ma~ esta
.
paref:e-me qtw cllo niio tf•riu Rido Jeml1m· 1o J•cllonda.men tE' t·ngn rutdo.
como rnndlduto ó. vn~n do Dr. Gobr·iel f'er· O S11, P.nES FEJmEmA.-Ireus mo fa..-;o. ter
reiro.,. si l1ü.u fusse irnuio df.> S. Ex.
tWCasifio dr· t:nnt(·~t!LI' o CIIOtrn.l'i·l,
O Sn. Pri<ES FE!ti<EIRA dn um apnrtc
o Sn. <"OELIItl l~oDRIGUE:~-E~tu n.llu . . iio que
s,
Ex. mio d1~:.cou a re' dai•, nra .. que trau0 ~R. COELUn RODRIGI'ES-E"tá engunad.11;
fo.llei e fnllei com t..du. a ra:~iio rm c1ec:uüíw do 1'1Jiil.l'~c(~ til! :-eu dbcUJ~o, e110 governador: 1110.1!1
Ber1to pue tl do Bentu tHho. uiio lhllei dus ir· l't'Jllf.c•. Dt:'t~tH pou1o t·~til S. Ex:. redundo.mente
uugunudo.
mãos I:sent<1s; V. Ex. nü.o cm1fundu..
Con-ta·m<• que "Ur tem mnnifesbHlo porli·
Debalde 1crgun1 ei nrrtc·hon t.c·rrr n S Ex.
cu
·;u·m nt1- algumas queixns rle mim i eu acqual ero o rlir•ctorio do J111rtido que tinha
<!tQsr·fmto
qno ~no fundadns, e, quem coni6)'1SO.
o.pl·e~entn,'o ~eu irmün. quaes OH tit.ulo;; 1le
uão
ncc·u!lrt.
Eu nppuz ·mP á !>~Urt pr·lmei ·a. co.npref.,reudo delle •obre o llt'. Alvaro Limo. c
qune." o~ motivos do. t.crcch·IL- 011 quarto. pra.. didntr rn ó..,uelle rug-u.r, CIIJnO S. Ex. sal·e e
tct•içilo dtoeU· nus~o flh•tmcto conteri·... neo, ptilfe 1lu.r t~~<temunhr· t1'•PJlUZ·rnc•, como eu
co~f,umo •·ppr•r-me, f)O Vllleira trguLa e n.
dlstmcto entt·e os dlsrln tos.
pe1to deecob rtu,
O Sn. PmEs FERREIM-Distincto, niio ha
O Stt. Pnn:s FllH!lEtRA-Niio houve· opposi·
duvida nenhuma.
~iio drL p~rw de V. Ex.: hnvla can•'ldato ln·
O Sn. CoEr.no RonnrouEs-Destae, ·só uma digltnrlo o por Isso V. Ex. niio concordou.
mereceu rcspoota •••
O SR. Co&tnn RooarGuES-Em todo o caso
O Sn. PIRES FEnnErRA-V. 'Ex. eabo que fui forç·•do a e .ai' lhe mou npulo pelas
houve muito atrupello na dlscu.sito.
circum•tancia>, Fui r.nn•llrlnto á sonatorla
O Srt Cot,LJro Rr>nRlGUES- ••• foi o segundo dur nte" >Ua aciminlotJ·a~iio. nil" lhe eocrevl
quesito a respeito du qual S. Ex nfilrrr·ou umrL carta ; apeznr disto clle p01·tou·se corre·
que, 1lura.nte sua o.useumo. na guPI'Ioa do sul, cr,nmente e nil11 mo l'egnteon, O.pt'Zal' de auOM nego••I09 do Plauhy ftc,.rum ao cuuludo ri•· ~cnte ru~ mni~ honrnsa~ rt•feJ•encmg, maniftiB·
tnçõe~. coustn.DIO:; ck apJ't!C..'i.l e bua vontade
CJUPlle illust!'fl conter•t•aneo.
•
Não contesto, m"" rrcho pouco. Nil.o con· 0 SR. PIRE< FE«RElRA-MUito bem ; góato
testo que tenha prestado servlc· •B ao parti" o; de ouvll·o tilzer justiça.
niio contesto que f0118em ImportanteS, mas
consldero·os lnl~rioresaos tltulos do honrado , O Sn. CoEr,no Rooruouli!I-Niio !fel proceder
antagonista, quo me pnrece dever oppor·lhe, de outro modo.
o Sr. Dr. Alvaro Lima.
Jrí. cumpri o dever, antes de flnclar-~~e rJ mez
Penso que a pretnrição deste ó nmo.lnl~ui· pn·sadu, de agrude<:>r·lhe "" bono officlos e . r
dado, independentu de quulquor comprunu•·: bous nu,eucillB que me fez naqueJ,a ucca.liio,

v.

