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O.A.:lv.IARA DOS DEPUTA.DOS 

ASSUMPTOS l\IIAIS IMPORTANTES 

JUNHO 

SESSÕES PREPARATORIAS 

Começaram no dia 10 e foram ate 14, tendo servido durante ellas a Mesa 
eleita em novembro de 1890. 

LOCAL DAS . SESSÕES 

· ~. 

Abrindo a primeira sessão preparatoria, na ausencia do Sr. Gonçalves 
Chaves, o Sr. João Lopes, vice-presidente, chamou a attenção da Gamara para a 
impropriedade e os inconvenientes; da sede de seus trabalhos. 

Depois de varias considerações adduzidas pelos Srs. Aristides Lobo, Matta 
Machado (1° secretario), Serzedello e Alcindo Guanabara, ficou a Mesa, em vir
tude de uma indicação apresentada pelo primeiro Sr. deputado, incumbida de 

l dirigir-se ao Governo requisitando um outro edificio. 
· Na sessão de 11 foi ~ida e approvada a redacção· do seguinte officio, en-

l_. viado ao 1'.lOder executivo por intermedio do Ministe1"0 do Interior : . 
•. , « Secretaria da Camara dos Deputados, 11 de junho de 1891. 
~ A .Mesa da Gamara dos Deputados cumpre o dever de lev::ir ao vosso conhe-

'·.1 cimento que na ::>P.S~ão de hontBm foi adoptarl.a a seg-l1inte i!1dir;;~ç:i 'l: r: « Indico que a Mesa da Cama.ra dir ija-seª') GOi l:lt'UO p.t~·a 'i ue ll E:S~ll-!. U.i.J..r. -

, ou.tro local, onde funccioue a mes-ma Gamar.a..» . 
·. · Dando-vos conhecimento dessa deliberação da Gamara, a Mesa espera· qu_e !J. - . 

seja ella tàmada na; devida consideração. · : · ;; ~~- . : 

l: 1 
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4 HISTORICO 

O palacío da Boa Vista, onde começaram as sess~cs p_repara torias, é_, pe~a 
sua collocação, afastado do centro da cidade, pelas d1spos1ções ~o propr10 ed1-
ficio, principalmente da sala destinada as sess~es, ? menos propr10, como bem o 
comprehendeis, para os trabalhos do Ooqlo Legislativo. 

Releva notar que actualmentc está em obras de reconst_rucção a sala rn?ncio
nada e as sessões prepara to rias e:ff ectuam-se em um compartimento, a que faltam 
absolutamente todas as condições exigidas. . . . . 

Assim, conta a Gamara dos Deputados que o Poder Executivo providenciara 
sobre o objecto do presente officio. . : 

Saude e fraternidade.-Jaão da J.lfatta Jl1aclzado, 1° secretar10. » 
·; Conka 1·sfa rleliberaçil:o protestou no dia 12 o Sr. Jo<to de Siqueira, alle

.~a!lil<J i1uA só po1)eria a 1\fosa fallar em nome da Ca;;.1arn, ~i tivesse manife:stauo 
a opinLw .la maioria absnlu ta de SAUS membros. 

Na sessão de 14 o Sr. Serzeuello indagou si a Mesa tivera alguma resposta 
do Governo e o Sr. presidente informou que ate àquella data nenhuma füra 
recebida. 

Na de 16 leu-se no expediente um offi.cio elo Sr. Ministro do Interior decla
rando que, por maior que fosse o empenho do Governo, era-lhe impossível de
signar inímediatamente um outro edificio que se prestasse aos trabalhos da Ga
mara, mas que envidaria todos os esforços para ser ::;atisfeita a reclamação 
votada na sess[o de l O. 

FALLECBIENTO DE DEPUTADO 

Na sessão preparatoria de 10, recebida a communicação de haver fallecido 
na capital da Bahia, om 26 de março de 1891, o Sr. Antonio Euzebio Gonçal
ves de Almeida, deputado por aqnelle Estado, o Sr. França Carvalho propoz, 
o que foi unanimemente resolvido, que se inserisse na acta um voto de pezar 
por este acontecimento. 

RENUNCIAS DE MANDATO 

Lidos no expediente da lª sessão preparatoria, no dia 10, foram enviados à 
commissão de poderes, os officios que a11teriormente tinham diricrido á Gamara 
os Srs. AntonioEnn~s de Souza e Augusto Tasso Fragoso, renu:ciando o man
dato que lhes conferira o Estado do Maranhão. Fizeram algumas observações, 
pela ordem, os Srs. Serzedello, Belfort Vieira e Matta Machado. 

REGIMENTO INTERNO 

. Apresentado. na sessão preparatoria do dia 10 um projecto de regimento 
mternp · confecc10nado pela Mesa, afim de, approvado em discussão unica ser·vir 

\provisoriamente, a.te resolução definitiva tomada .em sessão ordinaria occ~pou-se 
d~s!e, a,ssumpto a Camara p.o d!a-12. ' ' 
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Suggeri u o Sr. Alcindo Guanabara o alvitre de adoptar-se por acclama~o 
o regimento antigo, adiando-se a discussão do projecto para. depois de installaáo 
o Congresso; id:>a que foi combatida pelos Srs. Tolentino de Carvalho e Arthur~ 
H.ios. 

O Sr. Chagas Lobato propoz que fosse approvado por emquanto o regimento, 
menos na parle relativa ao prazo ou durac;.:ão de uma sessão, marcado para o 
exercício das foucções da Mesa, por entender mais conveniente o período de um 
mez, observado no antigo regímen. 

Impugnada pelos Srs. João de Siqueira e Anclr:~ Cavalcanti , foi aceita essa 
inclicaç<1o, bem como outra do Sr. Arthur Rios, para que se considerasse appro
va.<lo provisoriamente o projecto só na parte referente ús sessões preparatorias, 
eleição da Mesa , verificação de poderes, discussões regimentaes e votações. 

Na sessão de 16, havendo o Sr. Lacerda Coutinho suscitado duvidas 
a respeito da interpretação que devia ter a approvação provisoria do regi
mento, oraram os Srs. Matta Machado e Chagas Lobato, dando as explicações 
necessarias, especialmente quanto á eleição da l\íesa. 

Discutido na sessão de 22 pelos Srs. Zama, Valladão, Glicerio, Felisbello 
Freire, Cantão, Serzedello, José Avelino, Serpa, Barbosa Lima, Erico Coe
lho, Amorim Garcia e Alcindo Guanabara, foi, na de 27, approvado defi
nitiv·amente o projecto ele regimento, tendo offerecido varias emendas aquelles 
Srs. deputados e os Srs. Cu:stodio de Mello, Santos P~r-~}~:~-ªP-:tj_~·~""Qª l\ilotta, 
Leovigildo Filgueiras, Arthur Rios, É!~~_ar-d-t.úõ =de-Campos, l.\foniz.::::..'E.t'.eire, 
.João Pinheil'o, Aristides Lobo, Thcmâz -Delfiqo, :\stolpho Pio, .José Bevilàqua 
e Gonçalves Ramos. 

Na sessão de 30 foi approvada a redacç:.ão, organisada de aecordo com as 
emendas aceitas. 

SESSÃO DE A.BER TURA. 

Na sessão preparatoria do dia 12, o Sr. Alcindo Guanabarâ, obser
vando que o Senado adoptara em seu regimento um artigo dispondo que -
no dia da abertura dos seus trabalhos, recebicl<t a mensagem do Presi
dente da Republica; de que trata o n. 9 do art. 48 da Constituição, o 
i 0 Secretario remetteria sem demora um exemplar, devidamente authenti
cado, ao 1° Secretario da Gamara. para os fins convenientes:·--, offereceu ·uma 
indicação afim de que, por meio de uma commissrro mixta, se redigisse um regi- . 
mento cornmum, para os casos em que os dous .ramos do Poder Legislativo funccio.
nam conjunctamente, um dos quaes devia ser a sessão de installação do 
Congresso. 
· O Sr. Francisco Veiga entendeu que não podia ~er votada a indicação, por 

não estar presente a maioria dos membros tla Gamara, motiv-o pelo qual não acha
ra regular a approvação provisoria do regimento na sessão preparatoria de 12. 
. . Os Srs. Zama e .Aristides Lobo opinaram que não se podia deprehendee da 
disposição constitucional intelligencia diversa da que dava o autor da indicação, 
propondo o segundo Sr. deputarlo que ficasse a Mesa autorizada a entender-se 
com a do Senado a resneito dessa materia. . . · · · > - · · 

Depois de ~lgum;{s observações dos Srs. Alcind-0 Guanab.ara e, Presiclent-ei·f~~ -· 
approvada a indicação com a emenda restrictiva do Sr~ =Aristides: Lolxf. ' · · -
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Na sessão preparatoría de 14 o Sr. Presidente communicou que ficara 
combinado cntee as Mesas das <lua~ Camaras que a sessão <l.e abertura ~e effectua
ria em reunião comrnum, perante a c1ual seria lida a mensagem do Presidente. 

No dia 15, presentes os Srs. senadores e deputados no recinto das sessões 
da Gamara, no antigo 1m.la.cio da Boa-Vista, sob a presidencia do Sr. Vice-presi
dente do Senado, o "sr. 1° Secretario daquella casa procedeu a leitura da mensa
()'em, declarando em seguida o Sr. Presidente achar-se aberta a l ª sessão da 1 ª 
legislatura du CongT<:sso Nacional. 

POSSE DE DEPUTADO 

Na sessão de 17 presto\l o compeomisso regim~ntal ·e tomou assento o Sr. Sc
veriano dos Santos Vieira , deputado eleito e rec0nhecido anteriormente pelo 
Estado da Bahia. 

ELEIÇÃO DA .ME~A 

Por não ter comparecido numero legal nos dias 16 e 17, só se pôde proceder 
no dia 18 à eleição da Mesa, que ficou assim constituída: 

Presidente, Maita Machado. 
1° Vice-presidente, .João Lopes. 
2° Vice-presidente, .Joaquim Pernambuco. 
1° Secretario, Constantino Luiz Paletta. 
2° Secretario. Rayrnundo Nina Ribeiro. 
3° Secretario·, Eduardo Mendes Gonçalves. 
4° Secretario, H.od rigues Fernandes. 
Em virtude de uma reclamação, formulada pelo Sr. Vinhaes, :ficou prevale

cendo a íntelligencia de computar-se para o quociente nas votações todas as cedulas 
recebidas, sem i.:x.clusão das cm branco. 

Na sessão de 27, appr0va.do o regimento interno, o Sr. .Matta Machado 
declarou que a Mesa, que tinha sido eleita quando vigoravam as disposições pro
visorias, renunciava seus Jogares. 

Os Srs. Zama e Aristides Lobo manifestaram-se contm, declarando que a 
Mesa continuava a merecer toda a confiança da casa. 

Consultada a Gamara, não concedeu a renuncia. 

ELEIÇÃO DAS COM:\IISSÕES PERMANENTES 

Nas sessões de 22 e :30 começou a eleição das commissões, que :ficaram defini-
füramente assim organizadas: -

Constitui~.,ã.o,. Legisla~~ão e Justi{~a 

Os Srs.: 

Aristides da Silveira Lobo. Antonio Gonçalves Chaves. 
Amphilophio Botelhol''reire de Carvalho. Angelo Gomes Pinheiro Machado. 
Joã? das Chagas Lobato. . ILeovigildo do 1. Amorim Filgueiras . 

. ,l_ose L.~opold? de.Bulh~es Jardim. Carlos Antonio da França Carvalho . . 
J:i'ranc1sco Ghcer10. . '· 
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Or~amento 

Os Srs.: 
Alberto Olympio Brandão. 
Innocencio Serzedello Corrêa. 
Francisco de Figueiredo. 
Demetrio Nunes Ribeiro. 
Francisco de Paula Rodrigues Alves. 

Contas 

OsSrs.: 
Alexandre .Josô Barbosa Lima. 
Nelson de Vasconcellos e Almeida. 
Bellarmino Carneiro. 
Ado1pl10 Affonso da Silva Gordo. 
Casimiro Dias Vieira Junior. 
João Baptista de Sampaio Ferraz. 
Luiz Carlos Fróes da Cruz. 
Manoel Fulgencio Alves Pereira. 
Homero Baptista. 

l\larinha e Guerra 

Os Srs.: 
Arthur Indio do Brazil e Silva. 
Custodio José de Mello. 
Firmino Pires Ferreira . 
Diony.sio E. de Castro Cerqueira. 
Manoel Presciliano de Oliveira Valladão. 

Fazenda e Indus'trias 

Os Srs.: 
Jose Freire Bezerril Fontenelle. 
Joaquim de Souza Mursa. 
Polycarpo Rodrigues Viotti. 
Astolpho Pio da Silva Pinto. 
Antonio Olyntho dos Santos Pires. 
Francisco de Paula Leite Oiticica. 
Fra:ncisco Alvaro Bueno de Pàiva. 
Antonio Moreira da Silva. 
Marcolino de Moura e Albuquerque. 

Tra'ta.dos, e diplomacia 

Os Srs.: 
Victorino Ribeiro Carneiro Monteiro. 
Annibal Falcão. 

_ NiloPeçanha. 
J.oão da.Silva Retumba • 
. José Auiusto ·dã Freitas. ~ 

Manoel de Moraes e Barros . 
Francisco de Paula Mayrink. 
Francisco de Assis Rosa e Silva. 
João Pinheiro da Silva. 

Iostrucçiio e Sande Publica 

Os Srs.: 
.Joaquim Gonçalves Ramos. 
Francisco Furquim Werneck de Al-

meida. 
Francisco dos Santos Pereira. 
Erico Marinho da Gama Coelho. 
Augusto de Oliveira Pinto. 
Antonio Francisco de Azeredo. 
Alexandre Stockler Pinto de Menezes. 
José Ferreira Cantão. 
João Vieira de Araujo. 

PetiçõejJ e Poderes 

Os Srs.: 
Aristides Cesar Spinola Zama. 
Frederico Augusto Borges. 
José de Mello Carvalho Moniz Freire. 
Jose Luiz de Almeida Nogueira. 
Jose Nicolao Tolentino de Carvalho. 

Obras Publica& e Colonlsaçii.o 

Os Srs.: 
Antão Gonçalves de Faria. 
Pedro Velh.o de Albuquerque Maranhão. 
Gabino Besouro. · 
Alfredo Ellis. 
José Bevilaqua. 
Domingos José da Rocha. 
Cyrillo de Lemos Nunes Fagundes. 
Alfredo Ernesto Jacques Ourique. 
Felippe Schmidt. 

Redacçµ,o de leis 

Os Srs.: 
Felisbello Firmo de Oliveira Freire. 
João Juvencio Ferreira de Aguiar. 
João Baptista da Motta. 
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RESPOSTA A' _ MENSAGEM PRESIDENCIAL 

Na sessão de 19 o Sr. Zama propoz que, Jogo depois de constituída a Mesa, se 
elegesse uma commissão de tres membros para elaborar uma resposta à mensagem 
dirigida ao Congresso no dia 15 pelo Presidente da Republica, restabelecendo-se 
por occasião da discussão do projecto dessa resposta o uso do amplo debate politico, 
a que dava logar o voto de graças no antigo regimen. -

Na sessão de 20 o Sr. Frederico Borges declarou que, sectario tarn bem do 
systema parl::.i.meJ!tar, adopt::_i,va esse requerimento, que foi mais tarde considerado 
prejudicado, em virtude de approvação do regimento. · 

Contra a adopção das praticas do parlamentarismo pronunciaram-se os Srs. 
Aristides Lobo e Barbosa Lima, sustentando-a, por occasião de discutir-se o regi
mento, o Sr. JoseAvelino. 

TRATADO DAS MISSÕES 

:S:m sessão de 22 o Sr. Justiniano de Serpa, informado de que o Senado appro
vara o requerimento de um de seus membros solicitando a remessa desse do,. 

. cumento, propoz que se officiasse áquella casa, declarando-lhe que a Camara 
reservava-se o direito, expresso no 'art. 129 da Constituição, de iniciar o exame do 

-tratado e o de quaesquer propostas do Hoder Executivo. 
Na sessão seguinte o Sr. José Aveliqo mandou á mesa um requerimento para 

que se requisitasse do Governo o tratado, para ser presente à Camara. 
Na sessão de 27 foi recebido um off\cio do Presidente da Republica, qatado de 

~2, snbmettendo á approvação do Congresso o tratado celebrado em 25 dejaneiro 
de 1890 em, J14ontevídéo, com a Republica Argentina, sobre limites no territorío 
da.s Missões ; e a requerimento do Sr. .,i\Jcindo Guanâ,bara foi nomeada, para dar 
parecer a respeito, uma com missão especial, composta dos Srs. Bernardino de 
Campos, Rosa e Silva, AlcindO Guanabara, Nilo PeÇanha, ~nnibal Falcão, Abreu, 
Augusto de Freitas, Manhães Barreto e Dionysio Cerqueira. __ \ 

CONVENIO ADUANEIRO COM OS ESTADOS UNIÓOS ._ - _ 

_ Na sessão de 26 ó Sr. Antão de Faria justificou um requerimento, assignado 
tambem por outros Srs. deputados, pedindo a remessa de toda ·!:\- corre.~pondencia 
trocada entre o Ministerio das Relações Exteriores e o ministi'o brazileiro em 
. Washington, a proposito desse ajuste. 

\ 

NEGOCIOS DOS ESTADOS 

Na sessão de 19 o Sr. Barbosa Lima, depois de enviar à mesa uma repres~n
- tação da Camara Constituinte de Goyaz, pedindo providencias legislativas q'ue 
-constrangessem o Governador daquelle Estado a respeitar a Constituição alli 
promulgada, justificou a seguinte indicação: 
· « !'1- ~'l.mara dos Deputa~os, no uso q~ attribuiçã? que lhe confere o art. 41 da 
Constitmção e tendo conhecimento dos illegaes adiamentos com que vae sendo 
protelada a organização do Estado de Goyaz, recommenda. ao Presidente da Repu
_blica que faça cessar essa abusiva intervenção de seu delegado naquelle Estado e 
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estranha qlie o primeiro magistrado da Republica tão depressa desprezasse o com
promisso, que tornou, de cumprir e fazer cumprir a Constituição.» 

Na sessão de 20 .o Sr. Serzedello justificou um requerimento pedindo ao Go
yerno informações sobre acontecimentos do Parà e actos praticados pelo gover
IJ.ador, em virtude da sedição que alli houve no dia 11. 

O Sr. Custodio de Mello, na sessão de 30, declaroq fazer seu esse requerimento. 
Na sessão de 23 o mesmo Sr . Serzedello justificou um outro requerimento, 

que o Sr. Eduardo Gonçalves, na sessão de 25, declarou subscrever, pedindo que 
a Mesa inquerisse do Governo si mandara annullar uma concessão, feita pelo gover..: 
nador do Parana , a um banco regional hypothecario daquelle Estado, infringindo 
a Constituição Federal. 

Na sessão de 30 o Sr. Fróes da Cruz justificou um requerimento sobre um 
contracto para navegação da bahia de Guanabara, effectuado pelo governador do 
E~tado do Rio de Janeiro, com offensa dos preceitos da Constituição Federal. 

DISTRIOTO FEDERAL 

Na sessão de 20 o Sr. Vinhaes justificou um requerimento, que foi assignado tam
bem pelos Srs. Aristides Lobo, Furquim vVerneck, Thomaz Delfina e Lopes Trovão, 
para que fossem requisitados todos os papeis e documentos relativos ao projecto 
de saneamento da cidade do Rio de Janeiro, apresentado a respectiva Intendencia, 
como base de um contracto, que consideravam altamente lesivo aos interesses da 
cidade, quer sob o ponto de vista economico, quer sob o ponto de vista sanitario. 

O Sr. Sampaio Ferraz, na sessão de 22, e o Sr. Jacques Ourique, na de 25, 
declararam acompanhar seus collegas de deputação e sobre o assumpto oraram 
nesta ultima sessão os Srs . Thomaz Delfino e BevHaqua. 

Na sessão de 23 o Sr. Antão de Faria r equereu, depois de varias considerações, · 
que se solicitassem todos os papeis r elativos ao contracto celebrado pela Inten
dencia com Valentim Ziegler para o calçamento da cidade, e o parecer apresen
tado pelo intendente de obras municipaes sobre a proposta elos Drs. Hílario de 
Gouvêa e Lima Castro, para o saneamento acima alludido . 

Na sessão de 26 o Sr . Vinhaes requereu informações sobre a prisão do 
cidadão italiano Amilcar Donati . 

Na de 27 o Sr. Aristides Lobo mandou a mesa , depois de fundamentar , urn 
requerimento para que fossem presentes à Gamara todos os contractos celebrados 
pe}a Intendencia Municipal desde 25 de fevereiro de 1890. 

Na de 29 o Sr. Serzedello, em um requerimento, que justiticou, pediu qu~ .o 
Governo informasse em que lei se fundara para fazer a concessão da estrada do _ 
ferro Metropolitana. 

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 

O Sr. Serzedello na sessão de 29 fundamentou um requerimento, pedindo que o 
Governo inform asse em qu e lei se baseara paira autorizar despezas com o funeral e 
~ran,sporte do corpo tlo arcebispo da Bahii:t, e para mandar entrega\' 100: 000$ â 
Santa Casa de Misericordia ele Pernambuco, 50:000$ para u.rn jardim na ddacle 
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do Recife e. fazer preparar por conta da União os aposentos do palacio do gover
nador daquelle Estado. 

Nas sessões ele 26 e 29 os Srs. Zama e Garcia. Pires justificaram requeri
mentos inda.o-ando si fôra applicada ao juiz seccional do Estado da Bahia, e aos 
demais, a doutrina do ::ixíso expedido tHll 12 de junho pelo Miuisterio da 
.Justiça, ao do Pará, declarando-o incompatível para as funcções legisla.tivas no 
respectivo Congresso. . . . . . . 

Na sessão de 24 o Sr. F. Glicer10, no mtmto de JUSti:ficar em tempo opportuno 
os actos de sua aclministração na pasta da Agricultura, requereu varias informa
ções sobre contractos para i11troducção de immigrantcs, concessões de terras 
e responsabilidade~ provenientes r1e fen·o~Yias economicas e caminhos v1cmaes. 

Na sessão rlc 25 o Sr. Justiniano de Serpa mandou :·L mesa um projecto 
autorizando o Governo a vender ou anendar a estrada. ele i'erro de Baturité, no 
Estado elo Ceará, a ernpreza ou companhia que se obrigasse a prolongar a mesma 
estrada atê ú cidade do Crato, podendo conceder, no caso de arrendamento, a 
garantia de jurof; de ô °lo sobre o capital empregado na::i obras do prolongamento. 

TITULOS E CONDECORAÇÕES 

Na sessão de 23 o Sl'. Moniz Freire fundamentou um projecto, assignad.o 
tambem pelos Srs. Astolpho Pio, Athayde Junior, Barbosa Lima, Pedro Velho, 
Antão de Faria, Carvalhaes, M. de Magalhães, Nilo Peçanha e Bevilaqua, pro
hibindo em todas as i·elações officiaes e actos puhlicos o uso de titules nobiliar
chicos e de conselho, bem como o de condecorações das ordens extinctas, ex-vi 
do § 2° do art. 72 da Constituição. 