VJ
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Nestas condiçõe< niio posso ter queixas E' som duvida nenhuma S. Ex. a pe.son
ilclle, e nimln qUI•do cllc formule algnmns mais dl•tinctn. c eonsidorndiL da sua fnmilia;
q1mb.:rLs contra nllm, confessruoi que silo tom direito ó. venura.,;ão do todos os sous o.
llltlito justtts.
comc~~11r de sou p!'Otn•io pai,), o mercce·n..
Penao que nüo e S. Ex. qtwm npresontrt. os ~estas condu;õ,cs, como cJ•m· ~Utl um irmiio
can<lldatos á roprcsen~•çiio thdernl do p01•t,ido "!"'" mo•;o, que tol qnnsl criod~ por.S. Ex. e
J~tlernlistrt, pot•quc, si J'osso clle, 11.0 menos atndu. mora em :ma. cmnp11Diun., era candi·
~el'iam ou \'idos os uossos t•n.pr{lsontrmtes, pm•· dato e o honrado senador nü.o subiiL que o era,
q11o cllc na·la lucra en, tmtnl·os com esse 011 nilo querilt que o fosae 1 Desqjo muito
pouco CILSO, para. nüo dizot• desprezo. Ellé ncreditn.r, mas nilo posso; e, si dissesse o
devC> snber que u "l'oio de quem niio ó capaz contraJ•Io, mentiu.
de rtJsisUr, não iOnra. a quem o recebo e
s p
avilta a quem o pt•esm. O que pllrecc-mo ó 0 R. IRES FERREIRA dú. um aparte.
que assim como o honrado sc11ador fl;Uou
OStt. COELIIO RoomouES -Ct•cio que cstn
aqui mn norno do partido 1\Jdet•nlista, quando can•lidatura li1z mais mal do qne bem no
censurou o meu procc1limento.....
honrado senador, est.ou convencido disto;
o s 1 ~. Puuts FEJtHl!:1nA-N<1o fnllci om nome ma.~ cm torlo o cn.'ío o que ruto posso deixm·
tlo fl17.er,aindn. rnn.is umn. vez com insistoncin,
I par Lido, fullci por mim·
'o
ó prote8tar contra o titulo de chefe que o
OSr:.. CoEuro Rormtnm~s-Fa.llou cm nome honrado !-lenndor mo attribuo crn rohv;ào no
•lo partido.
pllrl.hlo federal. Niio sei qual ó o dir·ectorio
o sa.. Pm.r~s FenrtEiltA-Nii.o fallei; v. Ex. deste partido ~ctunlmonto e sú sei qunes ~ão
ó quo quer nttribuir-mo; Jh.lloi por mim e ~'" seus candidato•. J.lCino_ publiCil~ües dos
tenlto tanto direito do Ji\llar como v. Ex.
,J~rnnc;. Nestas eowhçucs MO posso tomar ao
scrfo o titulo do chefe o V. Ex, conhecendo·
O SR.'. CoEr.uo Roo ma ums-V. Ex. disse me devia. suppor que eu nilo ncceitn.sse csto
q1Jc o parti•lo é quem elei;o os candidatos.
enfeito do pnvào, para fllZCt' Jlgurado gralha.
0 Su. PmES FERREillA-lloi quem n01 O Sn. Pmz.~ FERitEIRA dí1 um npartc.
ntondeu para aqui, não ha duvida.
O Srt. CoELHo ltonutr.UE> - Po1· i&'ID oque
0 SJt. COELHO RODR.IOIJES-Sim, scnhol'; mns
uiio
sou, niio poeso, nem de~ejo ser emquo.nto
niia ''imos nqui como
não fol' coniiulttulo 1t respeito do seus ca.n·
dirlatos, e niio •oubot• quiLl o sou dirr.ctorio.
<Outros tantos Pedt•oa,
Depoís, o. minha. intcrvonçiio noS negocias
Filhos do .loilo.
do
meu Estado tem ~ido t1io pllciftcn, tiio
Que fazem o que 1hes dizem
conciliadora, que nilo recolo ftcnt• só, cmE comem o q uc lhes dão.~
qullnto del~ndor causas justas, nem tambem
Oque me parece, t•epitu, é que, ns:~im como •·ecoio o olftlitc do cnmpanba nl:,:uma que
c ltonrado senador !'aliou aqui cm nome do porventura se tcnbalovnnt:~do ou · ostej11 Jopal'tido lbcleralbt.'l, titllou no governndo1• nm vantnndo contrn. mim. Costumo ser ju~t.o, o,
nome dos !'eprescntant.es do llstndn, corno si ~onfe•so a minha 1\•aquoza, monos por amor
elle. cntendendo·so com S.Ex., se tivesse on· il vu•tude do que por um cnlculo interes·
tendido com to•los nós; mas isto nilo eex11cto, soiro, e tambcm pelo habito, que e uma seO· SR. PIRES FERIIEIRA-Declaro que niioso guntl:L no.tureza.
A oxporienci11 me tom ensinado que o f11Vor
eclendeu commlgo cm reincito o. Cllnrlldntos
apresentados; fui o pnrthlo que rosoll'cu, o com inJUStiço niio deiXIl grat.idiio: quanto
mn.ior o o. inJustiçA. qw· fnzomos a umn. uessoOt
pot• isso llidse vamos ae~tlern.r ns cartas.
servil• a outJ•u., tantu rnnior ó a ,1openO Sn.. CoELUo RooHJGUEi-l-Nii.o pm~!-1~~ pô1• (llll'll.
1mH!iiL em qtw t~stn. l'iCt n.chn Pfl.I'I\ cumnosco,
&rn duvitla a pnla.Y!'ll do lwni'luJo .lirwulm· ... r Jlllr oon:-t•qw•n<:in o. l':tliL htunilhnt;iio, cm·
O Sn. P11ms FEllll!an.\ - Niio príd<•. do qtmntn dopuudüJ' tio lit:'.'OI'.Obtido (::Hc, IL suo.
ce1•to,
lembrnnç11 não póde vir '"'" n lembmnçn
O f>Il. Cot·:Luo RoomGUEs-... mns nilo posso daquelln, o, como o sentimento mais vivllz do
dÍ21lr que acredito; neste ponto declarar-mo cornçiio humano ó o amor proprio, acaba·se
de nccordo com S. Ex. ser1n fllltar a um de· com a lembrança do 'beneficio para romper
com a lembranoa da humilhaciio. Siniio hou·
ver de consciencia.
vcsse tanto bemleitor insensato, niio haveria
o Sn. Pmgs Flmm:mA-Nilo püo em du· tanto beneficiado ingrato.
vidn. n minha palavra; mns 01ío ncrcdltá.
O meu honrado collega niio nchn. motivo
OSn. Comwo RoomauE<-Pnra dizol' · quo pruo. minhn. nttitlu1e t•m relnÇJi•• no:il sPtiS te~
uc:red!toi ú prceiso quo nm·oUito i mas não Jc·grummas do Odo o."go:.to e 21 tle l•ut.ubro.
Entretanto bnatll rolol-os pnrn que o Senado
JIOSSO crcl·o c \'OU tlizor porque.
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v~ja qHo n:io podiam passar dcspcrc~bjdos,
nem selapt•otesto.
OSn. Pm.Es FKnnr~mA <1:1 um aparto.
O Sn. CoEr.uo Rnnn!Gu.:s-S. Ex. pandora
que, antos de rn•ofcrir uo Scnn.do uma. paln.·
vra <.lo tlrotcsto contm os srmil tclcgrn.mmas,
devia. tnr-me cnwn~Hrlo com ello. A isto rcplico-lh•;: S. Ex. do via tamloem tel'-So cn trndldo commigo 11ntcs do expedir estes tolo·
gt·nmmas pnl'n o nosso E.•tnd•>. (Lê.)
0 Sn. PIRES FErtllETnA tlti.nm aparto.
0 Sll. CoET.UO RODIUGUES-A prova de que
este telegrn.mma prC! .tn\·n.-·n 1:. miÍ. intcllig'{~n ...
cia, é q·Je o honrn.·lo S··narlor referiu hontem
um fncto que ó verrl1uloiro. Qllt.1 t•ccebi oinco
jorw~eH 1lH uma. vm~ e J.r- dinl':O::t~ pH~~~~~~~.
clmmanrlo a minhn. ILtton<;~O p!LJ'n. clln '!Utl
presta-:-c, tanto na ft'lrnnt quanto no fnndo
a tJm commentario de..:airo~o p:1ra mim.
O Sn... r•mE..; FEnnEm.a.-Póde ncrcditar qUI!
não honve este t:omlllt'nt.u.rio.