QUESTÕES FIX ANCEIRAS 

Na sessão de 22 o Sr. Oiticica fundamentou u..n requel'imento pedindo ~ 
seguintes informações : qual a importancia do ouro depositado no Thesouro 
para servir de lasfro ~L emissão dos bancos ; qual a da emi::;são feita sobre lastro 
metallico; si o 1leposito em üuro da emiss<1o realizada existia de facto no Thesouro, 
e, no caso negativo, qual a cifra desse deposito; qual a somma da divida fiuctuante 
do Estado. 

Na de :30 o Sr. Josê Avelino requereu que fossem prestadas as seguintes: 
qual a somma total dos depositos existentes no Thesouro, representativa das 
emissões bancarias, com explicação das quantias correspondentes a cada banco 
emissor ; qual a somma do encaixe metallico existente no Thesouro, em virtude da 
arrecad~ção de impostos ; qual a taxa de nossos titulas na. praça de Londres; 
qual~ d1fferença ~ntre a taxa do cambio na Alfandega do Rio de Janeiro para o 
receb1mento dos lillpostos em ouro e a taxa do cambio na praça. 

APOSENT .ADO RIAS 

Na se~são de. ~O o Sr. Larnounier Godofredo mandou à mesa ilm requeri· 
\ mento pedindo copia de todos os processos de aposentadori.as concedidas depois da 

proclamação da Republica. 
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ORDENS RELIGIOSAS 

Na sessão de 30 o Sr. Badarú requereu que se solicitasse do governo infor- -~ 
mação sobre si pretendia apresentar algum projecto de lei prohibindo its ordens 
relig·iosas a livre disposição de seus bens. 

O Sr . .T OSL~ Avelino deu algumas explicações a respeito dos trabalhos de uma 
commissão nomeada pelo ministerio rlajustiça, para estudar este assampto. 

SUBSIDIO 

Na sessrt:o de 30 o Sr. Costa Macha.elo enviou à mesa um projecw fixando 
o subsidio e a ajuda de custo para deputados e senaclor-es, na primeira legislatura, 
e determinando que nas prorogações e sessões ex.traordinarias, desde que não 
excedessem de ;30 dias, perceberiam o mesmo sub::;idio, Je 50$ dia.rios. 

JULHO 

CO:\Il\USSÕES MIXTAS 

Na sessão de 1 foi lido um officio do Senado convidando a Camara para a 
organização de duas commissues rni:xtas que elaborassem projectos de lei sobre 
eleições e sobre definição e processo dos delictos do P .·esidente da Republica. 

O Sr. Aristides Lobo, concordando em que se accedesse ao convite quanto à 
lei eleitoral, entendeu que, de preferencia, devia ca.ber à Camara iniciar o projecto 
sobre a responsabilidade do Presidente. 

Desta opinião discordou o Sr. Severino Vieira, e o Sr. Erico Coelho 
sustentou que, segundo o art. 18 da Constituição, as duas Gamaras tinham de 
trabalhar sempre separadamente. O Sr. Augusto de Freitas defendeu a consti
tucionalidade e procedencia do convite do Senado, manifestando-se no mesmo 
sentido, na sessão de 2, o Sr. Amphilophio. 

Na sessão de ô foram eleitos para a commissão encarregada de organizar 
o projecto de lei eleitoral os Srs. F. Glicerio, Tolentino ele Carvalho e Augusto 
de Freitas ; e para a da lei de responsabilidade presidencial e respectivo processo, 
os Srs. Amphilophio, Belfort Vieira e Epitacio Pessoa. 

Representavam o Senado na 1 ª com missão os Srs. Saraiva, Ubaldino do 
Amaral e Amaro Cavalcanti, e na 2n os Srs. Jose Hygino, Campos Salles e 
Q. Bocayuva. 

TRATADO DAS :\IISSÕES 

Tendo, na sessão de 1, o Sr. Bernardino de Campos pedido que a Gamara 
resolvesse si a commissão especial, encarregada de dar parecer sobre este 
tratado, tinha de funccionar em sessões publicas ou secretas, deliberou-se, no 
sentido das idéas expostas pelos Srs. Felisbello Freire, Zama e Frederico Borges. ~ 
dar à c.ommis~ão ampla, liberdade a tal respeito. · ,' ' ' 
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Na sessão de !) o Sr. Custodio de l\lello, accedendo a uma reclamação do 
Sr. Nilo Peçanha, deu explicações quanto aos motivos e intuitos d~ l:ma reunião 
celebrada pelo Club }\lilitar afim de occupar-se com a questão de Imute~ a que se 
refere o tratado, orando tambem sobre esse facto o Sr. Augusto de Freitas. 

XEGOCIOS DOS ES'rADOS 

:.'\a, ses:>ão du l os Srs. Oliveira Pi11to e Pttufa Guimarães defenderam os 
o-ovurnadores üo Rio 1le Janeirn e Bahia de accusações f'eita:s anteriormente pelos 
Srs. El'ico Coelho, Zarna e Garcia Pires . 

.Na sessão ele 2 o Sr. Cantão occupou-se com os acontecimentos do Estado do 
Pará. . 

Na de 3 os Srs. Fernando Simas, Serzedello e Marciano de Magalhães tra
taram de factos occorridosno Paraná; e o Sr. Oliveira Pinto voltou a defender a 
administração do governo do Estado do Rio de .Janeiro. . 

Na de 4 o Sr. Ivo do Prado, depois de analysar o modo pelo qual tinha sido 
eleito o governador do Estado de Sergipe, mandou à mesa um requerimento para 
que o Governo informasse sí consideram legal essa eleição. 

Os Srs. Er·ico Coelho e Oliveira Pinto, na.s sessõe:-; de 7 e 8, trataram novamente 
da politica elo Estado do Rio de J aneil'O. 

Na de 8 o Sr. Carvalhal fundamentou um requerimento para que o 
Governo informasse si já tinha mandado entregar ao Estado de S. Paulo a fabrica 
de Ipanema e cumprido em relação ao me.3mo Estado o art. 9, das disposições 
preliminares e :3º e 5° das disposições transitorias da Constituição. 

O Sr. SerzedeUo, na sessão de 8, mandou à mesa um requerimento para que o 
Governo informasse quaes os proprios nacionaes de que nacessitava o serviço da 
União. afim de que todos os outros fossem enteegues ao dos Estados, nos termos 
da Constituição. 

Na sessão de 9 o Sr. Moniz Freire. alludindo a irrei:rula.ritlades occorridas no 
Estado do Espírito Santo a respeito da 'nomeação de mag':'istrado::;, justificou uma 
indicação afim de que a commissão de constituição 01·ganizasse urgentemente um 
projecto de lei determinando o pl'ocesso pelo qual se regula:;sem as contestações 
ou impugnações derivadas do clbposto no art. 50 n. 3 ;§ 1° da Cofütituição. 

O Sr'. Badaró, na sessiio de 9, justificou urn projecto. tambem assignatlo pelos 
Srs. Alcides Lima, Zama, Nilo Peçanha, Fdie::, da Crnz, Vinhae;;; e AYellar, decla
rando amnistiados todos os indi viduos que directa ou indirectamen te tomaram parte 
nos movimentos armados que tiveram logar no Estado do Paeú, no mez dejunho . 

. Na mesma sessão o Sr . .João Lopes apresentou um requerimento pedindo cópia 
do contracto ccl~brado com o Lloyd Brazileiro para a navegação dos portos do 
norte da Republica, e o Sr. Paletta um outro pedinclo cópia de officios e avisos 
relativos a um pai:itano artificial formado na cidade de Juiz de Fora pelo aterro da 
Estrada de Feno Central, vcltando a este assurnpto na sessão de 23. 

O Sr. Bevilaqua, na sessão de 10, depois dB referir-se a factos occorridos 
com o tenent.3 Annibal Eloy Cardoso, preso no Rio Gr·ande do Sul nor motivos de 
pu.hFcaç:ões nà imprensa, mandouit mesa, tendo antesjustificado, u~ requerimento 

~ de informações sobre a demora de pagament-0 de salarios (los operarios da estI;ada 
de ferro do Sobral, no Oearà. · - . · · - -
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Discutiu-se na sessão de 11 um projecto concedendo i Sociedade Academia de 
Comrnercio de Juiz de Fora, isenção de direitos de importação e transporte gratuito 
na Estrada d<:: Ferro Central para os materiaes de construcção e objectos necessarios 
à installação do estabelecimento escolar da mesma sociedade, tendo t omado a 
palavra os Srs. Aristides Lobo, Oiticica e Severino Vieira. 

Na sessão de 13 o Sr. Pelisbello Freire requereu que a Gamara nomeasse 
uma com missão especial para estudar a eleição do governador do Estado de Sergipe, 
dando parecer sobre sua legalidade. 

O Sr. Fróes da U1·uz, na sessão ele 13. requereu que o Governo informasse si 
ouvira o do Estado do Rio de Janeiro sobre a concessãc de estrada de forro da 
estação do Comrnercio a Sapopern ha. 

Os St':L .Justiniano de S0rpa e Be...-ilaq_u:l. trataram, na sessão de 15, da questão 
do atrazo do pagamento dos salarios da estraãa de ferro elo Sobral, no Cearú. 

Na mesma sessão o Sr. Thomaz Flores respondeu ao discurso proferido na 
de 10 pelo 81· . Bevilaqua, que replicou em a sessão de 17. 

Os Srs. Bezerril e Barbosa Lima. na sessão de 18, mandaram à mesa um reque~ 
rimento que foi justificado pelo primeiro, pedindo informações sobre a execução das 
obras de melhoramento do porto da Fortaleza.. 

Na sessão de 18 o Sr. F. Gliccrio requereu informações sobre si tinham sido 
ouvidos os governadores dos Estados do Rio de .Janeiro e S. Paulo a respeito da. 
concessão que fizera o poder executivo, de uma estrada de forro entre as cidades 
de Paraty e Iguape. 

O Sr. Alcides Lima, depois de enviar à mesa uma representação do tenente 
Affonso Barroui11, reclamando contra a nomeação de lentes sem concurso, re
quereu informações sobre as despezas feitas com a repressão do contrabando no 
Estado do.Rio Grande do Sul, em execução do decreto n. 196 de 1 de fevereiro de 
1890. 

Na sessão de 22 o Sr. Leopoldo de Bulhões occupou-se com os actos 
praticados pelo governador do Estado de Goyaz em relação à Gamara consti
tuinte desse Estado e mandou ã mesa um requerimento, assignado tambem 
pelo Sr. Guimarães Natal, pedindo informaçõe$ a respeito, voltando ao assmnpto 
na sessão de 25. 

O Sr. Lauro Muller, na sessão de 28, mandou ã mesa um projecto assignado 
tambem pelos Srs. F. Schmidt, Lacerda Coutinho e Carlos Campos, fr:l::ando os 
limites entre os Estados de Santa Catharina e Paranà. 

O Sr. Gabino Bezouro, na sessão de 29, requereu informações sobre os aconte
cimentos occorridos no dia anterior, na cidade de Maceió. 

Na mesma sessão o Sr. Matta Bacellar combateu e o Sr. Cantão sustentou o 
projecto apresentado no dia 9, concedendo amnistia. aos individuos implicados nos 
acontecimentos do P arâ . 

SUBSIDIO E SECRETARIAS DAS CA::.VI.A.RAS 

Na sessão de 1 foi lida e enviada à commissão de orçamento a mensagem do 
Presidente da Republica, submettenclo à apreciação da Camara a necessidade de 

__ cred~tos supp1ementares para occorrerem à deficiencia dessas verbas no .àx,ercicio 1
: 

de 1891. 
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Na de 2 o Sr. Costa l\fachado iusistiu pela discussüo do projecto, que offereceu 
em sessão de 30 de junho, marcando o subsidio e ajuda de custo aos deputados e 
senadores, o $Olm: o qual foi dado o seguinte parecer : 

« A commissão do constituição, de lcçti~lação e justiça, a quo foi presente 
0 projecto n. :3 de ~unh~ de lSDl, fixando o subsidio e aju~a de custo a_os dcpu tados 
e senadores e prov11lencianclo sobro os casos do prorogaçues elas sossoes do Con
o-resso. vem dar o seu pa1·ecer. 
° CÓnsiderando que o art. 22 da Constituiç<:"ío determina que subsidio l» ajuda 
de custo serão fixados pelo Congresso no fim de cada Legida,tura pa1·a a seguinte; 

Considerando que só na ultima sess<:l:o da presente legislatura o·para reger a 
outra que ha de vir, poderá o Congresso deliberar sobre este assumpto: 

E' a commissão de parecer que o projecto deve aguardar a opportunidade legal. 
Sala das sessões, 6 de julho de lSQl.- F,,·ancisco Glicerio .- Gonçalces 

Cha·ves.-.11ristide.~ Louo.- F·;··ançci Ca,·vatlw.- .foi'ío das Chagas Lobato. 
- Amphilophio. » 

Tomaram parte na discussão deste projecto, realizada na sessrio de 10, os Srs. 
Costa Machado, Glicerio, Fróes da Cruz, Jacob da Paixão, Serzedello e Francisco 
Veiga, que mandou o seguinte rec1uerimento: 

« Requeiro que se nomeie uma commi~süo de tres membros para que, re
unida a outra que se convidará o Senado para nomear, dê seu parecer sobre o meio 
de conciliarem-se as disposições constitucionaes, igualando o subsidio dos sena
dores~ deputados e determinando que só no terceiro a.nnoda legislatura marquem 
as Camaras seu subsidio. » 

Foram approvados na sessão de 11 o parecer e o requerimento. 
Nas sessões de ] :3, 15 e 18 foi discutido o projecto formulado pela commissão 

do orçamento, concedendo ao poder executiYo os c:reditos supplementares a que se 
referiu a mensagem acima. Oraram os Srs. Zama, Serzedello, Severino Vieira, 
Moraes Barro::;, Antão de Faria e Adolpho Gordo, sendo êlprcscntadas diversas 
e.roendas, e :ficando definitivamente concebido nestes termos o projecto enYiado ao 
Senado: 

<-< O Congresso Na.cional decreta : 

Art. 1. ° Ficam approvados 0s creditos supplementares abertos pelo Governo, na 
importancía de45:524$400, para pagamento do subsidiodos senadores, e 80:557$97ô 
para o subsidio dos deputa.do:;, de janeiro a fevereiro do exercício de 1891. 

Art. 2.º E' o Govemo autorizado a abrir creditos supplernentares na impor
tanc~a de 135:G0~8 e 166:474;;;:392 para as despezas com a publicação, redac~o 
de debates e serviço stenograph1co 110 actual exercício de 1891, assim como o de 
15: 000$ para pagamento elos vencimentos dos empregados da secretaria da Gamara 
dos Deputados no segundo semestre do mesmo exercício. 

Art .. 3.~ Fica ig~alrnent; o Governo autorizado a abrir os creditas supple
mentares md1spensave1s para fazer face iLs despezas com o subsidio dos membros 
do Congresso Na.cio!l<:_l na sessã.o actual, de accordo com o disposto na 1 ªparte do 
ar·t. 22 da Constitmça.o Fedc.rai. 

A.rt. 4.º Revogam-se as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 18 de julho de 1891.- Dr . .João da J.l!latta J.lfo

l~ chado, pr·esidente. - Constantino Luiz Paletta, lº secretario.- Raymundo 
Nina Ribeiro, 2° secretario. » 
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Foi devolvido pelo Senado com as seguintes emendas: 
« Ao art. 2°, substitua-se a ultima parte pela seguinte: 
Assim como o de 24: 9008, sendo 15: 0008 para pagamento dos vencimentos 

devidos aos empregados da secretaria da Camara dos Deputados, 5:900$ para 
pagamento do aug~ento dos vencimentos que· cabem aos empregados da secretaria 
do Senado e 4: OOOlj; para a· compra de livros e mais despezas do expediente desta 
secretaria, no 2° semestre do sobredito exercício. 

Art. 3°. substitua-se pelo seguinte: 
As despezas com o subsídio dos deputados e senadores da legislatura actual 

serão pagas na conformidade das leis em \'igor, abrindo o Governo. para esse :fim 
os creditos necessarios, conforme o disposto nas mesmas leis. 

Senado Federal, 27 de julho de 1891.- Pr·udente .J. de Mames Bar·f'OS, 
vice-presidente. - Gil Diniz Goiilart, servindo de 1° secretario. - .João Soares 
Neiva, servindo de 2° secretario.- J.llanoel Beze1n'Nt de Albuquerque .limiar, 
serv"indo de 3° secretario.- Cassiano Candido Tavw·es Bastos, servindo 
de 4° secretario. » 

Submettida a materia à commissão de orçamento, foi, na sessão de 30, apre
sentado o seguinte parecer : 

« A commissão de orçamento da Gamara dos Deputados, a quem foi presente 
o projecto de creclitos supplementares às verbas -Subsidio àos senadores e dos 
deputados - com as emendas queQo Senado julgou dever fazer, é de parecer que 
não e acceitavel a emenda apresentada ao art. :)º do projecto da Camara. 
Desde o principio a commissão de orçamento, tratando desse assumpto, dividiu-se. 
A maioria, tendo em seu primeiro parecer entendido que o preceito constitu
cional, art. 22, que mandou igualar os subsídios, està em vigor, e que, pelo 
art. 83, sendo obrigada a acceitar das leis elo antigo regimen o que não for con
trario aos principios consagrados na mesma Constituição, acceitou o subsidio de 
50$ para cada um de seus membros, por não lhe ser possivel fixar subsidio 
para si, e à vista do art. 22 que manda igualar, opinou para que fosse feita no 
credito destinado ao pagamenfo de subsidio dos senadores a necessaria alteração 
para menos. . 

A maioria da commissão é, pois, de parecer que não póde ser acceita a emenda 
do Senado ao art. :3° que viola o art. 22 da Constituição, mandando pagar des
igualmente o subsidio de uma e outra Gamara. A minoria da commissão, que 
desde a primeira vez sustentou que a disposição do art. 22, que manda igualar o 
subsidio, sei póde e d~n.: ser applicada quando a Camara na sua ultima sessão le
gislativa, ex~vi desse artigo, tiver de marcar subsidio para a seguinte legisla
tura, (~ todavia de parecer que seja recusada a emenda ao art. 3° por não fixar 
o quantum do credito e por não dizer expressamente a que leis se refere, dei
xando a attribuição de resolver assumpto desta ordem ao Governo, quando a 
responsabilidade deve caber ao Congresso. . . 

Assim, pois, e a commissão de parecer que seja recusada a emenda ao art. 3º 
e· acceita a que se refere ao art. 2° do projecto. 

Sala das commissões, 30 de julho de 1891.- Serzedello Corrêa, relator.
Alberto Brandão. - Rodrigues Afoes. - JJemetrio Ribei'l'o.-:- Rosa e Silva. 
-F. P. J.llayrink.-João Pinheiro.-Ffouei:redo.» 

" ~ • :: -- - e; 
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SECRETAlUA D.'l. GAMARA 

Na sessão 11e :3 de julho foi approvado, .:~om uma emendn. dos Srs . Ret~ml)a o 
ontl'üS, o parecer ch Mesa. dando nova 01·~-;rniz~tçüo ao pessoal da Sec1·etar1~. 

Na de 30 de julho a.pprovou~sc o pi-OJ~cto do Sena~o, ~ornando ex.tensrvo aos 
~mprc~rrados <la;; sect'etarias das tluas Gamaras o monte-p10 creado pelo decreto 
n. 942' A, de :31 de outuol'o de 1800, tendo <i commissão de fazenda e industrias 
cmitt[do parecer fayoravel. 

lNCQMPATIBILIDADES 

Na. sessão de 1 foi recebido e enviado il. cornmissão respectira o seguinte pro-
jecto ·do Senado : -

« O Oongresso Nacional d.Rct•eta. : 

Art . l." São incompativcis desrle a im·estkhira os cargos fedeeaes e os esta
üoaes, saho 8111 ma terias de or<lem puramente profissional scieutifica ou tec~níca , 
que não onvolvitm autoridade administrativa, ju <licial'ia ou polii;ica, na Umão ou 
nos Estados. 

Art. 2. <• Perdcr<i. o cargo foder·al de oi·dem política, judiciaria ou admini
strativa, que occupar , o cidadão que ~cceite funcção ou emprego no governo, 
ou na.administração dos Estndo~. • 

Art. :3. 0 O cidadão, que tiver exercido o c;trgo de governador ou presi~ente 
nos Estados, antes de seis mezes apoz o termo dessas funcções, não podera ser 
nomeado para o de :ministro no Go•erno Fe.deral. 

Senado Federal, 24 de junho de 1891.-Pi·udente .José de Moraes Barros, 
vice-presidente.- João Ped;·o Belfort Vieim, 1° secretario.- Gil Diniz Gou-. 
lar-t, 2° secretario. >' 

Pronunciou-se- a commissão nestes ternws : 
., A ~ommissão tle constituição, legi$lação e justiça., a quem foi presente o 1iro

jecto do Senado incompatibilisando os cargos federaes e os estadoaes, vem dar seu 
parecer. 

Considerando q1ie o -projecto se dirige a1Jenas a crear a incompatillilidade 
absoluta dos carf>OS fedeeaes e os estadoncs, omittindo sensivelmente a que re
fe rG-se i1. incompa~ihilidade dos c:i.rgos :federaes entre si, no mesmo grão a que 
alludiu em seu art. l 0 ; 

Considerando a18m disso que o referido art . 1° abre excepção em favor dos 
cargos ~e caracter ~uramente prnfi.s,,ion.al , i:;cienti:fico ou technico, excepç9'.o que 
na pratica pôde abnr espaço a abusos em damno do salutar principio instituido 
no art. 73 da ConstituiÇão , sem embargo de não envolverem autoridade admini
strativa, judiciada ou electiva ; 

. , Consicl~~a~do que a incompatibilidade absoluta dos cargos íederaés entre si, 
poae con~tnu~10nalme1:t~ ser decr~tad:i- ~o~ lei ordinaria do Congresso, quer se 
att?nda as origens p~~1t1~ das 1nst1tu1çoes, quer aos principios fundamentaes 
cons~grados ua Gonst1tu1ç.ão, onde nu:o se encontra disposição que-ponha em du~ 
vida esse poder do Congresso ; · 
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Conclue a commissão offerecendo o seguinte substitutivo : 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. I.0 Os empregos publicos federaes são, desde a investidura r espe

ctiva, incompativeís entre si e com qualr.1uer funcção publica no governo ou 
administração dos Estados, podendo a elles reunil'em-se sómente commissões tem
porarias de ordem pul'ameute profissional, scientifica ou teclmica., respeitada 
em todo o caso a prohibiç;Ío constitucional das accumulações remuneradas. 

Art . 2°. Pcrdei""<i o emprego que occupar no go>erno ou administração fe
deral , seja clle de ordem política, adminis trativa ou judiciaria, o cidadão que 
acceitar emprego, funcçüo ou mandato légis1ativo no governo ou admirústra
cão uos Estados. 
- Al't . 3.0 O cidadão q_11e tiver exercido o cargo de governador, presidente 
ou cltefo d.o Poder Exectitivo em ci.ualquer Estado an.tes de sei.s mezes após o 
termo dessas funcçõ·~s . não poderei. ser nomeado ministro de estado ou membro 
do Supremo Tribunal Federal.- Àí'npMlophio_- A:ristides Lobo.- Fran-
cisco Glicei'"io.- França Carvalho .- Cltagas L obato .» · 

'Voto em sepa1Aado 

«V cucido. Votei pela o.ceei t:v;ao do proj0cto n. 1, exceptua.do o art. 3°. 
O referido projccto, estatuindo exclusivamente sobre incompatibilidades 

entre cargos federaes e estadoaes, consagra doutriua perfeitamente co11$titucio11al, 
ao passo que o subsiitutivo approvado pela maioria da commissão, ampliando 
a esphera <lo projecto n. 1, fere de frente disposições expressas da Constituiç:to 
Federal; fundamento este pelo qual neguei ãq uelle substitutivo o meu voto e 
qne desenvolverei perante a. Camara, por occasiil:o da respectiva discussão . 

Por outro lado, não depa1·0 mC>tivos de interesse publico que aconselhem a 
adopção do alludido art. ;l(j- (prc:üecto n . 1); é uma restrlcção injusta e odiosa, 
razão por que offereço a seguinte ememla : 

Suppríma-se o aL't. 3° do pt·ojecto n . L- Gonçalves Chaves.- Vencido . 
Votei de accordo com o voto em separado do Sr. Gonçalves Chaves.- Leovi· 
gildo Filgueiras . » · 

Discutiram a matel'ia nas sessões de 15, 17, 22, 23, 24, 28, 29, 30 e 31, os 
Srs. Gonçalves Oha,es, Glicerio, AugustC> de Freitas, Leovigildo Filgueiras, 
Amphilophio, Joíl:o Pinheiro, Chagas Lobato, Belarmino de Mendonça, Seabra, 
Aristides Lobo e Felisbello Freire, tendo sido offerecidas diversas emendas pelos 
Srs. Leovigildo F ilgueiras, Moraes Barros, Rodrigues Fernandes, Alfredo Ellís, 
Paulino Carlos, Adolpho Gordo, Belarmino de ~1Ieo.donça, Amphilophio, Glicerio, 
Leopoldo de Bnlhões, Meira de Vasconcellos, Barbosa Lima; Alcindo Guanabara, 
Henrique de Carvalho, Bezerril, Guimarães Natal, Aristides Maia, Gonçalves 
Chaves, Santos Pereira, e pela commissão. 

CO~VEI'nO h.DUANEIRO COM OS ESl'ADOS UNIDOS 

Na sessão de .. 3 o Sr. Barbosa Lima occupou-se com este assumpto e o 
Sr . Viuhaes requereu que tambero fossem requisitadas as informações sobre elle 
prestadas pelo Sr. Salvador _de Mendonça, consul do Brazil em New-Y:ork. • 

:.e~ ~ , , Voi.. 1 
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POSSE DE DEPl:; TADOS 

Na sessão de 3 prestou o compromisso regimental e tomou assento o Sr. Ce
sario Nazianzeno de Azevedo Motta l\iagalhães Junior, deputado eleito e reco
nhecido, anteriormente, pelo Estado ele S. Paulo. 

;;n. YA .JA RDDl 

Depois de discursos proferidos pelos Srs. Sampaio Ferraz, Anníbal Fal~ão e 
José Avelino, foram approvadas unanimemente na sessão de 4 as seg-umtcs 
indicações, assignadas por grande numero ele Srs. deputados: . . 

~<A Gamara dos Deputados, reconhecendo os grandes ser·v1ços prestados a 
causa republicana pelo ílhistre propagandista Dr. Antonio da Silva Jardim, 
l'esolve inserir na acta da sessD:o de hoie t1m Yoto de profundo pezar pelo lamen-
tavel acontecimento que poz termo à vida de tão patriota cidad~o. » . 

« Requeremos que em signal de profundo pezar pelo fallecnnento do emmente 
republicano Silva Jardim, seja suspensa a sessão.» 

COMlUISSÕES PElOU.:\"ENTES 

Tendo o Sr. Retumba, na sessão ele 27, optado pelo cargo de 3° secretario, em 
virtude de -uma reclamação feita pelo Sr. Eduardo Gonçalves, foi nomeado, cm 
seu logar, na commissão de tratados e diplomacia, o Sr. Mi: ton. 

LEGISLAÇÃO PENAL 

A requerimento dos Srs. Justiniano Serpa, João Vieira, Inàio do Brazil e 
Gahino Besouro, foi, na sess~to de. 6, nomeada uma. commissão especial para 
proceder à revisão do Codigo Criminal, à do Codigo Penal da armada e à de 
planos organizados para o do exercito pelo Dr. Carlos Augusto de Carvalho, 
elaborando os projectos dos tres codigos e os do __ processo para a armada e 
o exercito. Ficou a commi.ssã:o composta dos Srs. JÕão Vieira, Oorrêa Rabello, 
AlcidesLima, Ba.rbosa Lima, Gabino Besouro, .Jacques Ourique, Ferreira Pires, 
Badaró e Custodio de Mello. 

Na sessão de 28 foi enviado it. l'GSpectiva commissão um projecto dos Srs. 
-Fróes ~a Cruz, Frederico Borg~s, França. Carva:lho, Vinhaes, Uchôa Rodrigues 
0 Baptista da iVIotta, dando ao Jnry competenc1a para tomar conhecimento do 
facto incriminado e de suas circumstancias. 

QUESTÕES l~INANCEIRAS 

. O Sr. piticica, na. S(3,:Ssão de. 6, concluin um discurso em _que analysou as 
· c1rcumstanc1as ~cononucas do pa1z!· ,mand3:_ndo à m:sa uma indicação pa,_ra que a 
-- Gamara nomeasse dentre seus membros uma conim1ssão que, examinando 0 estado 

do Theso.uro, ''a pres~ntasse. um ~el~torio sobre ~ situação das finanças da Republica 
-•e propuzesse os me10s de acuchr a suareorgamzação. -:. ·;---_. -, 
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O mesmo senhor, na .sessão de G, occupou-se com um l:·equerimento sobre ma
teria :financeira apresentado em '.)O de junho pelo Sr. josé Avelino. 

Na ·sessão de 7 o Si·. Sampaio Ferraz justificou um requerimento para se obter 
cópias dos avisos, circulares e mais documentos relativos ao decreto de 4 ele ou
tubro de 1890, que estabeleceu o pagamento dos direitos de importação em ouro. 

A indicação do Sr. Oiticica, apresentada na sessão ele G, foi discutida na de 
8 pelos Srs. Manoel Fulgencio, Scrzeclello e seu autor, sendo remettida ás com
missões de coutas e orcamen to. 

O Sr. Za.ma, na sessã.o de 13, requereu as seguintes inforrnaçües: «Tem sido 
cumprida a clausula do contracto celebrado com o Banco da Republica sobre o 
resgate do papel-moeda? No caso negativo, que providencias tomou o governo 
para que essa instituição bancaria. cumpra as obrigações que contrahi11 ~ » 

Na sessão de lG o Sr. Feliciano Penna justificou um requerimento pedindo 
informàções sobre a falta de pagamento de taxas do imposto devido por sociedades 
anonymas da praça do Rio ele Janeiro. 

O Sr. Oit icica, n::i. de 23_. justificou o seguinte projecto da commissão de 
faze11da e industrias: 

« O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1. 0 E' limitada i'.L somma actualmente existente no paiz a circulação 
dos bilhetes de banco e do Tliesouro, não conversiveis em metal, emittidos de 
·conformidade ús disposições elo decreto 11. 165 de 17 de janeiro de 1890 e 
Jegislação vigente. 

Art. 2. 0 E' livro na Republica a emissüo de notas ou bilhetes de banco, 
sujeita. , entretanto, ús seguintes regras : 

§ 1 . º As sociedades anonyma.s, constituídas para exercitar as funcções de 
banco, deverão, para alcançar elo Governo a. faculdade de emittir bilhetes, de
positar no Thesouro Nacional valai· correspondente a :30 °lo do seu capital social 
em ouro, em apolices da diYida imlJlica ou títulos quaesquer do Estado. 

§ 2. 0 Receberão do Thesouro .Nacional 9 % elo valor dos titulas pu blicos 
depositados em bilhetes do valot· correspondente, ou ate ao dobro do valor de-
positado, quando este for ouro. . · 
· § 3. 0 Apresentarão, annualmente, 1Úu relatorio exacto do estado do banco ao 
Tribunal de Contas do Thesouro, afim de da:1· a conhecer o valor das suas trans
acções e o computo da garantia existente em valores para os bilhetes emittidos • 

. § 4. 0 Restringirão a circulação ou augmentarão o deposito de garantia, 
quando exigido pelo Tribunal de Conteis, por verificar a insufficiencia das ga
rantias existentes. 

Art. :3. 0 E' vedado aos bancos de emissão tornar-se possllidores de acções 
de bancos e companhias industriaes. _ 

Art. 4. 0 Os bancos Otl associações bancarias, que se organizarem depois da 
presante lei, com o fim de gozar do direito de emissão, serão obrigados a trocar 
os bilhetes ei11ittidos ao portador e it. vista por ouro ou prata; im}.)ortando a;. recusa 

: i.1masuspensiro de pagitmentos e a suhsequentc 1iql,lidação do. banco pelo Governo, · 
com a yenda dos títulos - ou Yalores depósitados no .Thesouro, para a satisfação: 

1°, dos ,portado_res dos .bilhetes ; · ·· -:: 
· 2° ~ dos ·· credores do l)ailCO ; 
:3º~ dos accionistas . . :'"-

-- ' 
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Art. 5: '' Os bancos, que actualmentc gozam do direito de emissão, ficam 
obrigados a entrar para o regímen da presente lei : 

1. 0 Os que tcem deposito cm OUi'O e emíssrro no triplo limitarão a circulação 
- dos seus bilhetes ao duplo do deposito ou augmenfar·ão a. sua garantia dentro do 

:prazo de seis mezes da tlata da leí. 
2. 0 Os que teem deposito em apolices retira1·ão da. circulação quantidade ele 

1Jilhetes correspondente a l º/0 elo capital depositado pu Thesouro, ou augrnentar<:t:o 
de 1/10 o deposito em apolices, dentro do prazo de quatro me1.cs. 

;3. 0 Tanto uns como os ontrns dos banco~; ele emissão, de q uc tratam os nunwros 
antecedentes, deverrro trocai· os ::;un::; bilhetes por ouli'os, qlw lhes scr·ão fornecidos 
pelo Thesouro e que soffrer:Io, para ser de novo lançado.::> em cil'culaç:;.Io, o carimbo 
ou signal do banco que os receber, ele modo que, dentro do prazu de um anno 
da data da present0 lei, esteja. feita a completa substituição tla moeda. fiduciaria 
dos differentcs pad1·ões hoje existentes, por um padrão uníco, das notas fornecidas 
pelo Thesonro Nacional. 

4. 0 As notas ou bilhetes dos Lancos, sujeitos ao troco, em vit·tude do numero 
antecedente, serão, logo no a(: to da snbstituiçilo. picados pc1·antc a .Junta da Caixa 
da Amortizaç;Io, do modo a rccebcrnm, immeclia.tarnente ao recolhimento, o 
signal de inutilizados para todos os eifoitos. 

5. ºPara os bancos, com la~tro cm ouro ou em apolices, a obrigação da con
versibilidade entral'ii. em vigor no r;razo de dous annos <la d;.1ta da presente lei, 
entrando em liquidaçrro aqnellcs que o rnio fizerem a essa data. 

Art. 6. 0 O Thesouro Nacional retfrarit da circulac<to os_ seus bilhetes ou 
moeda-papel, substituindo-os por outros da quantia corresponde1ite ao triplo de um 
fundo metallico, que no Thesouro se eonstituir~t, tendo esses l)ilhetes a clausula 
ex.pressa da conversibilidade ao portador e a vista, dentro igualmente do prazo de 
seis mezes da dafa da presente lei. 

Paragrapho unico. Esses bilhetes serã:o eom plctamente extincto.s dentro do 
}Jrazo de um anuo antes de entrarem os bancos no regiinen da cif'culação esta
belecida pela presente lei. 

Art. 7. 0 Dentr'O ele um ann o, da <hta da presente 1ci ou antes, si melhorarem 
as condições do mercado de cambio, o Theso uro Nacional recebera a totalidade 
<los impostos em ouro, em bilhetes c1)n.versiveis do proprio Thesouro ou dos 
bancos organizados no regirnen des ta lei, effoc tuanclo todos os seus pagamentos 
com os mesmos bilhetes on com o protlrio o~o, como julgar mais conveniente. 

Art. 8. 0 E' prohibido ao Gove1•110, sob qualquer pretexto, dar autorização 
para emissão sobre outro deposito que não o da presente lei, assim como dispôr, 
em qi.lülquer emergencia, dos <l8positos feitos pelos bancos para garantia das suas 
emissões, salva, porém, a hypothese do a.rt .. 4°. 

Paragrapho unico. O Governo providenciarit para que, do ouro existente no 
Thesouro e do que for sendo arrecadado, da percepção dos direitos de im.·
_portação pelo regimeu actual, se c1eduza. 'uma _quota para ser levada a conta dos 
lastros <los bancos possuidores de bilhetes cm circulação í)oi- garantia cm ouro, 

-- e obserya.das as restriêções do§ l<' do art. 5°_ desta lei, de tal modo que, dentro 
·_ do ]_)razo de um anno, =esse lastro esteja completo, e effoctframente depositado em 
~ .. : cofre para a garantia a que é destinado. ..· ., 
::' " _i\.rt O 9. 0 cE' revogada a clausula de inalienabilidade para as apolices depo
H sitadas no Tnesop.ro, por cont~ do lastro para a emissão dos bancos~ podenq<?:: o 
[._ __ : . =- . 
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Governo àispôr dellas para os effeitos do art. 4... da presente lei, podendo igual
mente dispôr das a polices em ouro, elo emprestimo interno de 188!) e jà resgatadas; 
para o fim de completar o ln.steo dos lj:meos na fórma do artigo antecedente ... 

Art. 1 O. E' re";ogado o con tr:.<eto para o resg-aie do papel-moeda feito com 
bancos e hoje a cargo do Banco da Republica dos Estados Unidos do Bi·azil ; o 
Governo entender-se-ha com esse lmrl(;O para a liquidaçii:o llo papel já resgatado, 
entregando-lhe a som ma correspondente em notas do mesmo banco existentes no 
Thesouro, da receita pnhlic:a ou, no caso <fo falta destas, em notas do Thesouro 
('.Oll1crsiveis ; aquellas dentro elo prazo de :leis rnezes o estas sómente depois que o 
banco entear par·a o nov-0 regímen . 

..--\.rt. 11. Revogam-se as disposições cm contrario. 
Sala das commis~ões rle fazenda e inrlustrias da Gamara dos Deputados, 2:3 de 

julho de 1891.- Lei/e OiUcica.- Mirr·sa .- lk:;erril.- .Astolpho Pio.
A.nlonio Ol!tntho, com rcstricções. » 

Precediam as segui11tes considerações: 

« A commissão ele fazenda e industrias da Gamara dos Dep11tados: 
Considerando que é insustenta:vel para o paiz a situação da. praça, em virtude 

da baixa extraorclinaria elo cam hio e ela desconfiança que nella reina de modo 
a produzir <-:.balo profundo cm todas as relações commerciaes. entendendo com a 
vida de todas as classes llelo augmento consideravel do preço de todos os generos 
de consumo .importados e at(:. os da producçc1o nacional; 

Considerando que e~sa. perturbação da, vida normal e devida, em parte, ao 
excesso da moeda fiel uciaria. existente com nü distribuição, cm parte à falta de 
confiança por e:;sa moeda inspirada aos mercados estrangeiros pela ausencía da 
garantia effcctíva que essa moeda devera ter no deposito con:fütclo ao Thesouro 
Nacional; 

Considerando mais, q l18 essa moeda foi levada à depreciação pela imposiç;:1o do 
curso sem obrigação de convertibilidade, o que, de um lado, priva de todo o 
correctivo a má applicaçã:o dada aos bilhete:> emittidos, permittindo aos emissores 
entregarem-se_ ao jogo em títulos de companhias ind:nstriaes, operações a longo 
prazo, que des"\'irtuam a tarefo. dos bancos de eúüssão, e de outro lado não esta
l)elece limites às emissões, eegulando..:as pelas necessidades reaes do mercado, de 
modo a. garantir a sua aweitação pela effectividade das g·araniias inspiradas pelos 
emissores de tanta moeda fiduciaria quanta for pedida pelas transacções e aos 
bancos que mais confiança merecerem ; . 

··Considerando ainda, que, nas actuaes circumstancias o.o paiz, augmentada, 
como tem sirlo, cm grande proporção, a receita publica, desenvolvendo-se as in
(!usteias proporcionadoras de ex!'ellcnte collocação para os capitaes, promettendo 
far-ta remuneração aos capitaes attrahiclos, não estando a naçrro brazileira a braços 
com guer-rn externa ou it1terna, nem ameaçada deste füi.gello . ou sob pressão de 
alguma calamidade publica, antes gozando de amplo desenvolvimento da sua 
producção, que augmenta, dando testemunho franco da riqueza, nacional, nada 
a11toriza as osc!llaçõ~s tão fortes do mercado de cambio, a não · ser a depreciação 
da moeda '..pclo -mã.o.regimen"da emissiio, autorizada como curso forçado; · 

Considerando que_ a experiencia ào regimen de emissão em vigor trouxe para 
e ª._nação . os prej u~z:os ~calcula ve~s . ~o . e~tâdo . pre~én.t<P; . a:carr~tàndo _a . b~i~a d_os 

tr'tulos brazileirôs nos 'mercad:vs ·estranáeiros. ,, ; :. - ~ ~ - . ·"· . - . . -- . o ' ; . . 
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·· Conside1·anc10 c1ue a contínuaçrro de tal estado de cousas produzirú, mais e 
mais, o descredíto da nação, prejudicando a confiança de que ella sempre gozou 
com a satisfação de todos os seus eornpromíssos, o que prova a urgencia de cor.
rigir os defeitos do systema aclopta.do; 

Considerando, fürnJmente, que é da mais urgente necessidade iniciar as hoas 
praticas, entre as qua1?S avulfo. a abolição do cm·so forc;aclo~ (le tantos e incalcula
vois prej uizos para os paizes que o adoptam: 

Tem a. honra de subrncttor ;'t consideração da Gamara dos Srs. Deputados o 
seguinte projecto de lei, para base de uma. reforma do systema. rnonctario, afim 
fle firmal-o cm fundamentos solidas e ca.pazes de restabelecer o credito e a con
fiança na Republica. 

Sala das sessões ela commissão, 23 de julho de 1801.-llstolpho Pio. - LciLe 
Oitiâca. - ;..1fur·sa. - Bezef'r·il. - Antonio Olyntlw. » 

O projecto foi discutido nas sessões <le 25, 27, 28, 30 e 31 pelos Srs. 
Sampaio Ferraz, Oiticica, Scrzcdello, Aristides l\faia, .J o.:to Pinheiro e Antonio 
Olyntho. 

• O Sr. Costa Machado, na sessão de 29, justificou um peojecto tornando ob1'i
gaforia a liquidação ou fusão das socierlaclcs anonymas, cujo capital nfio estives:::o 
integralizado. 

BEN.T AMI::\ CO~ST.Al'.\T 

Na sessão de 7 foi a-presentado o seguir.te projecto : 

« O Congresso Nacional : 

Considerando que a casa em que residiu e fa1leceu Benjamin Constant 
està moralmente ligada á historia da patria brazileira e constitue precioso legado 
do publico <°t posteridade agradecida ; 

Considerando que à patria incumbe o grato dever de amparar, com carinhosa 
solicitude, a familia do fundador da Repuhfüa ; 

Decreta: 

Art. 1.° Fica o Prcsídonte da Republica autorizado a de:>pender desde já a 
quantia 1:i.eccssaria para, de accordo com o a.rt. 8° das disposições transitorias da 
Constituiçfio Federal, adquirir para o Estado a casa em que falleceu o Dr. Benja
min· Constant Botelho de nfagalhães. 

Art. 2. 0 A familia do grande patriota ser<> desde logo indemniza.da das des
pezas por ella feitas com a locação dessa casa desde 24 de fevereiro ultimo at8 ao 
dia en:i que for satisfeito o disposto no cita.do ar·t. Sº. 
· . Art. '3. ° Fica o Poder ExecutiYo igua1mente autorizado a a<lquirir para o 

Estado o edificío em que, no tempo dn. proc1am<\Ç<:1o da Repuhlica, fun~ciona:rn o 
Instituto dos Cégos. 

Paragrapho unico. Posta nesse edificio umn, placa commemorati:va das pa
trioticas deliberações ahi tomadas pelos organiza.dores da Republica, servirá elle 
de archivo de quantos documentos possam i11ternssar ú historiêl da revolução de 
15 de novembro. 
. _ S. R. -Bàr·bosa Lima. - 'f!eze1"ril. -.J. Lopes. - Gonçalo de Lagos. -
Tosê Avelúio. -:-Frede~·ico Borges._:_ ll!l .. C. Bastos do .Nasâmento.:. - Mw·li-
?i[io Rodríg_ues. -:- .J. de Serpa ... : .. ~; Nelson de ' V asçoncellôs e Almeida. · 
, .... ,...... ,,. . ·- ::· :': • . :. 
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Entrando em discussão na sessão de 24, o Sr. Aristides :Maia justificou uma 
emenda substituindo as correspondentes palaYras do paragrapho do art_ :3° por 
estas : elos documentos que possam inteT'essar à historia do desenvolvimento moral, 

. material, intellectual e artistico da America do Sul. 
Na sessrro de 25 foi appl'ovaclo o projecto, com uma emenda do Sr. Serze

<lello, que a justificara na sessão antel'ior, mandando separar, para ser submettido 
ú commissffo ele orçamento, o at"t. :Jº, relativo <

0

t acquisição do predio onde func
cionon o Instituto de Côgos; fic:amlo pl'ejudicada a emenda do Sr. Aristides 'Maia. 

DTSTRICTO FEDEl~AL 

?\a sessão de 8 o Sl'. Antão de Faria, depois de analysar o contracto para o 
saneamento da cidade do Rio de .Janeiro, celebrado pela Intendencia Municipal 
com os Drs. Hilario de Gouvl:a o Lima. Castro, apresentou uma indicaçuo p::i.ra 
1111e a. rommissão de sande publica omittisse parecer a respeito deste contracto. 

Approvado na sessão de!) nm requerimento do Sr. Aristides Lobo, apresen
tado na de :3, foram nomeados para uma. commissão especial, encarregada de 
elaborar um projecto de rcorganizaç<'ío da municipalidade do districto federal, os 
Srs. Aristides Lobo, Figueiredo, Sampaio Ferraz, Lopes Troviro, Furquim vVer
neck, Thomaz Del.fino e .Jesuíno de Albuquerque. 

Na sessão ele 11 o Sr. Retumba requereu cópia elo conkacto da transferencia 
elas obras hydraulicas para molltoramcnto do porto do Uio de Janeiro, do cidadão 
Francisco de Figueiredo à Companhia ele Obras Publicas , e bem 'assim cópia de 
uma representação ele negociautes importadores da mesma 11raça ao ministro da. 
fazenda, sobre o assumpto, com o rcspecti'rn despacho. 

:Na de 28 foi enviado à respectiva commissão um projecto assignado pelos 
Srs. Frôes da Cruz, Virgílio Pessoa, França Carvalho e Olivefra Pinto, 
anrrc:x.anilo ao Estado do Rio de Janeiro a ilha. de Par1uetá. 