0 SR. Co~:I.IIO RuOHIGUE"-Nn. minha ttll'I'O,

houve, nii.n l'iei H-i nm: jot•naos, mns o tiwto pt·o·
vocou (:St.J•anbHZO. (]n. ptLl'r,e ílo amig-o::J meus
quo me são mui to dtuiicados, c atú do.· ptLrte
dos advoJ•sarios.
O Slt, PmEs FE<utPIRA.-Tnivez da paJ•tc do
autor da carta do 4 de dezomhro.
O Sn. CoELrro RonmauEs-V. Ex. nnda
muito intrigado com esta. carta, ma.o;; não lhe
digo quem t'oi o autor dol!a. (Riso.)
0 Sn. PmES FERTUUM-Nem ~aço; des~jo
niio conhecer quo.l dos amigos me tezesso. inJustiça.
O Sn. Cm:r.rro RODR!GUF.s-S. Ex. não pódo
fallai' om nome do partido Fmloro.l nem da
nossa uniüo sern lemb••n.r-se de que urn partido não pódo tm· oxi"tonc:ia reg~J!nr sem uma
•lirecçiio conhecida; o <le que hn nniües que
um bomom não póde fazer com outJ'O homem;
ao menos decentomonto, pol' exemplo: n de
um cavallo corn um cavalleiro. E, jó que se
trata do negocias da minha terra, que oprin·
cipalmento crlndm•a, lembrarei a S. Ex. que
alli ó muito commum os homens se tbzorcm
•le vaqueiros, mas do gado nunca o ainda
neste 11onto honro-mo do me parecer com os
sertanejos daquclla torra. (lia""' aJ~a•·la.)
Tenho apolndo mui tns cundidaturn.sn contrn·
gost.o, mas tendo sido ouvltlo o veneido em
conselho do companheiro• de lucta. e nunca
surprohondido por chapas que só conheço
pelos jornaos. ~'nl ó o nosso caso : sei que o
portido ó quem elege os seu~ reproseutantos:
tnlLS, sl estes se ncllllrcm na altura. de seus
carg-os, devem ser ouvido~, ao monos aobl'o n.
escol h• do seus futuros comptmheiros: e si
elles nilo silo cap11zos ou nüo silo dignos de ter
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voto no•t11 mntoria, >l quo o p:wtitlo fr.z muito
mal em mllntlttr ropre:;cntn.r-:~o por ellca.
.Admiro IDIL:-1 não invejo u. felicidade do
honrado semulor, quo me prr.clamn. chefe ...
o Stt. Pm.Es FEI\REIItA -.TiL o encontrei
como chefe,
O Sll. Coer.no RonttTGU>:s-... equo monopo·
liso. os sogre1los d!L Uirec(;Üo do nosso pa.l'tldo
no llstodo.
O Sn. PmE; F~mmm'A diL um aparto.
0 SR. COELIIO

l{onniOUICs-AI~umo.

COUS!t

que sei c por intcrmedio do honrado senador.
O Sa. Pm"s FEttrtEJM-Então nilo sabe rle
f)llfi~Í COUS!L

alguma..

O Stt. Coer.uo RonR!GUJ's-Porqlle o lwn!'ado senu.~lm• ~'iii be M gwLrda St!gretlo.
o Sn.. PmE-i l"EnrUmLA-V. Ex. convenço.se de que no.dn. tiei.

O 8n.. Co1111110 RonmGuEs-Bem. Ta. csten-;·
cler·me um pouco mrds neste pnnto; quero·
porém <ia•··llte ain•'a uma prova da minha
dociliclade>: nfio insist.iJ•oi.
Vou concluil' c•xplkn.utlo a. sem·rnzã.o da
con~nra que o honrado senadm• t1Lmbem me
Jcz na <r.'lSão do hontem, relativa iL puhl\cação
tlo resumo do meu discurso no Jornal do
ColliiJICJ'cio,

Dei as minhas notas ao repo1•ter do Jornal,
como costumo fazer aos que m'as pedem,
quando orgnniso o esqueleto das observações que tenho n fnzoi', Em regra gerar,
só faço isto quando receio ser muito contestado na occasi<10 de emittir minhas opl·
niür~s neste Jogar. Oru., era. o caso dB. sessão
do \5: por oxcopçilo eu tin1J11 notas. Este
tlin foi escolhido para meu requerimento por
forc• mulor. porque desde 13 esperava em
vão estes folhetos de meu discurso do 10 do
outubro, e nté aquelln data só pude obter
um exemplar. ainda nilo brochado. o mesmo
que passei a S. Ex. para servir de base a suu.
t·esposta.
o Sn. PmF.s FErtREJR.I. - E que eu guardo
como lembrança.
O Sn. CoEr.rro RobnJGUEil - A f~tlta dos
a partos nilo póde sei' extmnhadn por S. Ex.;
primeiro por que não é costumo o!les snltirem
no resumo do discurso; o em segundo logu.r
pot•que, na hypothese. isto seria impo:;sivct;
o honrll{lo :3onador deu tn.n tos e tli.o longos
n.prLrtes flUO tn.lvoz, na o.purtu:-no final, um
torço do meu tempo fosso tomado por S. Ex.
O Srt. PmE! FEnuEm<~.-MIIs não custava
no<111 dizer que eu estava presente o tinh11
contostodo om apartes; duas linhos b!lstnvam.
o S!l. Cor.r.uo Roonraur.s - Alem disto o
honrado sen11dor ucclarou quo nguardnvn a
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publicação do meu discurso pnm 1lar-mo r••·
posta.
gu niio podia. reTor n~ not.:Ls, nem po·
darei I'U\'ol·ns nestf•s oito ou llez dins proxi·
mos, 11ttontn n multidão ''" nt\:tZcrcs que to
nbo.
Deixar sem pu\.lica.r o rmmmn c sC~m re·
vet• ns nota~ tllChigntphica.s p1~ro. ~ah1rom no
DitWlfl rio ('ofl [1Tt!$SO, em inliireetrlrnento nr·
1'oll1m· o honriLdo snnndor, sorvindo·mo ·de
Urn!'L oxpres:oilo pouco ,.arla.monta.r, mas ja
admittida no• nossos usos.
De maneira que, por to,!ns eRtas rnzõr.s, ou
devia, mo~mn com algum cslhrço,

lit;!CI'

o pos·

sivel paru. que ll1go uo dia :-;cg-uinttt o honrado
s~nador tivesse o resumo do meu di:o.t•urso,
com um dia de intervallo, p1~rtL I'o~piHH!er-mc
como respondeu-me com u amJllitude que nôs
ltontem lhe admiramos.
0 SII.PJRES FERUE!UA-Aprcndi com V.Ex.
O SR. CoELHO RoDJUOUE<-Destcmodo o que
S. Ex. lnnçn·me em rosto como motivo de
censura nilo foi mal< do que umo. sorio de
actos que prat.iqu.-i por dei\J!•encin a sua pcs·
aüa o para facilltu.r-lhe o. resposlll.
.
O Sn. Pmes FERJ<EIUA.- Mas V. Ex. devia
pOr no fim do extracto csto. notaslnho. ..•
0 SR. COEJ.IIO 1\0DJUOUES-Nilo Ó costume.
O Sn. PlllES FERIIEtnA-••. quo eu estive
presento e coutestoi. Isto saho sempro no
Jornal.
O Sn. CoEr.no RonnrouEs-Nilo, Fonhor ;
sa.hiu no mesmo jornal que o lnnrado ::;enador se tlnh!l,levo.nlll•lo e protesutdo contra o
meu discml;.o.
Quanto ás divagaçãos historicns e o. outros
pontos quu podem tm· mo escapado •••
O Stt. PtnEBFER~oEIU.\-NJlo, não houve
mais nndn.
O Sn. CoEUIO RonltJGm:s-... no longr, nrrn.·
zoo.·1o do S. Ex .. cu tumbem ft.guurdu a publicação do I'CU discurt~o o prOilll'tt" em tompo
dar lhe re~po:;ta mais ca.bnl, si a tanto m~
aJudar ct~geulto e ctrtc.
0 SR. PIRES FEIIREIRA.-Ajuda com ccr·
teza.
O Stt. CoE!.Ilo RoomauEs-Termlnnndo,
noto o.o Senado a singuluJ•iUnde delito 11 Cbate,