Na sessão de:} o Sl'. Caetano do Albuquerque, referindo-se a uma carta 
publicada pelo Sr. Zama, censi.uando a dirccç:to politicado paiz, requereu que se 
inserisse na acta um protesto contl'a os termos empregados nac1uella publicação. 

Depois de orar o Sr. Zama, e torem dado algumas explicações, aproposito de 
um incidente, os Srs. Custodio ele i\follo e José Marianno, foi o requerimento 
retira.do, a pedido elo sou r:.utor. 

No mesmo dia o Sr. Lcovigildo Filgueiras impugnou a doutrina do aviso do 
ministerio da justiça declarando incompativel o cargo de :procurador seccional 
com o manda.to legislativo nos Estados, questão de que occupou-se de novo na 
sessão de 2~ o Sr. Garcia Pires . . _ 

O Sr~ A.ndfe c~Cvalcauti, na sessão de 6, defendeu o acto do governo-auto- · 
r~ando, por conta da União, as c!espezas no Estado de. Pernambuco a que se 
referiu o requerimento. do Sr. Serzedell9 ªJ?resentado em 29 de junho . . Respondeu'.'."~ 
lhe O: autor dq réqu.erimento. · · · :::.J 
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O Sr. Glicerio justi:ficou um requerimento na sessão de 10, solicitando cópia 
da proposta da Companhia Sorocabana para o prolongamento da estação de S. João 
à cidade de Santos. 

Na sessii:o de 11 os Srs. .J. Serpa, Barbosa Lima, Serzedcllo e Bezerril 
discutiram o projecto autorizando a venda ou o arrendamento da estrada de ferro 
ele B<lturíte, impugnando o primeiro e defendendo os outros Srs. deputados o 
seguinte parecer, emittído a respeito : 

«A' commissão de fazenda e industrias foi presente o projecto do Sr. deputado· 
.J. dl) Sei'pa, autorizando o Sr. Presidente ela. Republica a mandar vender ou 
arrendar a estrada de ferro de Baturité a uma em preza ou companhia que pro
longue-a ate à cidade do Crato, concedendo-se, na hypothese de arrendamento, 
garantia de juros, ni:to excedente de G ''/0 , sobre o capital empregado nas obras do 
prolongam cu to. 

Ao projecto não precêdeu consideração alguma, quer oscripta, quGr verbal de 
seu autor, que habilitasse a cornmissão a comprehender o alcance on vantagem 
que se tem em vista com o projecto. A commissüo estudou-o, mas não pôde en
contrar razão nem conveniencia alguma para aconselhar a sua adopção. 

A estrada de que se trata tinha em :31 ele dezembro ultimo 120"760 em trafego 
da capital à cidade de Bat.urité com ramaes para o porto e para a cidade de Ma
ranguape, em perfeito estado de conservaç:;Io e dando saldo bem regular. 

A esse trafego devem-se addicionar -15 kílometros jit construidos no prolonga~ 
mento da linha principal, que se dirige para o Quix.aifa, porquanto ja foram 
inauguradas as estacões ele Riachão e Cangatv. · · 

Existem mãis estudados definitivarncmte 41 kilomutros com duas estações, 
uma das quaes e a de Quix.adà, onde o Governo está construindo um g-rande 
a51ude. Os trabalhos de assentamento 1la linha no prolongamento vão proseguindo, 
s1 hem que lentamente, e ao Governo não será difficil mandar construir a estrada 
ate ao Crato, ponto para onde tamhem se dirüre a estrada de ferro de Caruarú. _ 

Assim pois: " 
Considerando que a estrada ele ferro de Baturite não é a unica estrada de 

ferro federal, mesmo no Estado do Ce1m:i : 
Considerando que essa estrada não embaraça o desenvolvimento q_úe possam 

ter as outra.s estracbs de forro concedidas a emprezas particulares naquelle 
Estado; 

Considerando mais, que, alem de ser essa estrada uma das poucas que não 
pesam.com deficits no orçamento,~deíxarà de prestar à União e ao Estado do Oearà 
~s rap1dos e valiosíssimos serviços a que e destinada poroccasião elas seccas, si 
passar para uma em preza particular; 
. ~onsideran?o, finalmente, que ameclida tomada isoladamente para essa estrada 
e odiosa, não so para a zelosa administra9ão que a dirige, como principalmente 
para o Estado que ella serve: 

E' de parecer que o projecto não seja acceito. . 
Sala das.sessões da commissão de fazenda e industrias, 9 de julho de 1891.

Astolplw Pio. - Be.:;er·r-il. - J.V! ursa. - Antonio Otyntllo. - Polycarpo Viotti. 
- Leite Oitic:ica . 

> ·Na ses8ão de 13 foi approvado um requerimento dos Srs. Serzedello e Alci:ndo 
[Guanabara, en~iarido, o projecto à com.missão ode orçâmento. ~ - . 
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O Sr. Francisco Veiga, em sessão de 8, justificou um projecto, assig-nado 
tambcm pelos Srs. Feliciano Penna, Pacifico Mascarenhas, Costa .Machado, An
tonio Olyntho, Polycar·po Viotti, Alvaro Botelho, João A vellar, Chagas Lobato, 
Alexandre Stockler e João Pinheiro, extinguindo o ministerio ela instrucção pu
Míca, coneios e teleg-rapllos. 

Na se::>são de 9 foi approvada uma indica<;ão do Sr. Casimiro .Junior para ser 
·enviado it commiss<Io <le constituição o dect·eto 11. 848 de n de outubro ele 1890, 
reorganizando a justi<,:a foder·al. 

Na sessito de 10 o Sr ., Marciano de Magalhães fundamentou um requeri
mento para que fosse pee:>cnte ~·t Cama.t·a o plano da organização militar elaborado 
pêla commissão de que fezparie o Sr. general .José Simeão. 

O Sr. Santos J>ereira, na sessão rle 11, justificou llm projecto tambem assi
gnado pelo Sr. Paula Gu imaI'<.te:'>, creando nas alfandegas de l ª e 20. ordem o logar 
t1e conferente para os despachos de su \Jsta.ncias chimicas e alímenticias. 

Na mesma sessão o Sr. Vinhaes justificou um rcquer·i rnento pedindo infor-
1mv~ões sobre a mudança da Companhia ele Aprcndize:; Mnrinheiros :i. S da ilha do 
Governador para a corveta J.Vitheí'O//, e o Sr. l\fonna B<1rreto um projccto revo
gando a limitaçrro de J.onas fiscaes e:-;tabeleciélas no Rjo Grande do Sul para a 
repressão do contrabando. 

O Sr. Gliccrio, na sessão de 13, entendendo que mio cabia ao poder executivo 
expedir o decreto de 20 de julho, reg11lanclo a :fiscalização ~a:; estradas de forro 
da Hepuhliqa e creanclo empregos publicos, offcrcceu esse regulamento como pro
jecto de foi, -para ser considerado pdo poder legi~Jativo . 

Na sessão de l :3 o Sr. Se1·zeàello, em vis ta do disposto no art. 4° da Consti
tuição, requereu que o Governo info!'masse em que lei se fundara para expedir o 
decreto n. (1:38, legislando sobre rendas pertencentes ao::; Estados. 

Na mesma sessrro o Sr. Frederico Borges mandoLl ú mesa um projecto deter
minando que o peovimento das C<i.deiras de 8füino secundario e superior só se 
cffectuasse por concurso, considerando-~c interinas as nomeações feitas dentro de 
um anno antes da promulgação da lei. 

O Sr. Amorim Garcia , na sessc"ío de 13, r equereu que fosse nomeada uma 
commissão especial para elabol'ar um projecto de lei, regulando os casos e o modo 
da extra dicção dos crin1inosos entre os Estados. 

Na mesma se::;são o Se. Gabino Besouro justificou tres projectos: ex.tirr
guindo o corpo ecclesiastico do exercito., providenciando sobre a reforma dos 
officiaes do exercito e da armada, regulando o accesso aos postos de officiaes dos 
diíforentes corpos e arma:> do exercito ; requereudo, por essa occasião, que o Go
verno informasse quantos otficiaes existiam excedentes nos diversos corpos e 
quantos extranumerarios. 

Na mesma sessão os Srs. Demetrio Ribeiro, Gonçalves Rarn os,Barbosa 
Lima, Annibal 'Falcão, Alcindo Guanabara, Nelson de Vasconcellos, Bezerril e 
Moniz Freire mandaram à mesa um projecto dispondo que o exercicio das pro
fissões de qualquer ordem, moral, intellectual e industrial, a que se refere o 

. art. n § 24 da Constituição. não depende da. obtcn\-ãO ou exhibíç~o de qualquer 
titulo ou diploma ; ficando revogados os arts ~ 156, 157 e 158 do Codigo Penal, _ 
o capitulo V do decreto ii. 160 de 18 ele janeiro de 18~0 e todas as mais dispo
sições expr~ssa ou implicitamente contrarias ao l!vre exerciqio de qualquer pro- • 
:fissão scientifica, litteraria, technica ou pratica._' : · 
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Os mesmos senhores e mais os Sr.s. Paletta. e Casimiro.Junior offercceram um 
outro in·o.jecto autorizando o poder executiYo a despender no exercício de 1801 
ate ú ;:;om ma ele 1. 000:0008 com O$ cstu dos e trabalhos necessa1'ios para. a fundação 
de colonias 1iacionae~. 

0::; Sl's. Retumba e lndio do Brazil nessa sess;1o maúdara.m à mesa um pro-
jecto e reando ires clistrictos m vaes no norte, centro e sul do Drazil. · 

Sa ses~[o íle lG o SI". Gal'cia Pires fundamonton um requerimento para 
oue a. commíssão de constitui<)io, i·cvcndo o decreto do go,~erno ,provisorio n. 8é18 
de 11 de outub1·0 d\.'.. 1890, offerecesse à Cam;ira o meio pratico <la manifestação 
do poder judiciario, nos casos de offonsa à Constituição Federal por leis de qualquei· 
Esta.do. 

Na de li o Sr. Belarmino de l\fondonça re{1uereu q no o Governo informasse 
qual o anxilio concedido no excrc:icio de I 891 para a cxcem::ão da estrada estrate
gfoa do Pa.1-.:tn;'l. 
" :\a rn·:·~rni;t s1~;:; ~~tn o St. S:'t .:\11dra1le m:lndou ú mesa, depois de justificar, 
um pl'(l,iectu dctcq·min:u11h) 11ue o subscq u ente casamento legitima os filhos 
é:)purio~ . 

Na si·s.silo de 18 o Sr. Vinhacs justilicou 11111 projücto as:iignado por 40 Srs. 
'1cpui.adus, supprimindo as disti11<'.<:;ões c11tre jornaleiros e empregados no funccio
nalismo public1i. 

?":1. d1: 20 o::; Sr~. Bar1JOsa Lima o Ba.ptista da I\'.Iotta enviaram ,·i mesa dous 
projectos rela tinis a pronwçõc>: <k officiaes do exereito o gratificai:;õcs de excrcicio 
aos qu0 se mn.il'icu lassem nas es:::olas militares. 

:'la sess~10 de 1G foi offerccido i.un p1·oj0cto autorizando o Poder Executivo 
a despender até it q~antia " de 500:000S, com a creação e manutenção, no 
Estado do Piauhy, de dous estabelecimentos modelos, senclo um de agricultur:-t 
e outro de zooteclmia, assignados pelos Srs. ::\elson de Vasconcellos, Nogueira 
Paranagu:'t, Pires Ferreir·a.. .Tose ::\Iarianno, João de Siqueira, Belarmino 
Carneiro, Santos Pereira, Caetano de Albuquerque, Al'thur Rios, .Juvencio 
de Aguiar, ~A. l\Iilton, Garcia Pires, e um ontro dando idcntica. autorização 
para despender ate à quantia de 600:000$, com a crea0ão e manutençü:o, no 
Estado de Matto Gr·osso, do dous estabelecimentos modelos, sendo um de 
rtgricultura e oufro de zootcc1mía, assignado pelos Srs. Caetano de Albüquerque, 
SchmidL, Nelson <lll Vasconcellos, .T. Otu·ique, Marcia110 de Mag:alhfCes e .Jorro 
de Siqueira. 

Os Srs. Pacifico l\fascarcnllas na sessito de 18, Polycarpo Viottí na de 20 e 
João de A vellar na de 24, ttataram do il'reg-11la ridadcs no serTiço da Estrada de 
Ferro Cwtra1, cuja administração foi defendid;1, n;1 de 27, pelo S1·. Frederico 
Borge:s . 

O SI'. Carvalhal justificou um requel'imcnto, r:a sessão de Zl, sobre a alte
ração do plano da bitola eh estr,ldri de ferw <le S. Paulo e Rio. 

. O Sr. França Caevalho, ri~ sessão de 22, depois de referir-se ao projecto offe
, recido por varios deputados do Estarlo do Rio ele J<mefro para serem alfandegados 
differente:; portos (fosse Estado, mandou ú mesa uma re1m~sentação dos habitan
tes de l\faeahé e documentos demonstrativos das -rantagens e necessidade daque1la 
medida , quanto a esse porto. 

Na mes~a. sessão o Sr. Serzedello justificou um projecto, tam hem assignado 
pelo Sr . .Antomo Olyntho, regularrclo a })ropriedacle das minas. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 03/02/2015 17: 17 - Página 43 de 71 

HISTORICO 

Na de 23 foi apresentado pelo Sr. Victorino Monteiro e outros um projecto 
creando alfandegas em Sant' Anna do Livramento e em Quarahim, no Estado do 
Rio Granrle do Sul; e pelo Sr. Santos Pereira e outros um projecto declarando 
pertencer exclusivamente aos Estados os sellos de differentes papeis. 

Na de 24 o Si·. Alfr-oclo Ellis, depois de varias considerações politieas, · fun
damentou um requerimento, assignado tambem pelos Srs. Casimiro .Junior, Do
mingos de l\fornos, Paulino CarJos e Carva1ha1, i1edindo que o Go-.:erno informas~e 
em que lei baseou-se para fazer a concessão de uma estrada de ferro do rio Aqui
damana, em Matto Grosso, a entroncar-se na estrada de ferro de Araraquara ou 
nade.Jahú, em S. Paulo. 

O Sr. Barbosa Lima, na mesma sessn:o, requereu que o Governo informasse si 
era verídica a noticia dada nrt imprensa, de invasão do tcrritorio das j\fissões 
pol' tropas argentinas. 

Pelos Srs. Azcrcilo e outros, na mesma sessão, foi apresentado um projecto 
cl'eando uma escob. militar de prcpar·atorios no Estado de l\fatto Grosso e pelos 
Srs. Bad:m'i e Retumha l'oi di~ct1tido o pt·ujectoc appro,·:rndo o tratado c1e 10 dt: 
rn:üo de 18:::)2, entre o Bl'azil e a Dolivia, concedendo a esta o uso de q11alquer 
estrada de fono 11ue se venha a c::on~t.ruÍI' para vencei· os obstaculos oppostos iL 
navegac;ão p01as cachoeiras dos t'ios l\Iadeira u M:uno1·1~. 

O Sr. Fri1es dn. Cruz, na scss:1o de :!0, justifieon uma indicação para que 
fossem presentes ú commi~s:i:o do legi.-;façã0 as Consti tuiçues dos Estados e as leis 
lJl'Ocessuaes nelles discutidas, afim de que a commissCio formulasse um projecto 
revogando as disposições ahi contidas, contral'ias à Constituição Federal, ao direito 
civil, commercial e criminal da Hepublica. 

Na sessão de 27 o Sr. Rodrigues Alves, justificando a commissão ele or
çamento ela demora na apresentação de projectos sobre a despeza e a receita 
do prox.imo exercicio, re1ucreu que se reiter0sse ao min!sterio da fazenda o pedido 
publicado na remessa. do plano do orçamento, com as tabellas, relatorios, balanços 
ou synopsis e outras informações para a fixação dos creditos necessarios aos 
Estados. 

O Sr. Cesario da Moüa, na sessuo de 2i, fundamentou um projecto abolindo 
as loterias. 

Na sessão de 28 foram enviados ás commissues respectivas um projecto do 
Sr. Vinhaes, annex.ando <·• Uniuo a ilha ele Fernando de Noronha ; outro dos 
Srs. Epitacio Pessoa, Sei. Andrade, Couto Cartaxo, André Cavalcanti e Retumba, 
classificando em 2/:3 de ordenado e 1/3 de gratificaç;;1o os vencimentos dos em
pregados das Alfandegas ; outro dos mesmos senhores autorizando a despeza ·de 
100: 000$ para a construcção ele um edificio na Alfandega da Parahyba ;_ outro 
1los Srs. Uchôa Rodrigues, Belfort Vieira, fl,fatta Bacellar, Cantão, Casimiro 
Junior, Bezerril e Pfres Ferreiea, elevando à categoria da repartição elos Cor
reios do Amazonas e autorizando a despe;.m de :300: 000$ com a construcção de 
um edifício para a Alfandega do mesmo Estado ; outro dos mesmos senhores e 
do Sr. Se1·zedel10, autorizando a despeza da quantia necessaria para a ultimação 
dos trabalhos do lançamento de linha telegraphica de Belem a :i\fanàos. .. 

Pelos Srs. Angelo Pinheiro, Borges de Medeiros, Leonel Filho, _•\.ristides Maia, · 
An<l1·é Cavalcanti eivo do Pra.elo, na sessão ele 28, foi apresentado um projecto 
regulando a competencia do Governo Federal para a concessão de estradas de, 
ferro, tenclo·o fundamentado o primeiro Sr. deputado. 
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Pelo Sr. Indio do Brazil, na sessão de 29, foi ofi'Brecido um projecto autori
zando a alterar a tabella dos •:encimentos dos opm·arios e serventes do Arsenal de 
Marinha do Parú . 

Na mesma sessãt) o Sr. Costa Junior respondeu â parte política do discurso 
proferido na anterior pelo Sr. Angelv Pinheiro, que replicou em :30, e mandou à 
mesa um pedido de informações a respeito da concessão da estrada de ferro 
de Taubaté ao Amparo. 

Em vista da gravidade das consicleraf;ões adcluziclas pelo Sr. Costa Junior, 
vencida a u1'gencia, tomaram a palavra os Srs. Amerjco Luz, Lamounier Godo
fredo e João d1:: Siqueira. que offerecen um requerimento de informações sobre os 
-contractos rescindidos pdo ministro ela agricultura, o Sr. Barão ile Lucena, so
bre <l economb r·esultaute dessas rescisões e da ox.tincçao de cliver::;as eommi;:;sões 
de ena·enhdros. 

Õ Sr. Nogueira Paranaguà, na sessão do :30, justifi('.Oll um projecto as:->ign:.i.do 
por varios Sr:->. 1kputados sobre a mud:.wça da Capital Federal; e o Sr. Severino 
Vieira um outro r-econhccencto viLli<los para a matricula nns cur8o:-:. superiores da 
União os exames teerninaes foitos <'lll est:tl1el0dmeruos particulares de <~m;ino, quo 
satisfizerem certa:-; condiç<Je.-.:. Foi aiuda H1.~sta sC:i:'iúo apt·1~s<:·11i:1.do um prnjt·0to 
autorizando as dcspezas noc1~ss<wias para :l constl-U('.<;fio dA u111 hzat·cto no Escado 
de l\fatto Grossl), a;,;sig·nando-o os S1·s. Caetano de Alhuq Uül'f! nc, Az1·redo e ontros. 

No <lia :31 os Srs. Eduardo Goncalves e }foreianü de ?ifo.!::·alhães mandaram 
:'e mesa um projecto autl1l'Íz:indo a dc;peza com a construcf;:lo de um l'tlificio para 
a Alfaw:k~ga de Paranaguú, e o:; 5rs. Borg11s de :lVfr:•deiros, Cas::;iano do Nascimento, 
Pereira da Costa, Thom:.z Fior.·s, -:,renna Bar-ri.no, Abr·eu e .-\lcides Lima, offerece
ram um outr·o, foadamentn.do pelo prinwil·o, consignanrio providencia de igua.l 
natureza par·a a reconstrucç:lo da Alfandega de Porto Alegre. 

O Sr. Bevilac1ua, na mesma sesslo, justificou um projecto sobre a fiscalização 
de generos alimen ti cios. 

Nesta sessão os Srs .. João de Siqueit·a e Costa Junior trataram ainda das 
questões relativas a concessões de estradas de ferro e actos praticados pelo 
Sr. ministro da fazenda. 

REGBIENTO INTERNO 

O Sr. Francisco Veiga, na sessãode9, apres~ntou uma indicação afim de que a 
Mesa propuzesse o cp.~e fosse mais conveniente para regular a materia das votações 
e n. de duração e destmo de hora do e:xp•:diente. 

Na de 10 o Sr. Marciano de l\fagall1<les fundamentou uma outra, para 
que se :fizesse um desconto no sulJsidio dos deputados que faltassem a mais rle tres 
ses.eões, sem impedimento de molestia conhecida da Gamara. 

Na sessão de 15 foram apresentadas as seguintes indicações : 
« Indico 11ue s·~ façam 110 regimento as segnintc:'i alterações: 
Ao art. 58 accrescm1te-se in [i:ne - sem 0u e seja per mi tticla. discu;.;são. 
O art. 5D substitua-se pelo seguinte: 
~erminada a leitur~ do expediente, um c!os ;;ecretarios procederá à chamada, 

r, ver1fi_cado que não esta presente, pelo menos, um terço de membros da Gamara, 
o presidente annunciarà a ordem do dia seguinte e declurarã não haver sessão, 
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lavrando-se, a11ezar ilisso, a acta da reunião, em q11e se fara menção do expediente 
lido e dos nomes dos deputados que compareceram e dos que deixaram de 
comparecer. 

Si, porém, vel'i:ficar a Mesa estar presente esse numero de deputados, a 
Gamara proseguirà na ordem dos trabalhos, ficando adiadas as votaçõe~, até .que 
haja maioria. absoluta.- 1ldhu1" Rios.» · 

« Indicamos que o regimento da Camara dos Deputados seja modificatlo neste 
sentido: 

Art. 1. 0 São expressamente pl'olúbidas as explicações pessoaes, podendo o 
presidente cassar a palavra ao deputado que s'~ esquecer desta prescripção ou que 
usar de expPessões agg-ressivas contra quem quer que seja. 

Art. 2. '' O deputado que insistir em interrompee com apades qualquer dis
curso, ou e:::tabelúcer dia.logos c1ue possam desviar o debate e perturbar a dis
cuss<.1o, scrit chamado à ordem pelo presidente. 

Paragrapho unico. Si, po1'<'.·m, apczai- dessa advertencia, continuar a inter
romper o orador, dosattcndendo ú l\Iesa, será esse deputado nominalmente ceuvi
dado pelo presidente a. retirar-se do recinto. 

Art. 3. 0 Nenhum deputado podorú ter a pala:vra 1)ara discursar sobre 
requerimentos, a, pretexto de fundamental-os, devendo limitar-se a envial-os a 
mesa, (f1.l0 os porá a votos sem discussilu. 

Art. 4. 0 Nenhuma urgencia poclcr·i~ ser concedida depois da prímeiea meia 
hora ele sessão. 

Paragrapho unico. Quando, porém, o assumpto sobre que versar a urgencia 
for, a juizo da Gamara, de importancia excepcional, serà a materia discutida 
cle1)ois de esgotada a ordem do dia ou na hor-a seguinte ao tempo designado para 
a sessão, entendendo-se esta prorogada pela Yotaç::to da urgencia.- Bar·bosa 
Liwtn. -- .::ilcinclo Guanabara.- .f oão Lopes.- Augusto ele Freitas. - .:1. Indio 
do Brazil. - F e'niando 8 frna.g. - Nelson de Vasconcetlos. - Severino Vieira. 
- J.l.f oni~ Ili ·eir·e. - Bezerrit. - A. Stocklei·. » 

E na de 20 a seg·uinte: 

« Indico que, à vista do disposto no art. 41 § 2° da Constituição Federal; 
seja o art. 18 do Regimento Interno substitnido pelo seguinte: 

Art. 18. A Mesa será composta de um presidente e quatro secretarios, que 
funccionar~o durante toda a legislatura em que forem eleitos.- Barbosa Lima. 
- Baptista da J.11otta. » 

LOCAL DAS SESSÕES 

Pelos Srs. At·thur Rios e outros foi apresentada, na ses::;ão de 10, uma indicação 
autorizando a Mesa a contractar uma casa para os trabalhos da Camara, ate que 
fosse reparada ou construida outra em que definitivamente se installasse o Con
gresso N~cional. 
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C:\:'.'A:ilEN'l'O CIVIL 

Na sess:1o de 15 o Sl'. Badaró justiflcou um projecto_. que foi tambem assignado 
pelos Srs. Fel'reira Pires e Tosta, dispondo que pelo art. 72 § 4° da Constituiçü:o 
ficava salvo aos contrahentes obscrrnr antes oÍl depois das formalidades civis as 
ceremonias prc:scriptas par<'l. a cclcbraçã:o do matrimonio, pela l'espectiva religião. 

Na mesma sessão o Sr. Tosta mandou ~t mesa um requerimento para que o 
Governo informassr- sí tinha conhecimento de ciuc eii1 algumas comarcas do 
Estado de Santa Catharina as autoridades judiciarias perseguiam os sacerdotes 
que celebrania1 o casamento religioso antes do acto civil ; e. no caso affirmativo, 
'luc providencias dera para fazei· rGspeitar a lei constitucional. 

Na mesma sessão foi lido e enviado à commbsão de constituição um projecto 
assig:nado pelos Ses. Demetrio Ribeiro, Gonçalves Ramos. Bar·bosa Lima, An-
11ihal Falcão, .-\.lcindo Guanabara, .Amphilophio, i'\elso11 de Vas<;oncellos, Bezerríl, 
Moniz Freire , Pa1etfa, Casimiro Junior, Ferr.eira Pires e Eduardo Gonçalves, 
declarantlo n Hlla a 2ª parte llo art. 21 <la Constituição do EstarJo de Santa Catha
rina, quetomaYa ohrigatoriaa prec0d0ncü1da ccl'cmonia civil par<"l. a validade do 
c<"tsameni.o. 

Na sessão de lG foram eleitos os Srs. llfatta i\fachado, pt'csídentê ; Oliveil'<t 
Pinto, 1 ºvice-presidente (sorteado por ter havido empate na votação) ; .Joaquim 
Pernambuco, 2° vice-presidente: Paletta, l" secretario: Nina Ribeiro, 2(J secre
tario ; Retumba~ :3º secretario ; :N'ogneira Paranaguà, 4° secretario. 

Na sessão seguinte o Sr. França Carvalho, entendendo r1ue o prazo das funcções 
da l\fesa não terminav-a no dia 15, requereu que se procedesse a nova cleiç:io, 
sendo contestado pelos Srs. Presidente e Oliveira Pinto e llão appr-o-rnndo a Ga
mara. o rer1uerimento. 

DENG~CIA CONTRA DEPUTADOS 

Na. sessão ~de 17 foi apresentado o parecer da com missão <l0 eonstítuição con
cluindo que a. Camara, -por não possuir elementos de convicção, não tomasse conhe
cimento ela petição em que o 2° promotor puhlico do Districto Federal requereu 
licença para dar denuncia contra os deputados Assis Braz~l, Joaquim Pernambuco 
e Custodio José de Mello, por· haYer o primeiro acceitado do Sr. senador Jose 
Hygino um desatlo IJara du~llo, de que foram portadores os outros dous, incor
rendo aquelle na penalidade do art. 308 e estes na do art. 311 do Codigo Penal. 

Na sessão de 15, lido um requerimento de Isail Boriz e Achilles Boriz, pe
dindo licença para dar quei:s::;:i. contra o deputado Martinho RodriO'ues de Souza, 
pelo crime de calumnia impressa ' ; foi enviado <.L commissão de constituição 
e justiça.. 
_ . N~ ele 2~ fo~ lido e l·emetti~? :·t m:sma eommissii:o um o!Hcio do pretor da 7;J. 

pretoria do ~1str1cto f~d~ral, pedmdo lrcer:ça para processar o Sr. deputado Vi
cente Antonio do Espmto-Santo, demmc1ado pelo 3° promotor publico do dis
iricto como incurso nas penas do art. 2:20 do codigo penal. 
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VERIFICAÇÃO DE PODERES, 

Entrou em discussão, na sessão de 18, o parecer da commissão respectiva 
mandando archivar as actas das eleições effectuadas em 4 de: junho no Estado· de 
S. Paulo, em virl:ude de renuncia dos deputados Luiz Pereira Barreto e Roclolpho 
Miranda, sob o fundamento de não ter sido communicada à Mesa da Gamara essa 
renuncia pelos referidos deputados, e faltar ao governo dos Estados competenc~a 
para tomar conhecimento proprio das vagas dadas em qualquer das Gamaras. 

Depois de urna quesW:o ele ordem, em que tomaram parte os Srs. SerzedellG; 
Oliveira Pinto, Barbosa Lima e Aristides Lobo, foi approvado um requerimento 
elo Sr. Alexandre Stoclder para que um elos candidatos diplomados, o Sr . .Jesuíno 
Cardoso, tivesse entrada. no recinto para defender sua eleição. Oraram os Srs. 
Jesuíno Carfloso e Moniz Freire, nesta sessão, Costa Machado e Zama, na de 20, 
cm que foi approvacb uma emenda do Sr. Tolentino de Carvalho, propondo que 
se tomasse conhecimento ela yalidade dos diplomas expedidos. 

Na sessão de 21 entraram em discussão os iiareceres da mesma commissão sobre 
as renuncias dos deputados pülo Estado do 1faranhão Antonio Ennes de Souza e 
Augusto Tasso F.:ra.goso, e eleições alli procedidas em 20 de maio, concluindo que 
se aguardasse a lei elci toral afim ele se oxpeclfrem as ordens necessarias para 
preenchimento elas vagas e ser stricfamcnte oliservaclo o principio do art. 28 da 
Constituição quanto ú rcpresentaçrro das minorias ; orando os Srs. Casimiro 
Junior, Amphilophio, Frederico Borges, I3achró, H~nrique de Carvalho e Severino 

. Ribeiro, tendo sido rejeitado um requcl'imcnLo <lo 81'. Tosta. para se1· admittido no 
recinto, afim de defender os seus direitos, o candidato diplomado, Sr. padre 
Castello Branco. 

Na 'sessão ele 22 foram approvados os pareceres. 
Na sessão de 27 foi apresentado o parecer da commissão declarando que dei

xava ele manifestar-se sobre as eleiçües de S. Pa.ulo, em vista do voto ela Ga
mara. sobre as eleiçüos do Maranhão. Impugnou este parecer na sessão de :30 o 
Sr. Angelo Pinheiro e o defendeu o Sr. Moniz Freire, sendo em seguida approvado. 

LICENÇAS E PENSÕES 

Approvou a Gamara a concessão ele tres licenças a fnnccionarios publico::> 
e tres a deputados para ausencia temporaria dos trabalhos legislativos. 

Sobre grande numero de requerimentos pedindo pensões, aposentadorias e 
melhoramento della.s, teve a commissão ele fazenda ele interpôr parecer, incleferiri-
do-os. · 

O Sr~ Barbosa Lima na sessão de 1 O justificou o seguinte proje~to : 

« O Congresso Nacional .decreta : 

Art. 1.° Fica concedida a pensão de 1:2008 annuaes, repartidamente, a. 
D. Maria Theotonio Jorge Pessoa, filha legitima de Domingos Theotonio: .Jorge 
Martins Pessoa, enforcado no Recife em 1817, e a D. Laura Augusta Salazar da. 
Veiga Pessoa, filha elo corontl Jose Maria Ildefonso Jacome da. Veiga Pessoa e 
l\Iello. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. Ba/bos aLima.-Sâ 
And~nctde.-Alcindo Gila;nabm·a. 
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Na de 9 foi apresentado e remettido à commissão o seguinte : -

' « O Congresso Nacional decreta : 

Art. l.º E' fixada cm 120 :000$ annuaes a pensão a _q.)le tem , direito: 
D. Pedro de Alcantara, ex-imperador do Brazil, a contar de 15 ae novembro de 
1889. 

Ai:·t. 2.0 O pagamento desta pensão se farú por meio de prestações mensaes, 
pagando-se de uma só vez todas as p1·estações vencidas atl: à data da publicação 
desta lei. 

Art. :3. 0 Revog-am-sc as disposições em contrario. 
S. R.-.ilmphilophio Botelho Fr·eh·e ele Ca1··val!t0.-Paula Guimarães.

Santos Pe1·eh·a .-Alnieiclct Noguei;·a._;__Gasimiro hmio7·.-1lfatta lJacellar·.
Pacifico 1liascare?ihas.-Jfanoel FHlgencio.-Costn Jfachado.--"Antlio cl~ 
Faí··ia. .-Nlarciano de 1lfagalhües.-Seí·zedello Co;-rêa.-B''i"ôes da Cr-uz.
E r·ico Cael/w.-.Jesuino de All;uquer·que.-Nogiwira Pa'l'anaguâ.-Epitacío 
Pessoct.-Sâ Andrn,de.-Citstodio ele Jfello.-Theop!dlo dos Santos.-Ai·lhur 
Rios.-Cm·doso ele Jiello.-Netso;i ele Vascancellos A.lineicla.-R. Nina Ri
beii·o.-Cesa;· Zama.-Leancli·o ;_1faâel.-Seve;'ino Vie/i·a.-Angelo Pinheirn. 
-Rnbicio .Jwiio,·.-Francisc:o Geic:Jriu.-Pi?·es Fe;·1·eh··a.-J. J. Seabra.
A. Gavalcaníi.-J. Pontes ele Jii;'<mcla.-.f acq1tes Onr!'.qiw.-Dr . .Jolio Tho
ma~ Cw-·rnlhal.-111oni-;; il'l'efre.-Ignacio Tosta.-Fonseca e Sil-oa.» 

Observados os tt·amitt~s regfoientaes, teve a.pprnYaçfLo final este outro: 

«O C011gresso Nacional decrcfa: 

Art. l .'' fica concedida it ,·iuva e filhos elo D.r. Antonio Eusebio Gonçahres 
de Almeida ll!na pensão anuual de :3:ú00$000. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
S. R.-Sala da Gamara dos Deputados, 6 de julho de 1891. -Augusto de 

F1°eitas.-!L-tl1Ui· Rios.-}l"far·colin1J 1vioum.-Cca·doso de .1.lfello.-Garcfo 
Pfres.-Pau,la Giúmadfes.-Gesar Zwna.-Santos Per-eira,-Dionúsio Cer~ 
qiteii'a.-Ni9i~el Castro.-A.nclre Cavcdcanti.-Epitacio Pessoa . .::_Thomriz 
Delfino.-Sâ. :-lnclr·acle.-Filgueitas. ~Seve·dno Vieira .-Pi-i·es Fe·rrefra.
Ser·zedello Cori"êa.-Tosla.-Dr . .José Jíatra Bacellar.-.L Botel!zo.-.fosé ,. 
J.1fadanno.-11. Morefracla Sil uít .-N(rscímento.-Fonseca Ifermes.-.Tesuino -
de illbu,querque.-Frederico nor-gc.'i .-Lopes Tt·ovt:Zo.-.f osé Bevilaqua.-Bar
bosa Lima. -:-.T ocio Lopes. -Cantão. -.T osJ Avelino. -N et.son. -A. Inclio do 
Brazíl.-Belf'oi"t Vieira.-J.VlonJz J.7/·cire.-Glicerio.-Nina. Ribeir-o.-Am.
philophio.-Ca,rl•?S Campos .-Lacerda Coutinho.-Atha7;de .r unior .-Oliveí
~,a Pinto.-Nr.lson de V. Almeida.-Nogueim Paranagi~d.-.J. RetumJJa.» 

Tendo a commissão de fazenda emitti<lo parecer favoravel soke a pretensão 
de D. Inedina de Amorim Aguiar e suas irmãs, e formulado um projecto, em cujo 
art. 2° propunha que fossem elevadas as pensões de todos os pensionistas do 
Estado, directaou indirectamente, em virtudedeserviços prestados na campanha 
do Pa~aguay, travou-:>e, na sess~o de 25, discussão a respeito dos inconvenientes 

· deste artigo, ol'ando os Srs. Galj)_no _ Besouro, Bezerril, Co;;ta Junior, Oiticica, 
Serzedello, Pires Ferreira e Bueno de PaiYa; indo o projecto, a requerimento do 
primeiro, às com.missões de marinha e guerra e orçamento. · 
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Os Srs. Pires Ferreira, Custodio de Mello e Dionysio Cerqueira, na sessão de 
6, offereceram um projecto concedendo uma pensão annual de 2:400$ ã viuva do 
capitão Antonio Lourenço Telles Pires, fallecido em viagem. de exploração :no .. rio 
S. Manoel. 

Tendo-lhe sidQ~prescnte um requerimento da viu'\"a D. Adelaide Telles Pir<--s, 
pedindo uma pensão annual em attençilo aos relevantes serviços prestados ao paiz 
por seu marido como brazileiro e patriota, a commissão de fazenda, não desco
nhcc0ndo os serviços allegados pela peticionaria, foi de parecer que as pensões 
só deviam ser concedidas cm casos de invalidez provada e absoluta falta de recur
sos para subsistencia, neto sendo Gste o caso da peticionaria, que corno viuva de 
um militar tinha direito ao meio soldo. 

Discutiram este parecer, na sessão de 28, o~ Srs. Pires Ferreira, Bezerril, 
Bevilaqua, Gabino Besouro, Belarmino de Mendonça e Oiticica, votando-se, a 
req11crirncnto do Sr. Bezerril, que fosse á com missão do orçamento o parecer e o 
seguinte projecto substitutivo apresentado nesse dia: 

« O Congresso Nacional decreta: 

A.rt. 1. ° Fica concc1iiclo a D. Ai.lc1ait1e Tellos Pii'es, viuva. do capitão de _ arti
lharia. Antonio Lourenço Telles Pit'es, frtllccido em serviço <lo Estado, na explo
ração do rio S. l\ia.noel, o cfüeito ú percepçJo do :>oldo integral que cabia úquelle 
ofücial na época em que fallcccu. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Sala rlas sessões, 28 de julho de 1891.-Pi;~es Pe'rreira.-Lai~ro 11tlülleí'. -

Schmidt.-Bm·bosa Lima. -Lacerda Coutinho.-João Lopes.-.José Bevila-
qua.-J.lf. Valladão.» . 

CAWA 3 VoL. l 
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MATERIAS TRATADAS NOS l\iIEZES DE JUNHO E .JULHO DE 1891 

Abertura d:i. i" sessão da. 1" legislatur:i. em ' 
15 Õ.•! junho, pag. 3l. 

Actas eleitoraes da eleição de ·1 dejtwl10, no 
EsLado de S. Pattlo pags. 10, 20, ·H. 

Declaração ele ''oto do Sr. B~vilaqua, a 
respeito_ d:i. eleiçü.o de Preside1H~ , pa:;. '19. 

- do Sr. Amorim Gn:rcia, a respeito do parecer 
· sol.ire a petição da Baroneza de Villa 

. :;,\faria, pag·. 303. · 

-'-do mesmo senhor e· do Sr. :\Iig11el de C:tsko, ::i. 
re~peito do p:\recer sobre o projecto lix<mdo 
snbsidio, pag. :323. 

-·dos SL·s. B:i1·bos:i Lima. J. ·de A \·ellar. Nina 
Ribeiro, P:dkta, Vinhaes e:SeYerino Vieira. 

: a respeito do . adiamento da. discussão do 
pr~jecto sobre incompatibilidades, pag. :H7. 

- dos Srs. Paixã:o. Tosta. A. ·de. Freitas. 
Couto Cartaxo e Severino Vieira, a respeito 
elo projecto sobre subsídios, pa:;. 379. 

....:.. dos Srs. França Carvalho. Belfort Vieira, 
Glice'l'io. 'l'homaz · D~ltino e D. ·ele illoraes. 
a. respúto dn. eleição do :1. o vice-presidente; 
pag. 41.4. 

~ dos . Srs. Yalladão, Pernambuco, Adolpho 
Gordo. Carlos G:ucia, Sevcirino . Vieira, 
Miguel Castro, Arthur Rios, Amorim 
Garchi., Dionysio Cerqueira, Angust-0 de 

. Freitas, ludio do Brazil, · Rodrigttes • Alves, 
Rosa e Silva, Rubião Junior, Domingos de 
l\loraes, Gabino Besouro, Virgilio Pes:oa, 
Serzedello, Moraes Barros, B. de Campos, 
Cesario l\Iotta. l\farsa. A. Ellis. Paulino 
Carlos, Yictod.no Moni:efro, C:trYalhal e · G. 
Ramos, a respeito do substi 1.utivo do Sr. 
Zama ao p·rojecto sobre o. subsidio, pag. 443. 

· - do Sr. G.• Ramos, a · ·respeito ·do .paÍ·ecer 
· sobr~ a e,leição de S. Paulo, pag. 443; - ~ 

- do Sr. Tolentino de Carvalho, a respeito de 
· 1rnm urgencia, pag. 4-!4. 

--.: dos Srs. Chagas Lobato, J. ele Serpa, S:í. 
Andrade e Alcindo G 11anabara, a respeito do 

· parecer sobre :t eleição de S. Paulo, pag. 4153 . 
....: dos ·srs. Cassiano do Nascimento, Thomaz 

Flores e Borges de Medeiros, a respeito do 
pm·ecer sobre a eleição de S. P:rnlo. pag. 
479. . 

- dos S1·s. Chagas Lobato e Cant[o, a re~peito 
do parecer sobre a eleição do :i.\fara.nhü.o, 
pa.g. 500~ . . .. . 

- dos Srs. Sampaio Ferraz, Astolpho Pio, 
Amorim Garcia, e Angelo Pinheiro, a re
speito do parecer sobre r. eleição do l\fa
rauhi'io, pag. 517. 

- do St·. Garcia Ph;es, a respeito do projecto 
sobre incompatibiliclacles, pag. 535'. 

- do Sr. Flol'es, a respeito do pat·ecer sobre n. 
eleiçilo do Maranhão, pag. 535. 

-- dos Srs. J. Serpa, Fonseca e Silva, Cantão, 
Chaga.s Loba.to, Feliciano Penna, l<rancisco 
Yeig:.i. ~ Fr<\Ucisco . Amaral. :l respeito do 
parecer mandando adiar· as eleições de 
S. ~~ç«lo, pág. 672. 

Diploma do Sr. Jesuino Cardoso de :Mello, · 
deputado eleito pelo Estado de S. Paulo n:t 
eleição alli eílectuada em 4 de junho, pag . 
311. . ·. 

..... dos Srs. Damaso Pe1·eira e Joaquim de 
Sampaio Castello Branco, deputa.dos eleitos 
p~Io Estado do Maranhão na eleiçiio alli 
effoctuada em 20 de maio, pag. 3S5. 

Eleição da mesa, pags. 44, 45, 59, 389. . . • 
_;_das com missões . permanentes, pags. J3, i55,-

1G$, 176; - . -
... .:: : :; : 

~- de coi:u.missões especiaes, llgs. 192, 225 • .. .,, 
: .._ 
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Emenc:la elos Srs. Z:tma. ~L Yalla<l:lo . Fe-j 
lis!Jc'llo Fr::re, Custodio,, .clr. '.\folio. S:i.:it·is 
P P:- .· i 1·;1 . lfapt:>=t:.: •la ?líoU.:i. L . Fi lg · :eir;i~ . 
. -\rl·!i 'ir f\.i. :s. B. de Camp ;s, ;\lmi.iz ~Freire, 
.To.i.o Pi nheit·o. F. Glic.:er·io, :\ri :>Lide• Lobo. 
Tli:rnwz De!lino, ,\;;tolpltn Pio .. Tose :\ .\·e
lino. Sérzedello, i\morim <:;a.i·cia. Bel"i
laqua. Ca.ntiio . A •. Gn a naba.ra e G<?nç:th-es 
Ram os. no JWOJecto do regimento rn~ern o, 
p::tgs. 73 a Si e 120. 

- do,; St·s. Retumb:' e <.1ni.l'<ls, a o p:weccr d:1. 
1ms:i. reorgan i z:i.ndo a sec reta ria da Ca
JU:tl"a, p:i.g. 1Sll. 

- elos St·s .. Justinian o de Sf.'rp:t e outros. :'i. 
indic:i.ç:lo rcl:lti•:i. ao ex:ame Jo codigo 
pen:i.J, p:tg,: . 102, 224. 

- do Sr. F e liciano Penn:i., ao p:n·ece i- conc o-
.dencb licenç:1. no Sr. dep:: t~tclo Anfrisio 
Fi:<lho,pags. 293, 2)1.. 

do $r. P:i.ixiio, a o pror cto li:t:lnclo s:.1bsidio. 
pago. 290, 31G. 

....: do Sri:. OliYeira Pinto e :\Iot·:ics Bal"ros, a.o 
projecto con::edenLlo lict'nç:a ao Dl'- :::. :\. 

)( )II. 13. Aragão, pags. ;31::. :JJ;;. .. 

.,.,... dos Srs . Roclrigttes Ah·es, Rosa e Silva. Z:i.ma, 
e A. Gordo. :i.o projecto de . creditus suppl.:?
mentares das verb:i.s fillhSilli os e ;:,ecretarias 
da.s C:i.maras, pag'S. 3-14, ;3(i·3. 35G. -131. ·±:31. 

- dos Srs. L. Filgueil'as. i.\lorae ~ Hn. rros. 
Rodrigues Fernandes. A. Ellis, P~mlino 
Carlos. A~ Gordo, Amphilophio, Glicerio, 
França Carvalho, Cha.gas Lobato. Aristide:; 
Lobo. Bezerril. G. )fatal. A.ristide5 !\faia, 
G Chave«. L: de Bulhões .. )feir t d ~ Va~
concellos. Bellarmino: ele · )Iendonç:c, Ba
plisc:i. rla i\1ott:i., fünbosa Li ma, A. G•1a
nalJ:.1.rJ. e H. de Carvalho, ao projedo solire 
ínco:npatibWdades , pags . 408, 498 , 52G, 
60'1, GU5, 641. 666. 

dos Srs. Costa i\faehado. An!<elo Pillheiro, 
Chagas Loli:i.to, Leonel Filho, .João ele 
Siqueira, Seabra, Epitacio Pessoa. Pe-

. reira da Costa e 1'olcu tino ele GaL"valho, 
:i.os parr>.ceres sobre as eleições de S. P.:i.ulo, 
pags. 451, 456, GG5 e fiGG. · 

dos Srs. Lamoanier GodofL·erlo e ,'1,n ~elo 
Pio.'heiro, ao p-irecer concadendo lic~1:-.a ao 
.Dr_ P. ,L C. Lessa, pags. 517, G:3i. 