que tem por objecto "diapura ucgo.tiva da
chefi11 do p1LI'tido {Cilcral do i'iauhy.
O Sn.. Puucs FBl\JutiiLA-Nüo, nüo n. 1li11puto
a V. Ex.
'
O Sn. COEI.IIO ft,·nmout,s-0 meu co!loga
clnunn-me clwf• e J\lll11 contra mim em nome
dcsso pn1•tldo I
O Slt. PmES FEilREJRA-Niio apoiado.

~~~NADO

O sn. C'oELno RomuouES- Monopollsn do
f11cto u dit·ct·ção dello.
o Stt. PIRE< FEJlllElltA-!lão ~polndo.
ll Sll. COJOI.n • Ronmomos- llcconhcço osso
{acto fl, lhço nmís, re:-tí,.rno·me; não pretendo
m11ls do que Jibortnr·m• da r"spon>llhilillado
quo o rnou silencio farl:t po,ar sobre mim.
Ora., 6 exiglr·Sfl muitn quor~r quo um companheiro niio fuça nem u que pretendo fazer.
MM. npezar di'to S. Ex. se irrita. O que
não flu•ia Mi lhe dispulllsse o bastão de marcchnl1!
O Sn. PmEs FEnREIIlA. dO. um aparte.
O Sn. CoEr.no RoDJliGOE; - Niio sei pcga.r
om uma. espa.du., nem sei atira1· com espin·
gu.rda. ..•
O S11. PmEs FEanEmA -Para planos niio
precisa. aabe1• pegnt• em m1pt1dn.
0 SR. COE!.UO RODRIGUES- •. ,SOU, por consoquencia,hmnem quc púrle ser sómentc o que
sou-um •imples ctdadão pacifico o representante modesto, mas muito rl•dicado a terra
que nos viu nuscer. (Muito bem; muita lJ.,m,)

O l!ilr. Plrco• l<'<wreh•n occupa a
trihun11e cm brovcsconsidcrnçi)01ol re~ponde o.o
seu nobre collega, o Sr. senador Coelho Ro·
drigues.
Ning-ucm mais pedindo o. pa.lnvro., cncnrrn. ..
se n 1liscus~1o, llcl~ndo n.dittdn a. votllÇÜ.o por
ralta do numero legal.
ORDEM DO DIA

O So•. Po•e,.J<Iente •liz que VCI'Snndo

r1. mn.toi'ÍI~ do. O!'.lljm dll dia sollro a oloiQilo
JIHI'n.

o cargo

votru;ito,

11

tiA

VIM ... Prnsidonto o sobro n.

nii.1) havondn nnmoJ'u Ioga!, conti-

m;n..il ndin.lns ot'lsaa malol'ins, o nn•ln. mnis
hnvnllll•) u tt• t;,r, doslgrm pnrn Ol'dom uo diiL
da liCSStlo l:il3guin to :
l~loil}iio pura o c.>rgo do vlce·presideuto do
Sonn.1lo.
Vutnçito em 2• lliSCIISSiio 1lns pt•oposlçDes dn
rnmul'll dos Duputlldos:
N. IJI, do IBU-i. pro1•og-undo po1• dons nnnos
o prazo cnncoilldo 1i Comjmnhi" llotradn de
r'ni'I'O P··II'Oiinll o Pn1•nahyb" pa1•n dar comer,o
r1os l'C:'Ipt~ctivns trnbalhos;
N. n~. de 18U4, prorog-11ndo po1• 18 mozo'
o prazo rmr·n. n. coostrucçii.o tln. gstr;uln tio
J'ÓI'I'O do l'(atnl no COI•I'il-mirlm, no l~lo
Gt't\IILIA du Nor·te ;
N. üO, de IB 4, nutorlsaniln o govorno n
concedor oo conl'ot'Pnto dr~ All'tmdo~n. t.lo Por111\llliJUCO Anton!CJ Loomu•tlo Munozes Amorim
sois mezes do llconQn com ordenado ;
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N. 07, do 180·1, conco~en•lo n n..losó Pe· Mosslns 1lo Gusmão, Rosa .Jnnior, Lonndro
rolrn da. Silvn. Bn.rrns n. ponsii.o nnnual do Maciel, Domingos Vkonto, R. \Vn.nrlonlt.olk,
3;000$, :;om Jll'oJ!tizo da. congrnn flUO porcei.Jo Gonç ·I v•·• Chn vos, .t onqu!m l'o\lclo, Loopo\~o
~o Bu\Mcs, SIIVIL C .nodo, Oonoroso Ponco,
como sor,•ontnm•to 1lo emito co.tholií:o.
\riem om 2•• 1\lscns~ii.o 1lo JH'Ojoct.o da Senndo
n. ·14, <lo 180·1, cnnc <iond•> 11 o. Maria Vir,.inin. do Sn·IZ!~ Coelho umu. pOUH11o nnnuul do
2: 1100$000.
Vutnçiio om 3' discuss:1o das propos;çücs da

Cnmu>'ll do; De1mta~os:
·
N. 78, do 180-1, muntlantlo contar tio 3\ do
julho do 180\ n 1Lntigul1ludo dn. promociio no
posto rio cnpilii.o <Jo Dr. E·lum·do Go~c;alvcs
H.iboiro;

N. iü,.do \804, mnnd1tnrlo pngoat• nn mnjnr

rot'or·m··do 1\o ••x•~t·cito En~m1io Fro lm;ico

Los.. jo Se\h\itz o solilo (}UI} t\ehnu do ro,~ol.J~I'
dn 1802 tL \AB·I, dispnn!-l·•rln. n. prl'!scw\pc;ii.n dP
q uo li'H tL o Ucct•cto u. 857, rio 12 de novombro

do 1851.
Votução om 211. dlscu~siio llr1. pronosiçiio da
cnm1trn dos Doputn•los, n. 87, ria IBQt, cousidot•nndo pro1•ogn.dos ns !lrtt~os coneodhlos ii
E:;trndll. 1lo Fort'll do C:1XIns n S .•losO do Cn-

Santos Andra.rlo o lt.auliuo Horn; o sem ca.usn.

pnrtlcipn<ln os Srs. NoguoiriL Acclotf, João

Cordoil·o, ltuy B 1rl.losa, Q. Bocayuvn, Lo. por,

Cnmpos Snl\os, Joaquim Murtioho o Romero
B.<rcolíos.
o Sn. i" Sr.ciiETAmo ~ú. conta do soguinto
EXPEDIENTE
O:Ticios :
ílo Ministcrio dn Jnstica o Negocias lnto''hlJ'os, 1lnt;ltiO d!3 17 do uorr•onta m!3Z, d!3vol~
vcwdo snnct:!on •do um dos :mtographo:; do
Congresso Nacional nutm•hmndo o Po~1ar Ex~
ccuth,.o n. concot.lcr seis tnOí':OS do licença. com
tJI'dunndo ao iluclmrol Joaquim Pires do Amo·
>·im, juiz seccional do Estndo do Esplrlto
Santo, para tratar do sna sauda ondollta convlor.-,\rchivo·Se e conunuo!que-so à outra

jnseirns pnriL concJu:-;ií.o rle sn IS ohrns; o U Camtll'il.
Estrndrt do Porro de Cnxins no ·\rnguaya parn
Do mesmo ministorlo, o datado do 18 do
o inicio tios sons tr1tb~tlhos do construcção.
corranto 11101., dovol\'Onrlo sn.nccionarJo um

Lovn.ntn-se n S(:ssão iL 1 horns o 15 minutos ~os antogrnpho; do Congresso Naclooal quo
t'O!.!'nla o jtrccesso pnrn a:; oleicOos d& que
da tarde.
trnt" I! lol n. 85, olo 21 da setembro do !892.
-Arcbivo-so o commuoiquo-so {J, outrn camu rn..
Dll mosmo ministorio, o do Igual cinto., do·
158' SF.SBÃO f.)! 10 Df. Df.Zf.)tnRO DE \804
Vtdvonrlo n~tS t~rmos da ilrt. :n § 1° d11 Constituic;ü.o, um do:; ;mtographos do. :'osoluçito