..- dos Srs; Aristides ilfai:i.; ltodri(!'ucs Alves 
e Serzedello, ao projecto sobre a accrui
siçã.o da casa onde falleceu o Dr. Benjamin 
Const::mt, pag~ f.)32, 545. · · .- . 

~ dos Srs. ~a bino. Besouro e .A. Guanabara ao 
· prnjecto de pensão ri. Inedio.~ A. Aguiat·. 

pags . 547, 573. · . · 

· .,.., dos·:Srs. Pires Ferreira. e outt·os. ao projécto 
sobt:"'e :1 pretên.ç~ó de A.dela.ide T. Pires, 
_pags. 600, 602. · · 

.IndiC-"l{.".'"JO do Sr. Ari~Lides LÕho, a respeito do 
. ' loc:d das ses~ões, pags. 2 e 5; · _ 

. ~ do Sr. França Carvalho, par::i. inserir-se na 
- . acta. um voto de pezar pelo fallecimen.to do 

_ -- Dr. _'\ntonio Eusebio·, pag.- iS. 

.:;.-· . . 

. . 
do Sr. Alcinclo Gnan:.i.lrn.ra. :i.fim de conYidar

;; e o Sen ~ rlo pi! ra :i c!:i.boração de . um regi-_ 
mento l.'O:nn1a111. p:1g. 22. 

do Sr. At·isti·li:>~ Loi.i0; :i11tori7.ando a l\Iesa 
p.u-a eO:tenclei--;;e <.:om :i. d0Sc11~1do sobre o 
modo de se reali;-;:n· a. !e it n·a da men~agcm 
presidenc ial, pag. 2;:; . 

do Sr. Chag:is L ob:tto. para sel' approYarlo 
pr.ivisoriamcnte o reginicnt0, menos no 
:trt. l'.i, paf;S. 24 <~ 29. 

- do Sr. t\rthnr RioB, para ~er approvado pro-
. visoriamenle o i·e;;imento e m certos co.pi

lulo$, pog. 29. 

do Sr. ,\~1tonio ,\zeredo para qne a commis
siio n~i.o aceite :~ renuncia do :Sr. !lfat ta 
:.Iacbdo, pag. 47. 

- do Sr. B:trb~~:i. Lima . para r?commendar-se 
:.<o Pt•e$idcnt~ <la. r,(Opuhlict1. <1uc fo.ça. cessar 
:t i n lerYen ç:'iu do Oo1·ern;ulor de Goyaz na 
organis:i.çiio politic:t do J'.:st-1do, pgs. ::;:3 _ 

d o Sr. J11sLiniano r\e S('rp:i.. sobre a iniciati\·a 
<l:l c::uu:tra 11n exame do Lrat:i.do d:ts :Ofo;sões 
e prop·)~t 'l S fo PN!er Executi,·o, pag. 6i. 

- ilo :;;~. C•:os ::i. '.\fach:i1lo. autoriza ndo a ?Ilesa 
a contra.cLar a publica~fi.o dos tro.q.alhq; ªa, 
C:i.111ar.1, pngs. t..il, 2.24. 

(!ci Sr. Ju.stiniano <le Serpa, p:u·a nomea.r-se 
uma. · co-mm issiio ele 1•ens:io <lo co:ligo pe
nal , pags.101,192, 22-1. 

- do mesmo e do~ . Sr.,, Jo;io Vieira. Indio 
do Brazil e Go.bino Besou:-o p:11;a nozneilçio 
de um:i. com1ni;:são de O inembl"os, enc:.\r
regada ele reYer o cocligo criminal, os co
di(!'OS elo Exercito e ela Armada e os de 
process0 para estes ultimas, pags. 192, 224, 
244. 

- do Sr. S:l.mp:i.io Fen.az e outros, . para. inse
rir-se na acta um ,·oto de profirndo pezar 
pelo fallecime-tito do Dr, An~o1üo da ::;u,·a. 
Jardim, pags. 212, 2i3. 

- do Sr. Annibal Fúcio e outros, para, em si
gnal de profundo pezar por esse fallecimen
to, ser su~pensa a sessão, po.gs. 212, ~13. 

- do Sr. Oiticica.. par:i. qne .a, ca.mara. no
mele uma· comm1s!:ão que, depóís ele pro
c eder a e:1::i.mc no The~ouro~ apL·esente um 
re:atorio circumstanciado sobre o e-Stado 
das li.ni:l.nças da. Republica e os meios ·de 
acnclir :í. sua l:"eorganisação, p,ags. 224, 263, 
280. 

- do Sr. Casimiro Jtioior, pa.:ra que SeJa pre
sente ;J. commissão de constitlli!;iio o de
cre~q n. ~4S de ii ·_de outubro de .1890, que 
organísa ajustiÇa federal, p,ags, 241, 271, 
~~ .· . . . . 

- do Sr. Antão de Farfa e outros, para. que a._ 
commÍS$Ü.O de sa.ude pllblic:i. · interponho: 
parecer sobre o contracto de .saneamento 
da. Ca.pita.lFedei·al, pags. 25ô, 271, 2SO: 

..,.., do Sr. M()11iz Freire, para que a C(>!Jlmissã.o 
de constituição -organize um pro3ecto de
terminando o processo das contest~ções ou 
impu~a.ções derh·a.da.s doa:i~. 59 n. 3', § 1° 
(b)cla-Çoristit~ição,. pags_; 2i5, 23i; 315: · 
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- do Sr .. Fr:11;ci;;co Veig"a, p:i.ra que a commis
são de policia pt·oponh<i. metlidas con ve
nieutes harmoniz:wdo as disposkues düs 
arts'. 57, Gl, 6-1 e liG do Re.~imcnto, pag. :?77. 

do Sr. Rirbos:1 Lima e outros, :i.utwiz:mdo 
~~ !\lesa a contractar um:i .. casa em <1ue fonc
cione a Gamara, pag. 290. 

dos Srs. ?lfarciano de ~fagalhãos e Atha vde 
Janior, para q11e sofi'ram 11m desconto" no __ 
respectivo. subsidio osdeput:ulos <!!te falta
rem ::i. rna.1s de 3 sessúes no mez, sem ser 
pol' irnpcclimento tlc rnoksti;t co:1 heci•fa ela 
Camar.i., pag:;. 29:!, 315. 

do Sr. Arthur i1ios, fKtra serem alter::).(los os 
a.rts. 58 e 09 do regimento, pag. ::J(j~l. 

- do Sr. Barbosa Lima e outros, propond0 
modiiiéaicões no regimento, p:tg-. :JG:2. 

do~ Srs. Barbosa Lim:i. e Baptista da :\lott::i., 
substituinrlo o a.rt. 18 do regimento in-
terno, p~g. 44::\. , 

du Si-. Ft'Ol'S d:L Ct•az, p:1 r.L s~1·en1 pt'1!:;Cutes 
:'1. cvn1missii.o de const.i Wi•~:I., as constitui
.,..-,~::; e lei~ processu!l.es dos Êstarlos. p:ig. ~i30. 

l\lcnl!.'age1u do l'reside:i te da Republica no 
tli:L d:i inst:tll:tç:'io Jos tr:ib:Llhos elo Con
gt·e:Sso, pag. :31. 

i·emettendo: 

um tt·atallo de :irhitramen~o <t:>si!::nado em 
Yasllington :~ 28 clli Abril de 1800,'p::ig. H-1. 

um accorclo com o mh1isH:o do Per1i ainpli
anüo o €Xi:>tente, para. e:•ecuç:Io de cartas 
rogatorfas, pg. i14. 

o trri.tado lil'm:tdo a 20 ele janeiro de 180.). em 
.:\fonti\'icléo, com a lle:publica ,\L·gentina, 
sobre limit,'S no or.•01 r.t.xa1 das .l\Iissões. 
pag-. 118. . . 

a demo11$bt'ação d:t necessidade da abertura 
de cre•li~o supplementa1·es para occonerem 
:i deliciencia das verbas-Subsidio ele Sena
dores e Depnfac!os e Sec!'eta:·i:i.s cl:ts C:wrn-
1·as, pag. 162. 

a propost:t lixando :i. fot·ya n:tval JXtra. 1802, 
pg ~ :385· 

a propost:t lHl'a a r:-o:·g:i.nisaçii.o do s~rviço 
sanii:,rio rnal'Himo pg. i:i:?l. · 

a pt•oposta Jixando a for1::;1 de terra pm·a 1802. 
pai;. 678. · 

Otllcio do 1v secretario do Congresso ::\u.cion:tl, 
'remettendo um clo'S :i.utographos ela Cousii
tui-ç'ão, pag .. 5. 

- duSr. Tristii.o de Alencar Ara.ripe commu
nicando ter asrnmit.lo o exercicio do cargo 
ÚC Ministro do rn:terior, p:i.g. 5. 

do Sr. _-1,_. A. Gon<:.a.1 ve3 de .A.lmeiéb, com
mnuicantlo o f.1ll·~ci1!.lento tlo Dt-. A!l tonio 
Euzebio, pag: 5. 

dos Srs. Antonio Ennes de Souza e Aug-as
to Tasso Fragoso, declarando renuncia

··rem ao mandato de clepat::t:dos pe-lo Mara.
nhüo, pa.g. 5. 

- elo Sr. dep:1taclo Urbano llfarcondes~ pedindo 
_licença por 40 di~s, .pags. 19, 177. 

- do Sc~ado, communica.ndo haver numero 
para a abe!'turaº do;; trabaihós legislath-os, 
pag-. 2~. :: 

- du Sr dcpntado Anfrisio Eialho, pedindo .J,ij 
dias de l iccn;<a, pag. :)U. • 

- du ~linisterio <lo Interior. declarando não ser 
possivel a.o Governo aitcnder immedi.:i.ta
rnente :i. reclamac;::lo _da. Gamara, quanto' ao 
no•o edilicio para suas sessões, pag. 37. 

- do Si·. tlepntado Seabra, pedindo licença .p.or 
.JO dias, p3g. 4:!. 

- doSL'. deputado Pedro "\.merico, pedindo 90 
dias de licença, pags. '19, 177. 

- do Senado. communicando a eleição da sua .. 
~fesa, pag. 65. 

- do Sr. deput:i.do Viriato de i\ledeiros, pedindo 
licença, pag. ll4. 

- do Sen:Ldo, tt·ansmittinrlo o projecto, alli ap
pt·::n·ado, :;obre incompa.ti!Jilidallcs, p::ig. 162. 

- do mesmo, co11vid:tndo a Camar:t par:i. :ior·· 
::;anização de Llnas conunissões mixtas 
enc:tt·i·e;;adas dos projeclos sobre eleições e 
responsabi!irlade elo Presidente dtL Repa
lilica, pag. tG:3. 

::_ eh llltendencia lllunicipal de S. Francisco 
de Assis, Estallo do Rio Grande do Sul, 
pedindo uma linha. telegt·aphica, pa.g. :20L 

- do :.'llinisterio da .Justiça transmittinclo :i. 
petiçfo de IIerundin:t B. A. Carvalho, pe
dindo pensão, pag. 213. 

- do Go\·ernn.tlot· do Esta.elo de Santa Catha
rimL, en vianclo um rac1uerlme11t0 ele ilI. A. 
do :\a~cimento, pedindo augmento de venci
mentos, pag. :21:3. 

~ do Sr. Barão de. Lucena communicando ter 
· entrado no exércicio elo car!!'O de ?IIinistro 

ela Fa.zc111·cla, pág. 245. ~ 

do /\linisterio do Intet·ior, enviando um re
<1uerimento da sociedade anonyma do Gaz 
tl0 Ric ·ele Janeiro, pedindo dispensa tle 
impostos, pa;,-rs. 2·15, 655. 

llo 20 promotor publico do Dislri-cto Fedet·al, 
peclindo licrnça para. d:tr denuncia contra 
os 1lep,1tados J. F. Assis Brazil,: .T;:4. A. 
Pe1·nn.mhuco e Custolliô .J. de :1\IeHo, pag. 
245. 

- tlo. Min:isterio d-as Relações Exteriores. ·en
. dando uma con venç:i.o com .a .Fra nç:l s·o bre 

1) 1Hi-eito de propried:tele litteraria, pag. 
2r)0. 

:-;=-.:do nte~mo l\Iinis.tei-io, ennando 'º 'tratado 
ccnceden'do á Bolivi<t o uso ·<lu •qua.Jquet· 
estrada de forro nos rios 2.ladeixa; e ~fa
morê, ,pag. 290. 

__;_ elo 2\Iinbterio do Interior. enviando infor
mações sobre obras de 'saneamento. da. ci
dade ,do Rio de Janeiro, pag. 31!. 

- do M:inisterio das 'Relações t."xteriores, re-:-
.. mettendo em oi:igiual ~t corrçspondenci:l. 

trocada como Sr. Salvador 'de.:!Vlendonça 
sobt'e o conveuio aduaneit"o com·os Estad~ 
Unidos; pag: "311. - _ 
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-"-- eh ~linisterio .da. :'II arinha, · .. envi:rnde>, · infor
mado. o requerimento do pri:fessot; <lc ~ppa
relli-o. manohra:;; e cvo111çocs da Escola 
~av;i,l, pedindu :i. elevação dessa aula {l 
categoria de cadeil'a, pag. 311. 

...:. do :M:inisterio do Interior. em relação ;i,o i·e
querimcnto sobre liens chis ordens raligio-
sas, pag. 35-±. ~ 

- do:mesmo nlinisterio, em rt>laçiio :tos acon• 
tecimcntos do Pai·à, pag. 35-1. 

- do i\Iini;;terio da Marinha, r~mettenr1o exem
l~~:wes do Codi:;o Penal ch Arm:1da, pag. 
,);)4. 

_.... do S<,nado, en..-i;1ndo o Jll'OjtldO tt>t'll:t!ido ex: 
ten;;ív1> ;\o:; cmpre;;a.•.lo::; Ü:is ::;eçt· .. _ku·1as rla~ 
duas - Camaras e chefe~ do serviço eh Irn
lll'<'ns:l:.2'ªcional o rnon te-pio obr ig-atori•l, 
pag .. 3~;). 

....;. do ?.linisterío lh '.\farinl1a, enviando a ]lt'•'
posr.a d:t força n:n·::tl para 1~92, p;1g. :385. 

__,, do Governado1· do Estado •lo P:1 t'Ú. rcm»tte n
do cópia d<:,~;:rn dcc1·do sol1ré 0 t:1.x~rs de 
sello~, pag-. 01:<0. 

.....::. elo l\liniste1·io do lnlerior. remrtten1.lo -li'Ci 
rcqnerirnentos de pensões, pag. :rnG. 

-'-' do mesmo l\Iinistel'io, remelt('IHlo r•''l1leri
mentns dos empregados do Labor:!.lorio Na
cion:d da An:llyse~, ílospi•:tl ele S. S0basti:i.o 
e Estação Central de Desinfecc::lo, P'"clinclo 
augmemo de \"endmentos, p:1g. :39li. 

-'elo mesmo l\Iinisterio. remetlendo o reque
rimento de A.. A. X. Pinheiro. p~dindo 
melhoramento de ::i.posentado1·fa, pag. 
396. 

~ do Senado, enviando o projecto 1ix:mdo o 
sulJsidio do vice-presidente da Republica, 
pag-s. 425, 44·1. 

-· do i.\Iiuistei·io da. .Tnstica. enviando o reqne
riment;o do Dr. J. C. l\follo. pedindo li-_ 
cença, pa.g. 425. 

"""7, do Ministerio do Interior. a respeito de um 
ado do Governador do Paran:í, a crue se 
referiu um rertttel'imen to do Sr. Set'zcdello, 
pag-. 449. 

-: do mesmo 11inisterio, a respeiro de um re
qúel'iurento do Sr. Frú.::s da Graz, pag-, 
ü~ ~ 

' - do l\Iinisterio da Guerra. transmittindo o 
· reque,.imento de H. J. Pereira da Silva. 

pedindo aposentndoria, pago. 4,.19, · 
-·do Congresso Constituinte do Par:í., en

. -;iantlo um exemplar authographo da Con
stituiçito daquelle Estado, pag. 44'.J. 

-. "'do Go\"ernador do Estado da Parahyha. 
_ commnuicando sua eleição par:i. esse carg-o; 

. p:\g. 449. 

~ do Senado, com:nunicando ter adoptado 
e enviado á sancção o projecto concedendo 
licença ao Dr. A. L. L. ·werneck,~ pag-. 
~. -

-.- do i\finisterio das Relações Bs:teriores, a 
" ·resneito de um monumento a C-aribaldi. 

~i~L . 

-'- do l\íinist-erio d_:t l\fo.rinha, ti·ansmittindoc 
informações a respeito de '\V. J. Ferreira 
da Silva, pag. 487 · 

~do Go,·ernador do Estado do Pad., rémet
tendo cúpht de um dect·eto sobre cobrança 
de rendas, pa~. 487. 

~ dos Governadores dos J<:stados do Cear{i e 
Piauhy. ·envi~ndo exemplares da Consti
tuição tlaquelles Estaclos, pag. 487. 

..:.- do pretor da 7« circun1sc1·ipçii.o do Districto . 
Feder;il. peclíndo. licen0a pai·a processn.r o 
Sr. Depat.ado V. A. do Espirito Santo, 
png-. -187. 

-:- do J\Iinisleri,"J do Interior. reme1.ti:-ndo os 
i·eq 11erimeni08 dos e1npt·egados do Archi"o 
Plllilicn, solicitando aug-mento ele ,·enci
menlo~, pag. 506. 

.....:. do mesmr1 :."IIinisterio, em·iando rcquerimen
ro;:; de Graciosn. L .l\fon reiro. pedindo pensfi.o, 
e.\.. P. S:.í. B;i.rreto,pedin<lo augmenlode 
pcasiio. pag. 50G. 

do mesmo .l\Iin istcrío. dando i11formaçõcs 
a q1w se refed11 nm requerimen.to de Sr . 
Serze1lello, p::t.g. :10G. 

-=- do mesmo .l\Iini;:;terio, envianclo relaçÕQS das 
diYicl;i.s de exercidos lindo», pag. 50ti. 

do ?ilinisterio ,10 ln11.•rior, transmittmdo a 
mensagem rela tiva ó. reorganizaçiio do 
ser\' iço s::t.niüu-io maritimo, pag. 52L 

- do mesmo ::iiinisterio, tt'ansmittindo cópi:t 
de um oflicio rlo inspector geral de sande 
dos portos recl:\mando ele\"ação d<• \'erha, 
pa.g. 52:L. '.-

do :lllinisterio d:i. .fustiça, a respeito do juiz 
seccion:1.l do Estado da Bahia, pag-. 542. 

elo l\Iinisterio d:t Guerra, sobt·e a rwctenção 
do coronel .T. p_ Xavier da Gamara, pag. 
542-

-· do mesmo Ministerio, enviando o i·equeri
, mcnto dü alferes .J. E. ,\lmeida Junior. 

pedindo licenç:t~ pag. 542. · 

.....:. do Senado, enviando com emend:1s o pro
. jecto sol;1·e creditos snppleiuentares, pag-. 

566. 
-:-.do Ministerio da Guerra. a respeito da es

. tratla estrategicn no Est:.tdo do Paran:J., 
·pag. 56G. 

.:_do Senado, communicando te:.- adoptado e 
· enümlo :'.i. sancção o projecto sobre favores 

ó. Academia do Commercio de Juiz de 
Fóra, png. 593 . 

-'- do 1linisterio d:t Mariu11:1. transmittinclo o 
· l'eque!'imento de E. A; Ferreim pedindo 

melhoramento de aposentadorfa., pag. 594. 
~ üo Mini.steri.o elo Interior. euvfando reque

. rimentos de clive1·sos pedindo p2usão, pag. 
624. 

~.do 1Iini.sterio dn. Guerra. enviando o re
q ue1·imen 10 de A. F. ·Azevedo pedindo 
pensão, pag·. 624. 

~· do l\Iinisterio da Instruccão PulJlica. en-
yia.ndo informações, pag: 624. · 
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.:..:. do ::Ufinfsterio do Interior, enviando o ofil- -
· cio do Governador do Estado do Rio Grande 

do Norte pedindo um _ credito, pag. 625. 
--, do mesmo l\:Iinisterio enviando requerimentos 

- ' __ de diversos pedindo pensão, pag. 655. _ 
_;_ do m~_smo i\iinisterio, énvi:mdo o requeri

mento de .i\l. N. dos Santo!\ pedindo, me
lhoramento _ de vencimentos, p_ag. 655. 

~ do l\Hnisterio da. Fazenda.. enviando i11for-
mações, pag. 678. · -

_;. do ]).Iinisterio da Gue1•ra., enviando a pi•o
posta. de iixação de forças de tena para o 
anno de 1892, pag. 678. 

- do ?.Iinist'lrio da. A!fricultura, enviando- in
formações, pag. 67\:1 

Pnrecei-: 

D,\ CO)Dl!SSÃO DE CONSTIT!JlÇ:\o, LEC:!Sl.AÇ:\.Q E 

JUS'l'l•/ A 

- · par:t <p1e o prc:üecto fix:i.ndo subsidio a:;:11:1.rde 
opportunidade leg:tl, pa.gs. -272, :2\l-1,, 3l6. 

-· otferecendo um substitutivo ao projecto do 
Senado sobre incompatibilidades, pag. 
305. 

- recus:mdo a licenç:t para a denuncia con
tra os deputados Assis B1·azil, Pernam
buco e Custodio ele Me llo, pag. :114. 

- offerecendo um substitutivo ao pi·ojecto ex
tinguindo a secretaria. da Instrucçio Pn
blic:i, Correios e Telegraphos. pag-. 536. 

- indeferindo a. petição de P. M; Pacheco, 
pag. 537. -

.... aceitando o projecto de amnisti::t. aos sedi
ciosos do Pará,' pag. 557. 

_. oiferecendo um substitutivo a.o projecto pro
hibindo o uso de titulos e condecorações. 
pag. 557. . · 

...;... indeferindo a petição do general M. N. 
Franzini, pag. 560. 

~ offerecendo um projecto limitando os po
. deres doi:; Gov:ernadores dos Estados ainda 

não organizados, pag. 568. 

...:.... sohre os esc1•iyii.es dos juízes seecionaes 
pag: 586. - _ • 

,..!.. nü.o :i.ceitauâo o projecto annullanclo a 2a 
parte do art .,21 da Constituição do Estado 
de San ta Cn.tharinà: P?-g. 703. -

D.\ CO)L.'\IISSÃO DE DIPLOMACIA E TRATADOS 

...;. _approvando o accordo com o Perú para. a 
execução de cartas rogatorias, pag. 392. 

-:- appro\·ando o tratado de 15 de maio de 1882 
entre o Brazil e a Boli\ia, pag. 500. 

DA CO:II:\!:ISSÃO DE FAZENDA E INDUSTRIAS 

....;.. sobre a petição da Baroneza de Villa ~faria, 
pag-3. 244, 294. : 

.....; concedendo os favõres pedidos pela sociedadP, 
· anonyma Academia do Commercio de Juiz 

de Fóra; pag. 282 • . 