:o Cun~·t·ossa Nacional que dotormlntL que
Prcsidcncla do Sr, M11nflcl Vlctol"i»o
contiutu~m em di:-ponihilitln.rl•} os juizos de di·
BIDI~[~Ut!O- C::hnmmln- l.o-lturn dn. neta.- gXI'i~" 1·ottv e t)o .. emllllt'g;•dOI'O:< não contemplados no.
nmsTI~- Dt~clarnt:üo 1\o sr. PrllSidonto.
rw~anisuçiio rln mugbti'B.tUI a. rln qoiii.o ou no.
tios E::tntlos, o t\ qual nog~u snncc;u.o pelos mo·
Ao meto .. llin compn.rDc.·wnm 27 St·s. sona- tivo; constantes~~ oxpos>ci!o quo ncompnnhn
ilort•s, n. saber: ,Joiio Pedt•o, Gil Goulurt, ,Joiio o mesmo untographo.
Neivn, Jooqnlm Snt·monto, Frandsco Mll·
chndn, r.ostn. Ail.ovorlo, Mnnool Ba1·atn., Cruz,
RAZOES DE NÃO SANCÇÃO
Caolho Rolll'lguf~S, Alrnino Alfl)n!lo, Jn:5ó Bernardo, olivoir•a Galvúo, Abdon Mihncz, Almeirlll. Barroto, Jonrptim Pernumbuco, Joiio Nogo S'oncçiio no projecto da lei n que so
Bnrhnlho, Leito o OltJ,•ic!l, Coo\IJo o Cnmpos, r•a[.•rcJ a 1mm ...n~om do:;ta, não só por jn\gn.l-o
Vir~lllo Onmasio, l•:n~onul Alllot•l•n, S11hln.nhu
\ncontitltnc\onal nn mntoJ•in do ambo> os seus
Mnl'lnho, C. Ottoni, ,lonl]nim do Som~n, Ag-ui- nr•tig-o.;,
como contrario nos interesses do.
li no rio Amaral, l.iust;~VQ lticlml'd, l!stovos
Nnção
.
•lunlor o l'inhoiro ~laclttdo.
Di•pondo o projecto ~o 1oi, om sou nrt. i',
Abra-sa n. sessão.
()1111 «OS magistrados flll'D
contemplados ?la
E' lida, J,osta om tllscusr.iio, e, não luwonitn or1Ja»isaçt1ojudiciaria ria Uniao ou dos Estados
rochmnçO~s, tlll·so por upprovntla n uctl\ dn caiiiÜ111CU'IfO tllll clisponi/Jilidado atd serem. uttctim·mcntc apto'lloilados ou aposcutados com o
sa:;sii.o an tot'iot•.
l>olxnm do compnrocor com causa pnrUci- ordonaclo Jn·opm·aioual, si o ,-equercrsm. ou
PJi<1a os S1·s. Cutunda, Antonio B<\onn, Mouool rnhitom cm im:alida: », ovldontcmonto fure
Bn.rnta, Gomas do C1uilro, Cunhn. Jnnlor, o qno ostlltuo n 3" pnt·to do nrt. d' dns dispopires Forroiro, Jonquim corrOo, i\ogo Me!ío, sicõos trnnsitorlns dn Constitniçilo Fodorn!.
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De facto, nessa (.1isposiçi:io se precei tll,1, que
os magistrados ni10 aprové:ibdJs na Ol.'gani::ação judiciaria feeleral 011 estadual S(Ji'ão :
, a) aposentados com todos os vencimentos
os que tiverem mais de 30 anuos Ile sorviço ;
b) postos em disponibilidade, até serem
aproveitados, ou aposentados com o ordenado
correspond,:mle ao tempo de excrcicio, os que
tiverem miJnos de 30 annos.
Assim, pwa, os magistrados que aiwla não
teem 30 :lIIllOS d(J exercício se estal,eleceu
uma alternativa entre a cUsponibilidade e a
aposentadoria, e, desele qn(J se ultimou a 01'ganísação judiciaria da União e dos ESt9.dos,
cessou a altprnativa em que o texto con~tí
tuciona1 collocou os mag-istrarlos do antigo
reg-imeu :aquelles que não foram aproveitados na org-anisação terilo ée seJ~ apos,mtados.
independentemente de r(Jquerimento, com o
ordenado correspondente ao tempo de exercicio, pois para elles findon o direito a dis)ionibilillade que a disposição tran;-,itoria lhes g-a:"
rantiu até serem aproveitados.
~
De outro modo, e desde que a disponibilidade não exclue o magistrado do quadro da
magistratura, a continuação della indefinidamente, como quer que o art. l° do projecto
de lei, além de ser inconstitucional, como já
ficou visto, não teria outra conseqnencia
sinão onerar pesadamente e por longos annos
os cofres publicos com o pagamento rIa inactividade desses magistrados que, recebendo o
ordenado integral, sem prestar o menor serviço publico, continuariam ainda a contar
tempo até que pudessem pedir tambem gratificação.
A offensa dos interesses do Thesollro, sem
compensação alguma para o sel'viço publico
e apenas em benencio das vantagerls pecuniarias dos magistrados não a proveita'los, não
póde ser mais evidente.
O art. 2° do projecto d(J !ti fere igualmente
a referida disposição transitoria, ampliando
os favores excepcionaes nella con tidos até
ondo indubitavelmente a Constituição não
quiz chegar.
A disposição desse artigo do proj ,'.cto de lei
equipara aos magistrados do antigo j'egimen,
para os effeitos do art. 6° das disposições
transitorias, os juizes nomeados pelo g-ovej~no
fedel~al depois de promulg"da a Constituição.

SE~ADO

O,que era.111 .iuiz~s vitalicios antes da Con_
stitll;ç,10 e percl3ram os seus caj'gos, eX-vi
da nova ordem Lle cousa~, teem perfeito direilo .a .uma compen,saçao das vantagens
pecu;narms de que ticaj~am pnvados, e Oue
a lei lhes assegur'J, va.
.
A esses sómente se r(Jf2re o art. 6° das
disposições transitorias, garantindo a aposeu_
1<1 (.lo I'i a em caso de não aproveitamento,
Os que 1'01',<111 nom"ados depois da Constituição, 'e consequentemente depois de estabeci'-1o o principio lia dualidade de magistra_
tura, sabiam que podiam perder os seus
logares, não sondo aproveitados nas nOvas
organisações.
Não soffreram surpresa, não teem direito
a rec'lamações, pois lhes eram bem conhecidas
as ccnrlições em que foram nomeados.
Desse modo, a disposição do art. 2° do projccto de lei, ampliando inconstitucionalmente
o estG t uido no art. 6" das disposições transitarias d;" Constituição, vem ainda concorrer
l-ara augrnental' a despeza consideravel e
illlproficua que para o Thesouro acarretaria
<l eXI'.cução do que dispõe o art. l° do projecto
de lei.
Por estes fundamentos, devolvo o projecto
Lle lei á CamaJ'a em que elle se iniciou, nos
tennas do art. :37 § lo da Constituição.
Capilal Federal, 18 de dezembro de 1894.
PRUDENTE

J.

DE MORAES BARROS.

o Sr. Presiden-te - Si algum
seullOr senador quizer l'allar na hora do expediente dar-lhe-hei a pahtvra ; no caso contrario encerl'arei a sessão.
A ordem (lo dia consta ele votação e ela
eleiçã0 de Vice-Presidente, e, niio havendo m
casa numel'o legal ]Jar:1 proceder-se a este
trabalho, vou levantar a sessão.
Em seguida dech\ra que, por accordo das
mezas das dnas Camai'as, a sessão .lo encerramento do Congresso Nacional teri log-ar
amanhã, a I hora da tarde, no edificio do
SenaLlo, e que neste sentido vão-so fazer as
necessarbs conllJ1unieações ao governo.
ConVida depois os SI'S. senulores a comparecer amanlliI, a hora indicada, e levanta a
sessâo á. 1 110 l'a da hrde.

CONGRESSO NACIONAL

Se::::ão ::olemne de encerramento da t· ::essão da 2• leglslatu.ra
Pro114oncla do Sr, Rota 1 Silva (Prolldonte di Camar• dot Deputadol)

A' I hora da tarde do dia ~O de dezembro
de 1894, reunidos no recinto do editlcio do
Senado os Srs. senadores e cleputndos. tomam
assento na Mesa os Srs. Francisco de Assis
Rosa e Silva, presidente da camara dos Depu.
tlulos ; João Pedro Belfort Vieira e João Soa·
res Neiva, I' e 3' ser.retarios do Senado ; loão
Coelho Gonçalves Lisboa e Augusto Tavares
de Lyra, 2' e 4' secretarias da Camara dos
Deputados.
O Sa. PRESIDENTE declara aberta a sessão
solemne de encerramento da presente oessão
do Congresso Nacional e lô a seguinte
Expoaiçao

Sra. membros do Congresso NacionalCabe·me, na 1\llta de vice.presidente do Se·
nado, o. hom•a de presidir a actuai sessiio de
eneer1'amento do CongreBSo Nncionat, e cumpre-me pelo Regimento commum fazer a
exposição dos trabalhos reali.sados. Sinto que
a surpre•a da substituição, aggravada pela
detlciencln do tempo, mo niio permitto ap1•e·
sentar·TOS uma resenha tanto quanto pessivel completa.
A sesoão que on. termina foi aberta a 7 de
maio, e tanto teve do longa e trabalhosa
qunnto de importante e proficua.
O Congresso Iniciou seus trabalhos pouco
tempo depois de debeilada a 1•evotta de 6 de
setembro, que tanto enlutou a Patrln, n.mn.rgumndo o coraçiio brazilelro, e cujos elfsitos
ain1la so fiiZiam sentir vivazmente,

A Camara esteve por esse motivo, durante grande parte da sessiio, privada do con·
curso vailoso das representaçiles dos Estados
do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa catha·
rina, e o Senado com eila incompleta.
De o.ccordo com o que determina o art. 47
§ I" da Constltulçiio, reunio·se o Congresso a
21 de maio para o desempenho da elevada
runcçiio constitucional que lhe compete de
apurar a eielçiio presidencial procedida a 1•
•te março do corrente anno.
Sorteadas as commissües apuradoras e feito
por estas os trabalhos preparator!os, apreuentou a Mesa do Congresso, em sessão de 18
de junho, o Parecer com o resuiUldo Anal d&
c!eiçiio.
Discutido e approvado este em seseiio de 22
do mesmo mez, foram em seguida proclama·
dos Presidente o Vice·Presidente da Repu·
blica os !ilustres ••idadiios, legitimamente
ele itos: Drs. Prudento José de Moraes Barros
e Manoei Victorino Pereira.
Separados Camara e Senado, occupou então
n attençiio do ConRresso a prorogaçiio do es·
tado de sitio, que lbi votado até 3i de agooto,
com a llmitaçiio das immunldades parlamen·
tares, e o projecto de adiamento das sessões
legislativas, que a C~mara approvou c o Se·
nado regeitou em sessiio de 7 ae agosto.
E'-me grato rememorar e deixar lreg!stl'lllla nos Annaea, a elevação havida nesses
debates de caracter politico, que por vezes
dividiram a representação nacional.
Assim, só no ultimo mez do ;per!edo legia·
!ativo, tb! dado~ Camarll tnlo1ar a elabora·

I.

I

I

I
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çiLo o discussão das lois elo fixnçiio do força o
dos or\•amontos, torcfiL mais que nuncn pe·
nosn, já pelas difficul•larlos que Ili e siio lnhe·
rentes e outras resultantes d11 phuse que ntrn·
vcss11mos, j~ pela fiLHa das t11be!las explicativas, que só foram remottldos 11 23 do outubro.
Dnhl a necessidade <lo successivns proro·
j!llções: o.!", ató 7 de outubro, a 2•, ntó ü de
novembro; a 3', ató 30 rio novembro, a 4', ató
10 do dezembro e a 5• o ultima, ato 20 do do·
2embro.
SI considerar-se que sô em agnsto poudo o
Ca.marn. inicio.r o. confrcçü.o e diecussilo das
lois annuas, som tabel!as explicati vos o su)JOrando dilllculdado• do toda a ~ordem, ver·
se-1111. que o Congresso do 1804, fez em monos
da cinco mczes rle sessão, o mo is que ern. posslvel con!leguir-se, attentn. a. n.normalidn.de
dns circumstnncins.

ta synthoso, o< principnos ti••!Jalhcs reniJ.
sndos durante n sessão que hoje termina.