,__:: não aceitando _ o proj~cto ~ autodz:mdo :i. 
venda ou arrendamento da E~tradade Ferro 
de B:i.tu'J:ité, pag. 282, 318, 38S. __ 

..:... indeferindo a pretenção ele A. I. ~!:Neves, 
pag. 389. _ 

..:... idem de Luiz:i. R. __ .Mendonca., pag. 300. 
"""" idem de Carlota J~ S_. G. Paiva, pa.g. 390 • ....;. 
~ idem de V:. J. e. <le,Alencast1·0, pa.g. 390. 
- idem'. de Luiza Backer, pag. 390. ~: 

- idem de Elvira A. Rolindo, pag~ 390. 
.....:. idem de Ma.ria C. A. Ferreira, pag. 391. 
- idem ele Maria Cascem:, pag. 391. 
__,..' idem de Viclo1·ino J. dos Reis, pag. 391. 
_:: dete1·indo a. pretenção ele Inedina de Amo-

rim "\.guiar e outras, pag. 392. 
-· aceitando o projecto do Seuado fazendo e:s:

tensivo :i.os empregados elas secreta1·ias das 
Gamaras e chefes do serviço da Imprensa 
Nacional o monte-pio obriga.lorio, pa.g. 444. 

- incleferincl.o a petição ela Companhia Manu
factureira de Chapéos para isençü.o de direi
tos. pag. 445. 

indeferindo a pretenção de Tllereza A. 
Gamara , pa.g. 445. 

- idem de .T. C. Gama Malcher, pag. 445. 
_,_ idem de J. F. Pontes, pag. 445. 
-: concedendo pensões n nfarianna ]).L M. 

Lim:te Ignez P. C. l\í. füu·reto , pag. 446. 
....:. indeferindo a pretençifo de l\faÍ·ia .T. P. P. 

Andrade, pag. 446. 
.....:. requerendo informações i respeito da pre

. tenção de T. R. 1'1urias, pag. 463. 
-. indeferindo a petição de M. A.. do Nasci-

mento, pag. 4SO. 
- idem de Marga.rida H. Pacheco, pa.g . 480 . 

....,..; · idem de Adelaide T. ,Pires, ~ags. _ 480, .597. 

- idem deHerundina. B. A. Carvalho, pag. 480 
....,.:. idem de Guilherme Wagner, pag. 480. 
_: offerecendo um proJecto limitando ·a. somma 

dos bilhetes de bancos e do Thesouro e re
gulando as emissões futuras, pag. 508. 

~ indeferindo a petição do pessoal do Labora-
torio Nacional de A.nalyses, pag: 558. . 

....:.. idem do ))r. J. C. Beranguer, pag. 558. 

~ idem de l\L A. da Fonseca, pag, ;559. 
+idem de Ann::i, J. G. da Cunha, pag. 559 • 
__;_ idem de P. A. de Paiva, pag. 559. 

- idem de Amelia. L. Rabello de Vascon&llos, 
_ pag. 559. -

..,.. idem de Francisca . A. B. C. GUimarães, 
• pag. 559. _ _-

-'- idem da Bai·oneza. de Santa Candida., pa.g .560 . 

DA CO)OUSSÃO DE :IIARI::l1IA E GU,ERR."I. 

- _ sobre :i. pretenção do ex-capitão Chrispi.n~ 
de.Mello Castro, pag. 380. 
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· _;. so)jre :i. à:i ex-praça tlan.oel Dias c1e Souza, 
pag. :380. . ·- · 

-' delerindo n, do ca111t;i.o_ de fro:g;.\t:i. O. J • 
Chavantes, pag. 70.2. 

- ·reorznnizando o. p0sso:tl da ·secretari:t da 
Cain:wa,.p:igs. 177, 1~5. 

D.'\. co:IDIISSÃO DE onr....i.~ PUilLJC,\S J; COLO:'>'ISAÇÃO 

- ::nitoris:mdo um plano geral de linha_:> tel<:>
graphicas para a r~<!paulica, l''1f:. -!f;). 

- requerendo info:rmações s~lht'e a pl·etençito 
de 'l'. r:.. ;\lurias, vag. ,t.Q:3. 

- solm~ a p1·cten0;11.) d<> A1~g11s10 C~tnibrai_'.l. r<'
l::tliva. a. 1mdco~ lles11n:vlo~ :i. cr(•:t<;~t0 de! 

g[,do, pag. 4 iO. 
-- inüefo1·inllo a propo~t:i. üc G. G1\•,•1,h:ügh e 

Thomaz Ilt'Y-7.1 paL·a a conslrncçi'i1.1 tb t11t11ra 
Capit:il Fed~r~L p:i;::. '101. 

- -ítlem da :i~encia eon~l1•11dor:i elo Banen 
Impnlsor p:t'l·a o me~mo fim, pag. ::iOJ. 

- iàem tle F, C'r. Siq111•ira. pa;;. ;j;~~. 

- sobre creclitos supplementares elas verbas 
- Subsidios de senadores e deputados e -
Secretada5 eh~ cluas Camans, -pags. :3ú3, 
339. 

- sobre o projecto:tutorizando ~. acqnisiciio tb. 
casa em que fallece11 o Dr. Beujamín Con
stam, pag. 500. 

- ·sobre o projecto fixando a pensiio do ex-im
perador, pag. 648. 

·-·sobre as emendas uo Senado ao projecto de 
creuitOS SUJ.)plementares, pag. 672. 

D.\ CO~DUSSÃO DE PETIÇÕES E PODEltl::S 

- ·concedent!o lice uças aos Srs. deputado~: 
·Ur.~::_no ~ ~farcou.des e Pedro Amerieo, pagi>. 

i11. i~o. 
Viriato de ~Iedeiros. pagos. 271. 2SO. 
:\.nfrisio Fialho, iiags. 272, 292 e 29-L 

. !J."heophilo dos Santos, pag-. 619. 
- concedendo licença ao Dr. A. L. Sanws 

\Verneck, pa:;s. 233, 301, :315, MI . 
.... ..1.0 Dr. S. :M. li. de Aragão, pags. ::?12, 302, 

315. 
::to Dr. P. A. Cameü-o Lessa. pag. 317. 
ltoDr. ~\.. .J. Cardoso de Andralle, pag. -115. 
ª°'Dr. Nuno de Andrade, pag. 4-15. 

- para que se aceite a renuncia dos S1·s. A. 
E. de Souza e A.1'. Fragoso, aguarchindo-se 
a nova lei eleitoral para o preencbimento 
das •agas, pags. :391, ±70, 406, ,197. 

__.:para que st> archiv<élll os documentos rela1i...-os 
á eleição de 4 ele junho, em S. Paulo. pa!!S. 
392. 434, 451, 462. . ~ 

.....; cpara que se aguarde a nova lei eleitoral para 
· o preenchimento das vagas na de1mtação de. 

S. Paulo, pags,·5S6e 662. 

Petição: 
...:.. do Dr. A. L. S. ·werneck; pedindolicenç'1.; 

pag. •ll. 

-·de Olympio Josci Chavantcs, pedindo paga
mento de gratiJicação :i.dclicio1!al, pag. 4,1. 

- de D. Ad()laidc Tdles Pir-:s, pedindo pensão, 
pag. 40. 

- do Dr. A . . T. Cardozo de Andrade. pedindo 
licença, pag. 49. · ' 

- d~_Dr. P. A. C. Lessa, pedin:do licença, pa.g. 
oo. 

- ele J •. J. S. :IIm·tes, p~din(lo auülio para. 
reabrir um colleg-io, pag. (i5. 

- de 'P. J. F. Po1'to, pecUnclo isenção de 
dirl'itos, p<1g-. im. 

,ta lhronê1.•l de Yitb. M:.wb. p~<lin<l9 proro
ga•::1o de prazo Llc pri V"i legio, pag. 172. 

,\e\\'. Z. Fcrrei\•:t da Silva. petlindo ser 
rc:ul111i11itln ao corpo t!e Fazenda da Ar
ma1b. pag. 17.S. 

- de ,JoL·ge :\'aylor. pedindo melhoramento do 
<lJJVSCntadoria, vag • .2QL. 

- de Carlota J. S. G. Paiva, pedindo pensão. 
pag . .20l. -

- tle Anoaio II. A. :\fafra, idem, vag . .201. 
- de Bertha D. Keller. idem, p~1g . .201. 

-. de Ig-nez P. C. jfonna Barreto, idem, pag. 
201. • 

- do capitii.o Y. J. C. de Alencast1·0, idem, 
p:1g • .201. 

- de Luíza J:,. Mendonça, idem-, pag-. 201. 
- ele l\farianna '.\I. i\I. Lima, idem, pag. 201. 
- (le ~bi-ia D •. A.. Ferreira, idem, p:1g. 201. 
- ele l\laria .:\. Pimentel. pedindo reyeI·sii.o de 

i)ensio e monte-pio, pag. 201. 

- de i\la.da J. P. P. Andrade, pedindo au
gmento ele pensão, pag • .201. 

- de Fclin to de O!ivClira, pedimlo favores p:wa 
urna cmpreza indusLrial, pag. 201. 

- de T. R. :\farias, pedindo a concessão de 
uma praça de mercado, pag. 201. 

- de A. F. Tones, pedindo garantia de juros 
para uma linha tb nave::?"ação costeira e 
transatlantica, pag. 201. ~ 

- do l" tenente .J. :C- L. Teixeira, p~dindo 
contagem ele tempo, png. 201. 

- do_ Dr. Salvador A. M. B. de Aragão, pedindo 
IIcença, pag • .201. 

de J. F. R. Barros, pedindo para continuara 
exercei· seu ofilcio como anterior.mente. pa!?:. 
213. . ~ 

de J. B. Gomes de Siqtteira, pedLid.o auxilio 
para um est[iJielecimeuto de ensino, em 
voraz, pag. 213. 

de J. F. C. Escobar, pedindo nm emprego, 
pag. 213 • 

- elo D_r. Nuno de Andrade, pedindo proro
gaçap de licença, pag. 21:3. 
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- de o~ \Vag-ncr, pedindo aposentadoria, 
pag . .213. · .. 

- de l\1. D. de Sou~a, pedindo perdão ,ln, pena 
<.le gales perpetuas, pai; • .213. ... . _' 

..-.. de H.osh.lin;i. B. B:i:rcellos, })edindo relevaç~o 
- do debito do-seu fallecído ma.rido, pag; .21:3. 
- de L. R. H. Cavalcanti, p~dindo privilegio 

p:ira uma estrad:~ de ferto, pag. 213. 
de Cai·olína L. G. Avila, pedindo - relevaçiio 
de prescripção, pag. :21:3. 

de :Jfa1·g-arida H. Pacheco, pedindo pensão. 
p:lg. 213. 

- ele Elvira A . . Rolindo, idem, pag. 21:3. 

- de Luiza Backer, idem, pag. 21:3. 
_..:;. de L1ü:rrcia C. M. Can•a1ho, pedindo pensão. 

p:q;. 21:L 
- tle '.\faria Caseaux, ith•m, pag. 21-l. 
- de Victorino -J. Reis, idem, p:lg. 2l·L 
- de A. R. S. Fl'ança Leite, pedirnlo apo8c11-

tadorb, png. 2H. · 
- de Enedina A. Aguiar, pedindo augrnento 

de pensão, pag. 2.14. 

- de Anna Coelho dé Figueiredo, pedindo re-
. levação de prcscrip~, pag. 214. 

- de A. I. l\1. Neves, pedind,o melhoramento 
de aposentadoría, pag. 214. 

- de :\ugusto Cambraia, pedinclo fa.v0res par;L 
a fond:içiio de burgos agricolas e inc'lustriacs, 
pag. :214. 

- de A.lrredo B. Benjamin, pedindo melüoro.
mento de vencimentos, pag. 2:3:3. 

- d~ Pedro Antonio de Paiva, pedindo p~nsiio, 
pag. 2:33. 

- de Eduafdo ;\. P. ;\breu, pedindo isenção 
de direitos, Pag. 2:33. 

- de Chrlsp!m d.e 1\Iello e Castro, pedindo re
integração .no exercito, pag • .:!33. 

- de Manoel José Vieira, pedindo melhora
mento de ,·encímentos, pag. :2J3. 

- do . desembargador Daniel LUiz da Rosa, 
pedindo melhoramento de aposentaria, pag. 
245. 

·- de Fr,mcisco l\farcellino do Amaral, pedindo 
relevaçüo de prescripção, pag. 245. 

- de :.\faria T. o. Siha, pedindo reparação dv 
acto do governo imperia,l que a _jubilou,. 
pag. 245. 

"""- üe Leonidia P ·. l". Coelho, pedindo .pensão, 
pag. 245. 

- de Thomaz Francisco Barbosa, idem, pag. 
245. 

__; de Ignacio José Pereira, idem, .pag: 245. 
- <le An::elia L. R. Vasconcellos, idem, pag. 

215. . :, 
- do coronel J. P . Xavier da · Gamara, pedin

do couiagem de tempo, pag. 245. _ 
- de Virgílio Friorders e outrod, pedindo pri

vile.,.i.o para a creaçii:o de um porto al
fandega.d~0 em ~fa<:ahe, pag. 245. 

- e.te · P~t~Huo :i\L Pacheco. recOrrendo ·do acto , 
:do governo; que:' o de:;;1'ccumulou, pag. 245 . . · 

- da Compa~hia -S. Laza~o, pedindo isenç[o 
de direitos, pag. 2'~5. ::. 

- de J. e. G. l\falchei', pedindo pênslto, :pag • 
245. ~ . 

- de José Ferreira Pónfüs, pedindo isençã'.9 
de direitos, pag. 2-li:í·. 

- dn. Sociedade A.~1onvma A~:idemia do Com.,, 
mercio de Juiz de i?óra; idem, pug_. 24.5. 

- eia cfüeclo\·ia do fünco Economico, pedindo 
direito ele em issiio, pag. :273. 

·;...;. da Baronc-z:t de Santa Candida, pedindo 
pensão, pag-. 27:3. 

- de :Ofano~l ,fo,é de Son1.a, pedindo aposeuta
dorfa, p~·~· 213. 

- de Fl':mcísco A . . n. C. Gliimarãcs, pedindo 
pens:io, plg. 290. 

- lia. agencí:t Constrnclor:i. do Banco I~np11lsor, 
pedindo frn·ot·e$ par:i. :i. constrncçao da fa
tura Capital da Rep11blica, pa~. 290. 

- ele .Jos6 e. <la Graça, 1·epre;entan<lo contra 
o acto tl:t Congr·e:!ação da Esccb Polytech
nica, que negou-lhe posse do Jogar de lente, 
pag. 2\10, · 

- de F. G. de Sicpieira, apresent..'\ndo um ~l:t
no para c6nstn1c,5.o de u1u:i. nov:L Capital 
ela Republica, p:ig. 290. 

- de Thereza. A. C:tmara., pedindo uma pensão, 
png. 290. 

- de :Manoel de t.iello jlattos, peclindó augmen-
to de vencimentos, pag. 3H. -

- de G. G1·eenhalgh e 'l'. Bezzi, propoildo-s·e, 
mediante favores. a construirem a futur;t 
C!lpital Federal, pag. :311. 

- de G. J. C. de Abranches e C. 1fassena, 
pedindo isenção de direhos, pag. 311. 

- da Sociedade Amante da Instm<!çd:o, pedindo 
ise·nçiio de impos tos·, pa.g. 334. 

- de Ambrozina Rosa de Jesus, pedindo que 
sua pensão seja paga de ·data anterior, pag. 
334. 

- de Olympia. d:i. Sih·a., pe ~lindo pensão, pag. 
33-L 

- de Amelia ,\.. C . .-\.nta, ·i.dem, pag. 334. 

- de_ Luiz de ~~orth e o"ntro, pedindo uma lote· 
na, ptig. 3.::.4. . 

- de Isail Boriz e Achilles Boriz, pedindo li
C!"nça pa.ra darquei::..-:a contra o :Sr. ·dep~tado 
:Jfartinho Rodrigues de Souza, pag. 3;:.4. 

- de Jnlia N . .Ufa ia·, pedindo pensão, pa.g. 354. 
- de ;\faria '3. Earp, pedindo rele'\-açiio de 

prescripção, pag. 35':1:. 

- de Carolina. A. A. Va·sco·ncellos, pedindo 
re>ersão de pensão, pag. 354. 

- do :Mosteiro ele S. Bento, pedindo restítuiç:io 
defa.xasde imposto, pag . . 354: 

- do fü·. J. A. :i\Iello, pedindo reintegração, ., 
pag. :3s6. 
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- d.~ :\nnil. :r. O. Cunha, ]Jedindo pensão, p~g: 
. 386; . . 
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- de J. t.I. II. Fernandes, pedindo melho1·:i
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idem, pag. 425. 
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empreza, pag._ -l::Z5. 

-+ de J. X. A. Esposel e mttro, i)edi.ndo :i.bonc
de cuskis, pag. 4:25. 
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mento_ de reforma, pag. '1:2.:í. 

- de J. _Adellao . Silva e ,1\ttrv, pedi 11 do per
m1ssao .para rncorpor<1l'<'lll o Banco l\Ione
tario dü füazil, _pag. -l2;:J. 

- de l\ia.thilde C. A. da Silva. pedindo re
Yersiio de pensão, pag . .J:25. · 

- de 'Philomena A. Figueiredo, pedindopensiio, 
pag. 4-49. 

- de 'l.'hereza C. )I. Pinheiro, pedindo pensão, 
pag. 449. 

dcs empregados da secretarfa do Tribunal 
Civil e Criminr.l, pedindo melhora mento de 
1•encimentos, pag. 449. · 

de J. F. Pacheco, pedindo contagem de 
tempo pa1·a aposentadoria, pag. 450. 

- de D_. Ferrei~a de Almejcla, pedindo ~::i.
r::i.n has de J LU'os par::i. uma .estrada -de 
ferro, pag. 450. 

:-- dos empr~gados d:t c:i.;::n. de s .. J,osé, pec!_indo 
melhol'amento de vencimentos , pag. 4<l0~ 

· ....; ·ele Pedró ,\. N . P. Cunha, propondo-se con
s kuii- um eqificio para a Gamara, pag. 450. 

.:_ d•) Dr . .T •• J ; Pinto Junior,.peffindo pag;._1.-,-
1Jle11to de iliífoi:enças de ven.cim.emos,. 
pa::. 450. 

- do capi.tiio-tenente C. Marques de Souza, 
. propondo-se esi.abelecer linhas de nave
gação, pag. 468. 

- de Dorothéa r:.. do ERpiriLo Santo Dias, pe
dindo pensil0, pag. '108. 

- elo major R. L. S:ihino. pediudo os fü.vores 
,, vanlagens dos olficiaes reforrn<telos, p:i.g. 
46S . 

- dos ajncl:rnte.s de fi ,•i ~ de arm[,zem da Alfan
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pregados de fazenchl, pag- . -IG8. 

- d<' L. G. Korff. pedindo aposentadoria, pag. 
.iris. 
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- d•' ,\. Pereil':t Bastos. pedindo melhora
rnonto de aposen tadoria, p:ig. -lW. 

_..de A. B. 1Ionte1ro, idem . pag. 46\"l. 
- do liaclw.rel .T. C. Pessua de )folio. idem, 

pag. '1G9. 
- ele .fo:l.o 'I'. ele ..:\ze\·c·:lo e ouLl'os, pedindo 

s nhvençiio par::t uma linh:i 1le naveg:ição, 
pag-_. .JG\1. 

- do D~. P. C. Alhnquei:.que e outros, 11edindo 
privilegio para olJras de ouro, etc, pag. -169. 

- de B. B, p,'sso:c de Mello, pedi.ndo aposen
tador ia com vencimentos, pag. 46\:). 

- dos preimra.dores . da l~sc0b Polytechnica, 
peclincl(\ melhorameri:to de vencimentos, 
pag. 469. 

- de .J. C. F. Pereira CaRtro, pedindo pri
\•ilegio e garan tia de juros parn. uma esw 
trada de forro, pag. -JS7. 

- de P. :\. Barroso d:t Silva, pedindo a con
cessii.o ele uma lote ri a , pag . -187. 

- de Jl. L. da. Sih-a 1Ros;i., pedindo perdiio do 
resto da pena. pag. 487 .. 

- de J. D. Ludol f e A. F. Guerra, pedindo pa-
gamento de vencimentos, pag. 487. _ 

- de A.. F . . Y:rrella e ou1ro, pedindo per
. missão para fundarem um banco, pag. 487. 

:"-.. de L M. Fet·ran & C.'1, pedindo privilegío 
para uma linha de na>egação, pag. 487. 

- de E. ~I. Pestana, pedindo me1ho1·amênto 
de aposentadoria, pag. 4õ'7. 

...:... do 1Jacharel A. F. S. _Caminha, idem, pag. 
4i)7. 

....... ue .T. Souza. e Otttro, apresentando um pro
jecto para conversi'io da divida da proprie
d<tele territo::.-ial. p:i.g. ;187. 

de A·. C. F. d:i.J:.och:i. i1eclin<lo melhora-
mento ele aposentadoria, pag. 506. -
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- de J • A. Ferreira Limo. o otú.ros. pedindo 
~:i.rantia de juros para usin:ts de beneficiar 
~lgod~o, pag. 506. 
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pag. 506. . · ·· 
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pag. o-t:~. 
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aposentadori:i., pag-. E;.J.:3. 

t deJesuina C. T. da Silva, reclamando pa
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- de'M:. V. Ferreir:l., pedindo providencias 
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Igr~ja elo Esta do, p:ig. 567. 
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pensão, pag. 567. · 

- de C. B. Franco, apresentando o plano de 
nm Banco, pag. 59-1., 

- de J. F. José. pedindo'perdiio ·de resto d~ 
pena, fiag. 594, 

- de .A.ngelin:i. F. Rego, pedincfo pensão, pag. 
. 594. - ' 

- de .A. Lustoza e outros, pedindo favo1·"'s para 
uma estrada de ferro, pag. 594. . -

- de J. C. l\I. Barreto e M. A. B. da Veiga, 
pedindo melhoram1rnto de apos?ntadoria. 
pag. 625,- · 

.. ~ ele A . .F. IIasselmn.nn, podindo umo. p:i.tente 
honorárin., pag. ti25. 

- ·da commissii:o directora ela grande expo!'ição 
continent;tl de S.P:mlo. pedindo vm auxilio, 
pag. G25. . 

-'- de S; R~ Duillel'; pedindo contagem de. tempo, 
pag. 650, 

- ele .!\farin. J: C. Sampaio; pedindo pensão; 
P:.l:fi'· 655, 

- de .T. H. Cunha e outros, pedindo autorização 
parn. uma companhia, pag. 655. 

- do Dr. F. A. ele Almei(l:J, pedindo melbora-
111c11 tü d" :i.posentacloria, pag. li55. 

- da vinva e het'Clt:it·os 'de .J. Hancox, pedindo 
pag::unento d•' indemnização, pag. 655. 

- de Erncstinn. :\L Sih·a. pedindo au~mento de 
m~io sol elo, pag. fii!), 
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- de B. D. de Souza. pedindo percliio de resto 
de pena, p:.g. 679. 

- de .T. C. C. Bar,·arbs. pedindo i'avores para 
edificações, p:.>.0 . 570. 