Antes do oncerrnl·a lntcrproto cm•tnmonte
os sentimonto1:1 do Congresso, ti.lzondo votos
pam qno niio mnls sei" on•n.nguentado por
luctno fmtt•icldas o solo bmzlleiro nflm de
quo a Republica dos Estados Unld~s do Brnzil •. felizmente consolidada, possa sor grande,
um do e prospe1•a.
Na arena legal e constitucional podem per·
f,•itamento degill''inr-so os partidos, tendo
sempre por divisa a integridade o o ongran·
decimonto da Jmtria.
Est1\ encerrado. n. I u sos!'lií.O Ol'dino.ri~ da.

Elt'ectlvamento durante esse por iodo foram
"Votados 92 projectos, muitos dol!e; impor·
tnntes, como srja.m as lois do flxaçü.o de f11rçns de mar e terra, os orçamentos, o. lei que
completou a orgonlznçiio da Justko ~',deral,
a q ua regulou o processo pn.ra eleição do con·
solha municipal do Dist,J•icto Federal, a que
marcou prazo para a. n110iona!isação do~ na·
.,.los que se entregam ao seJ•v!ço da "obotngem,
e multas outras q•Je constam da relação ILD·
noxa, e são na m11ior parte de interesse social e politico.
Outros nssumptos Importante.• foram no
mssmotempo objecto das cogitações e <li<eus·
sões •lo Congresso, como sejam as reformas
do Co~lgo Penal, cuja discussão ficou ad•nntada na Camnra., a reforma do <'1\<amento
civil, a reforma do ensino nas li•culda,los de
direito etc.
Foram concedidos pelo Gongrcsso creditas
na importancia do 65.27B:067$851l, snllentan·
do-so os seguintes: de 25:500:000$ P•••·a des·
pez •S do Mlnlsterlo da GuCf•ra, de 27.000:000$
para reconstituição do material do exercito e
da nrmadn, de 4.000:000$ por" emprestar aos
eli!ados do Parnn~ e Santa Catlmrina e outros
do menor lmpOJ•tancia.
A cnmara occupou-se lambem com a dia·
cussão dO! actos praticados pelo governo du·
rante o estado <le sitio por motivo <lo. revolta
e opprovou-os por grando maioria,
Finalmente, coube ainda no Congresso nesta
sessão dar posso, a IS de novembro, no fórma
do art. 44 da Constituição, nos cidndiios eleito! Presidente e Vlce-Presidento da Ropu·
bllca. A posse reallsou-se no edlfficlo flo Se·
nado com as maia significativos manU~sta·
çõss 1le confiança e jubilo nnolonal.
Taes foram, senhores, em.rnpida elncomple·

·G. Lisboa, 2' •ecrotnrin da Camarn dos Dcputados.-Jo<lo Som·•• Neiva 3" secJ•etnrio do
Scna.do.-.1ugu.\to Tava1·cs 'do Lyra.

2 · lcgJslatura. do Con~rcsso Nacional.
Em so~uidn lowanta-so a sessiio.-F\•ancis·
d, A . . R
, ".
.d
co v ~;st.'l osa c •Jt1L'«, prcs: ente 11a Ca·
m~~ dos Deputados.- Jo,ro Pedro Bc/{al't

Vttm·a, 111 secretariO do Senlldo.-Joao C:tJut/w

Ptnjcctos de i11lctcssc go,·al, alJm de outro~
de caracter Jlarticutm·, votl:ldos de(mitiva·
1110iltO 1!a SCSSlTO c/tJ 1894

Fixa a !orça naval para JSQj,
Fixa as forças de torra para o mesmo ex·
ot•ciclo.
Completa a organlsn.ção da justiça federal.
Di>põe sobre o regimento do custas judi·
ciarins.
Approva com mo·liflcoçües o codigo das
disp011ições communs ~s instituições de ensino
superior.
Prohibe o roco!Jimonto de sentenciados no
presidio de Fernando de Noronl~a.
Or~nniso os estados-maiores do Presidente
da Republica, ministro da guerra, etc.
Regula o soldo e etap~ dos officlnes etl'ectl·
vos e praças do oxercito e ~tt•mndn.
Idem idom dos effir.laes e da Brigada Policial e Corpo de Bombeiros.
Jolem o processo paro ns eleições muni·
clpnes.
Marca. prazo pa1•a a n!1Cionallsação dos nn·
vios que se entregam no sorvl~o de cabotagem. ·
P1•ovidencia sobro nucleos coloniocs a mar·
gem direita do rio Ara~ufl.yiL, no estado do
Pfl.rá.
Idem sobro O nssontamonto da linha sub·
fluvial entre Bolóm e Manáos,

I
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!dom sobro linh~ telegraphica no interior
do Esta<lo do Maranhiio ató t\ cid!lde do
Palma, em Goyaz.
Augment.. os vencimentos dos mcstres,con·
tra-mestJ•cs. opcraJ•io> e empregados civis dos
nrsenaes do marinlm o ~uerra da Republica.
Declara em Ol!tado de sitio di verias ponto•
do tcrritorio da Itepuúlica.
·
E•tabelece a gratiflca~iio de I: 000.~ mensaes
aos ministros do Estado.
'
Approva o tratado do commercio o nave·
gaçiio entre os governos do Bru.zl! e o daRe·
publica do Porú.
Manda reve.•tor no serviço activo da armada o vice-almiranlo Jerunymo F~ancJsco
Gonçalves.
Fixa vencimentos aos empregados da E•·
Irada de Ferro Central do Brazil.
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Autorisa a crcaçilo de uma caixa beneficente na Brigada l'oiicial,
Considera approvados, mediante dotermi·
nn.tlu.s condiçüe~, os u.lumnos do.s escolas mi·
li tare• o naval que, por motivo da I'evolta,
deixaram de p ·estar exames.
Approva varias clocretos elo Poder Ex·
ePutivo expedidos durante o pcriodo dB rr•
volta.

MBrca os vencimento• dos escrivilos dos
juizes ~eceionaes.
"
Manda ori~ir um~ estatuB, nn praçn da Re·
publiCB, ao marecho.i Manoel Dcodoro da
r'onso.,a, e no c~mitcrio do S. Franctsco Xa·
vier um monumento onde scrilo guardadas
o.~ suas cinzo.:;.
Rcgul~~o o n umoro e vencimentos dos emprcga•los das repartições do saude dos
portos.
·
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