Posse -do Sr. Se\·crino dos Santos Vieira. 
pag. ·:lL 

- do Sr. Cesario Nn.zianzeno de Azevedo .11!0Lt:1. 
:.\fagalhães Junior, pag. 178. 

Projecto 

DA CO)I~nss:i.o .DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E 
JUS1'IÇA 

- offerecendo um substi'tutivo ao do Senado 
sobre incompatibilidades entre os cargos fe
deraes e estaduaes, pags. 305~ 388, 366. 400, 
,197, 511, 526, 570, 604, 6:35, 666, 682, 688. 

- cxtinQ.1.ündo as sccretn.rias - da Justiça e 
ela Instrucçiio _r1tblica, Correios e Tele
graphos, pag. ::>06. 

- prohibinclo o uso de títulos e condecora
ções, pag. 558. 

- limitando os poderes dos ii'ô,·ernadores dos 
Estados ainda ni.io org:i.nizados, pag· . 569 • 

- so!Jre o exerdcio das foncções cumub-
1 i vas dos .:scrivães elos juizes seccionacs, 
pag. 586 .. 

. DA CO)DIISSÃO DE DIPLO~XACI.\ E TRATADOS 

- appi:ovando o accordo com o Perú para 
execução de cartn.s rogatorias, pags . 393, 
516 e 5:31. 

- appro>ando o tra'tado com :i. Bolivia em i5 
de maio de 1882. sobre a estrada de fe1·ro 
do :Madeira e nfanioré, pags. 501; 532 e 573. 
ex~inguindo a legação junto ao Vaticano, 
pag. 654. 

DA co::.onss:i.o DE l:'.\ZEXDA E L'\"DUSTRL\S - dos continuos do Thesouro Nacional, 1>eclindo 
melhoramento de vencimentos, pag. 625. 

d.e J. F. L. Netto, pedindo isenção de cli-1 ·:: 
reitos, pa.g. 625. ! . 

- concedendo isenção de direitos e outros 
favores à Academiu. de Commercio de Juiz 
deF<'.ira, pags. 316, 338, 400. 
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' - concede rido :i. lnetlfoa A. ·-A~uhtr pag':imento l: · - dos Srs. Aúgust·o tle F 1;eit:Ú; e outro~; corice 
d~ pens~o. pel:t r_:ibelb :i.ctu:il. ,e e3lend~ndo dl!tlfo 11ma pcnsáo :innual .<lc. 3:().')()$ á 'Ç"iu\·a 
o fav.:i r ·:i. 1otla~ :is pcs·s~:u que p.:ir serviç.os, . e filhos do Dr. Ant&nio Euzehio Gonçahes 
da ;;u~rra <l» Pal':ii!11:1y sio di:rect:i --ou in- 1 .ele Almeida . pag. 2-10. · - ~-
directli.ment<i pe:B1ou1st'ns _ do B s. ~ a d o. · · 
p~gs .. 3ti2; ;;17 e 573. - do Sr. Ba1·boz:i Lim::i. e outroi!; ·:lt1t0ri:r.ifo.do ã. 

:1cquisi~ão "• da casa unJe f:illeceu o Di·: 
-:-:- tor:iando. e.:.tensi\·o ;«Js . empr.•g-ad,is das se- . 13enjall! iii <.:onslant; paga. 2.U~ ;i-00, 531; iH;:i. 

· cre lal'ias do.Sen:Ldo· e C:uu:1r a e cheJ'os de 
sel'v.i<;-o d:t Impre nsa ::\:i.cion:ll. 0 mon,e- ·elo Sr. Fi-anci~cõ Veiga e ~un·os, exling1li11do 
pio .:· obdg3torio ~reaclo velo D e..: 1· e to ::-. -•ecretari:i. _ Jc · Est:i.d·o do! Ne;:;ocios c\:i. 
n. 94~ A de :31 'de nutilbro de 1S!l0. Instrücção P 11blic:i., Correios e Teleg1·;.tphos, 
pa.;s. 4H, 5iG e :;:l t. · · - J~ig. 2'1G. · 

- Jimit:indo a som:na do P.'l.IJot·moc1fa e pt'O- do Sr. Jfado.r ú e out ros, amnistianclo os 
viJencia nd? sob~e ns cmíssiiP.;; b:rnr..iri;.t ~. i nrl i dd.nn~ '1ne di rP.c~:i. ou indirect·amcn le 
p:igs. ;;()\l; 5~1. :Jij:l. Gl2, OOS e Gclt. · t\lm:iram parto nos fliO\'imentós a rmados qn(I 

:i1·ci·:tm lo;p r no P ari cm i1 de juuh0 d" 
i S9l, p:i.g; . 27(), 282, 6-H. !>A ~0:\l)ll!SÃl'I DF. :\l.\l~l:XH.\. E c;t: F.itR.\ 

- conshlc 1·:i.ndo :·~f,•rlll:t •l<J cJ ~x-capikio Chr is
pim '.\!. Cas:n" pa~. :~O. 

- au t-ori1.amlo ,, "b.) t\ll de !1'ratiflcaç:\ci ·:10 ca
pi tão lle t'pf":Ha O. J. Ch:i.,·:J.1Hes. p;•l;· 70~. 

D.\ co~rmss:i." Dl: OBl\.\ $ l"l.'111.lC.IS 

:iurnriz:i.1~du um plane, .;;oral 1lc l inh as •.c li•
~raphi,·as, p:1;;~ . -H•5.t>51, ;:,-;-3, 

D.\ ( 0 :-1:\U:SS.,o DE oi.~:A)l!>l:TO 

- autoriz:i.ncl,, a ab .. r1:1r .i de credi~os sup. 
plement:n'i!S da~ re1·ba.$ - Snhsidios -e -
$~cl'etario.s cl:ts •lna~ C:ima1':l~ . p:i.!.'.s. 3:.30. 
:3õil ;>t;:), -431. 438 1 ... 

DA ('.0)!):155:\o DE PETlÇÓE~ I< 1•on""nS 

- C()ncedendo l icença ao Dr • • \. '." L. ::5 . \\·er
neck, p:i.gs. 2;33, :301, :.li!). :3.n 

- ao Dr. S. :II. B. do At·ugüo, pags. 272, 302, 
315. 

- a o Dr. P. :\.. C. Les>a; p~gs . ;347, 51'6, ;;:31. 

- a~ pr_._~· ·!:_2ardosn de "\ndr~-de-, p~gs. 415, 
:)'IQ, ,,., _ , !) / i), 

- ao Dr. ~. de :\.udt·a lle, 1iags ·:o -145, f.'31. 
. :-. :: 

ll .~ )!ES.~ 

- cont~ndo i Re;;irnento Interno, pags. ti, 26, 
t30, 13, 1-0,, 131. 

. ilo; Srs. àloniz F reire e o utros. prohibindo o 
uso de ti:uio~ e .:ontleeoraçôes, pa.gs. 91, 
ifü , 

-d·o $r; l"1istiufanr. de S.::rpa, antoriz:i.~do. a 
·venda ou urrendamento <l~ Es1ra(h' de l'~rro 
de B:i.t,trllê, pags . 101, :101, 282. . 

- do. S:. Costa .)fachado, llx:u1do em :JO:) 
d1ar1os , durante ai• l~güb~ur:i.. o sub~idio 
dos de:;u~ck•s ·e senadores e. p ro\•itlenciao.<lo 
·so~re ;.i. aJnda de cust-o e •\ p,rcepção do 
mesmo s U:IJsidi<' n·as sessiies e:s:kaoruin;id:J.~ 
e ffrnrogações não e~ced•mte~ de 30 di:l.3 
pags_. 15:?, i'Jl, 2i2, 2\l-1, :Jrn. ' 

- dos S~.-;. Pires Ferrekn o out 1·0~, concedendo 
.uma . pensão annual de 2:400.} á viu1·:i. 
do capilii.o An~11io Louren~o Telles Pires 
p:ig. 2~0. 

- dl) Sr. A111philoplíio e outros. r.-xando em 
i W:Otil}.) :inn11ae~ a 11en!;°io do c:.:- irnpc1·:i.dor, 
p.,.g. ti~, OtS. 

- d() Sr. !3a1·bo~:i. Lima e outros. conceclcmlo 
:q•cns:io de 1:200:5 :u1 1111:i.cs 1·cpar tida men'" 
a D. :\l.ari:1 Tl1~utonic• J<.>1·g~ P~~S<l u. o a 
D. r.:i. 111·a A. S. Y. l'e,;~0·1, p:1g,;. 2'.l.:!, :.Hii. 

- do Sr. Sn!1 to~ Pcrcir:i e I'aul:i. Gnimar~cs. 
creando 11 :1~ a l f;1111lega:; de 1>- e 2> ort!e111 
o lo;:ai• de confcr-::nte par:i. os dcsp:icl1os 
dtis ·-:mbs tanci:i;.5 chimk :i ;; e alimr.mici:is , 
pago. :)ll7, 315. 

- do Sr. ~fonn:i B;.trre~o. r-e~og-:i.nd ~ a limi
tiç:ló de 7.on:i.s _ li scac~· no Rio G1•;tn1le do 
Sul, p:igs. :~1 -1 , 3:32. 

- do Sr. Clic~rio regula11do a competenci:i. e 
· · :icr,ão fisc.'l.l do ~o,·erno sobre · ~odas. as 

e$l·radas de ferro da União, _p:i.g, :J28. 

- do Sr. Pr:etler ic'.J Borges, sobre o prõ,•imecilo 
elas cn.cle iras úe e nsino secuncl:\r io€ su peri 01·, 
piig. 32S. 

- J o Sr. Jo;;é Mariano e outros. c one,edendo 
11m:i. p en s.io :i. 'l"ÍllV!l e filhas · do D,,. José 
::lfo.uod de F reitas, pag. : ':)32. 

+ -cio Senad?: ~0~1. o substit;1tiv:o _d:i. c:i>~1_roissao · · 
de Constn,1o:i.·l,. sob1•e incomp;;:"1h1hdadcs, 
pags. ·3~5. 3:33. :{Gü, 4iJO, ·l\17, ;:;u, 525, 510, 
·\)Q;}. fr::35, ·(il5ti, 682, 58$. . . . . ' 

- do Sr. D; ~d:i.r6 e outros, decb.r:i.n<lo sei· l h ·re 
:J.•lS <:ontrilhelites obse1·,·:11· a cer~monia..re
l i;;ios:i. do c:i.samento antes ou depois d :\s 
for1u:J.l idades ci-ris, p.."1.g.;. ;353. :)õr. 

do; Srs. G. Ber.ouM e B:\rl>o;;a. Lima. e:t~iu
!.'.llindo o cO'"llO "cclcs i:lStico do ex-ercito. 
pag-. ·357. · .. .: · . 

- dos Sn· G. -Bezom·o e A. Azeredo. provi
cfonci:lndo .~obre :i reforma dos ot1iciaes do 
eier cit.o e da :ii·m:J.da, p:i.g. 357 . .-

- do Sr_. G. · l3eso~ro, "iegubndo õ :1ecesso aos . 
Pº"''~ nos ' cc.rpo~ e :\t'mas do excrcilo, 
PilS-~ 3:5$. ~ . · .. · 

cios Srs. Demetrio Ribe il•o e outros, ga.ran
tin<fo o livre exercício de tg1alrp1er pN-
fis.iã o, p:tg. :360. · · 

- do .mesmo e ou~ros sobrl! c<'lon ias naci onaP.S• 
. p:ig . :361. 
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- do Sr. Ret~mba e ,Indio .do Brazil, ~re:t~do 
districtos naYaes, pag: :3Gl. 

do Sr. Demetrio Ribeiro e outros, clecla
rando nulla a 2"- parte . doarL. -11 da Con
stituiç,;1-.) do Es_tado :de ·santa C<tth_arina 1 
que tornou obr1gator1a a precedenc1" do 
~:t~amento civil ao religioso, pag-s; ;Jfü e 
,u.,. 

do Sr. Kelson de Yasco:1cel1Ps e outros cre
ando l'Stnbelccimento;;· nwrl•'lo~ .-lE' .'.lg"ricul
tnr:t ~~~zoc•kchnia no l~st;i.dc) do · Piauhy , 
pag. 0~t'i. 

do Si·. C. de Alb11qncrquc e outros, para 
iden tic:t proviclencfo. no l<:st.'.ldo ele tll:ttLo 
Grosso, pag. :JSS. 

- do mesmo Sr_, ele,·:t:ido a pensão de Umbe
lina s. L:igo. Pai;. :388. 

~ llo Sr. S:'t Andrade, dedurando q:lt' o suhse
qncnte rnall'imon io l e;;i Lim:i. os !ilho:> cspu
rios. pag. ·100. 

do !':r. Vinliaes e omr•·~ ~ :1pprimi1Hlo a~ 
distinc1:ões entre jorn:dei1·os e e111preg.1u<!S 
elo 'J uad1·0 no fonccir)n:d ismo p111JI ico, 
pag. 421. 

dos S1·s. Nilo Pci:anh:i.e rrnt:·os. :iutoris;i.:ido 
o :tlf:mde,'.!:tmento dns p :lt'!Os de Ga rgahú. 
Nictheroy. l\facahc e :\ngrn dos J{eis e u 
estabelecimcnLo de mesas de renda~ em 
Cabo Frio e P:i.ra.ty, pag. ·130. 

dos Srs. Barbosa Lima e Bap1is ta ela ?i!otta, 
re>ozando os :i.rt<;. 5S do ;.;. _ .·eto n. !W) A. 
269 e 205 elo Decretá :3:30 de 1S90, pag. 44S. 

dos JIÍeSnlOS cJandO_ prOYidenCÍa$ SOhre aS 
promoções de7 de jitneiro de 1890, pag. 448. 

dos Srs. França. Car•alho, Ba.ptista da l\Iott:i. 
e Fl'<'Jes d:i Cruz, croa.ndo alfandegas nos 
portos de Angra dos, Reis, Nictheroy, Cabo 
!:'rio, Maco.hé e S •. fo::Lo da Barra, pag. 448. 

- dos Srs. Antonio Olymtlto e Serzedello, re· 
gulando a propl'iedade d:is minas, pag, 491. 

- dos ·Srs. Victorino ?IIonteiro e O'ltros. 
crea.ndo alfandegas em Santa Anna do Li~ 
>ramento ri Quarahy no Esta.do do H.io 
Gr:i.í1de elo Sul, pag . . 510. 

- dos Srs. Santos Pereira e outr0s sol~re :i. 
competencia. do Estado· par:1 decretação d:i. 
taxa de sello, p:i;g. 510, · · 

- dos Srs. Bo.rbos..'1. Lima. e outros :tnnullaD.do 
a concessão d:i. cstrad:i de ferro 11Ietropo-
litana., pag. 525. . 

- dos Srs . . A. Azeredo e outros, creando uma 
cscol:i. mfütal" de prep:i.r.atorios no Estado 
de l\fatto Grosso, pag, .525. 

- do Sr. Casimit-o Junior; dando competencir. 
ao Senado .e :i Gamara para conhecerem da 
demissão. ou renuncia dos respecth-os mem-
1>ros '. p~g. ~39. · · · 

dos Srs. Epitacio Pesso.a e outros, classili
ca.ndo venciméntos dos empregados das 
alfandegas, pags. 565 e· 592 

~- do. me~mo Sr. e outros. sobre a con
strucção de 'üm e°q.ifiçio p~ra :i. a1fa:p.dcgá 
d:i. Par~hY,ba., pags_. 566 é 592. 

45 

- do; SL"s: Cesario l\fotta e outro~, ab~Jiudo ii~ 
. 1ot_edàs.Pag3;56Se '592 . . ·_ , , ·.··• 

do Sr. Lauro l\lul!êr e outros, fi~arido os 
limites entre os estados de Sant~C~~harina 
e Paraná, pag. 587. - · · · · 

. - do SL". Vinhaes annexando ÍI. Uiliii.o a ilha 
de Fernàndo: de Noronha, pag. 591. 

tios Srs. Uchõa Rodrigaes e outros, elevando 
a critheg"Ol'ia da rcparLiç.ão dos correios do 
Am:l7.0nas, pa0 . 592. 

llos n1es.mos Srs. sobl'e a conti·ucção de um 
edilicio p:~ra a alfande~:i. no 4mazona.s, 
png. : :i~l2. · 

dos me~mos Srs .• sobre o linha telcgr:i.phica 
de 13~1·im :L l\fo.n:.i.os, pag. G\12. , 

dos Srs. -Fr<'.1es da Crni: e outl'cs n.n11e:i:ando 
ao l':st:i.clo do Riu de .faueiro a ilha de Pa
<t uelá, pag. G92. 

dos S1·s. Fr1ie~ da Cruz e outros dando ao 
.T111'.'" c0:upetencia po1·a tomar conhecimento 
u<! faclc .1 iucrirnin:u.lo e ele suas circumstan
cias, p.1g-. ;,~1;3. 

- 1fos Si·s . . \.. Pinheiro e outros, sobl'e a com
p~tencia do go\"erno f.-de1·al pat'a concessão 
tle estt·adas de fe L"ro, p:igs _ ij!)/ e 62ô. 

dos Sl's. Pires Ferreir;1 e outros. conce-
1fonclo a. Adelaide 1'. Pires o soldo integral 
cio seu fallccido ma1·ido. pag. 600. 

do Sr. Cosia i\fach~do tornando obrigatoria 
a lic1uidaçiio ou t'us:'io das sociedades ano
nymas. de . capit.al nito integralizado, 
pag. 622. 

do Sr. Indio do Br:1ziL:i.lterando a: tabella 
uos Yeucimentos de operarias e ser'Ç'entes 
do Arsenal de!\farinlia do Pará. Pagc 627. 
do~ Srs. Nogueira Parana:i:u:i. e outros, 
sobre a nom Capital Federai, pag. 652. 

dos Srs. Glicerio e outros, sobre ' eJ::ames 
para matricula em cursos superiores, . 
pag, 65:3. 

- do . Sr. Caetano de AÚmquerquc soi)te a 
cnnstrucçii:o de . nm lazareto em :!Yfu.tto 
Grosso, pag-. G54. 

- dos Srs. Edu:i:rdo de Carv:illio · e M::i.rciano 
de ?lfagalhies, so.bi·e a con5trucç~o de um: 
edificio . ptl.ra alfa:idega -~'m Pal'auaguá, 
pag. 654. · ·. . . 

- dos Srs. Eórgcs de :Medeiros e oub;os, sobre 
a ree<onstrul!ção da alfandega de · i>orto 
Alegre, pag. 674. . · · 

..,...:. do Sr. Bevila,qua,- 'Rroviqencianpo __ s~b:e' a 
· fiscalização dos · generos ahment1c1os. ' 

pag •. õi7. 

I}~d~cçã?: 

- do ofilcío da mesa reclamando do iro:verno 
outro cdificio Pª!ª. ?- Gamar~, pag. '°20. 

- do projecto do Reg~mento Interno, pags J i31, 
:155. . . : .. .. 

- do p_rojecto conçed~n.do licenç:.i;-~~D.!· A. L. 
S. ·werneck, pags. _347e362. "·• , , 
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46 . L\'"DICE. .. .-':":. 

· - cÍo projeciO \~u~~dendo fa\wcs á socicd:i.de · 
~. · · .Aú~vle"'nCia.: <lo C~nnn1ct·c i<' de J1.di:de . Fl11~'!\..: 

1i:1g. -H·i. . . . . . .. 

- do proj~cto cQncfdendo lic~11 ç:Í. •\O DL· . F. 
~\.. C. Lc>:sa, pag. 545. 

- do p:·.:>jec'io concedendo Jic~llça uo ·l)i• . ·A . 
. J; e. de,\ndt'adE' , p:ig-. 59:i. . 

- do projecto a ufuriz..1.rt(fo ::i. a bert111·u ~e _cre
. d itos ~ upple rnem:i.res d a:; verbus sttb>1d10,; e 

:kcrct:trias d•~ duu5 cam:u·as, pa.;; . -!:38 . 

Rep_1·cscnt:'.u;.~iio: 

da Can1ar:i. Conitiluinte <lo ]:;5t;,_do d e Go~:iz 
p edindo ]l\'Ovldcnc-ia~ {('!(i~fatiY :lõ p:ir :i. ~l' 
,, 1>.>ermda 11~10 gor~rn:\dÕr :' coiH tit>1ição do 
Estado.. p:tg . r;:}. . 

- dosempreg:i.~ostla seel·~taria _!'l::t .l1111t:1 C<llll
rnerci:ü ped1rn!o a cqu1p:11·ai;:to rle ~cus rcn
cimentos :ios do.• e:U) •l'eg:u.los Je s~.:rct:tri:t 
da Jus1iç:t, pai;. rn:; . 

- de F. J. :il!cnczc> e l. :11 . )falhei ros. c<Ht lr-.i. 
:i i ntcrpr et.::i.i:iÁo da d::i. pelo ;;;oycrno :~o :i.rl. i3 
d:t Constltutçiio, IJ:lg'. ::2 l3. 

dos offici:i.é.; e o,manueDses do Archh-o Pn
bli~o rwlindo rn~IT10~0.n\ettto d~. vc.11c.imen
tos. pu.g. 23:3. 

do 1" tenenfo fütph.td de :.IIene~eR , pedindo 
qu.e se lhe m:i.nd~ cont:>.~ '\ntignilbtl~ (\~ "i de 
j=eiro de 1$90. p:tg. 291. 

de 5 00 fun ccion:wios i111bHccs, pedinilo QUe 
emq\1an10 vigorar a cobr:rnç::i. tlo.~ iln pos
tos de importaçii.o cm .. ouro, '.>ej am pago~ 
nessa ruQed:i. a oca.muio p:u·, p;i:;. :29l. 

- d os empre.:;rdos dvls dn lntendenci.:i ·cLt 
Guc1·ra, pedindo 111elho1-:imcut <, de venci· 
meu tos, p:ig. 398. 

- do ten~nte ,\ Jfons0Barrouio1, :;olife norue:t· 
çvc;; de lentes sem onctlr so ·, p:i.i; . -l:!S. 

- de J . B. C. :?.loute pedinúo n annullaçi\o 
do d ecreto de i 2 de :i.br il ele i StliJ, l'~lô. 450. 

- d os habitantes de )fac:ih.S pedindo o :i.lfan
de~mento dattuclle porto, pag". 48-l. 

ne,1ueriroento: 
- dos S!"s. 7.:\m:i. e l'reder ico Borges p;ti•:t ole

g-er-se u.ma. commissão de re.~pMt:l. :°• men
s:.lgem pres;idench!, ]J:J.gs. 52, <iO, 'l'i, 1~3 <i 
186 • 

...,.. do Sr. José A,·eiino p:ll:a tequ islt;u·-sc o 
t1· atadotl:i.s Ui>sões, pa;;s. ~15 , :l.O:t3, 224. 

- do Sr. Alcíndo 6 u:u1ah:i.ra p:..ra nome:u:~se 
urna 'coll'.lmissão especial que d.; parecer so
bl-e o trat:ldo das 1'Iissêies, pai;. :119, 

- elo Sr. Al"thur füos p '1.r :i. que o oificio do 
Senado convidando a C:,m:u·a v:i.1·:i. a no
inea,çã o de tlu:1s comrni.ss&es mb:t.:J.s, ~eja. 
en viad_:_ :i com missão de constituiçü.o, p:i.gs. 
iGJ 0 ! 1;i. · 

.._ <!.o Sr. Felisbello F reire au~orizi1 .ndo a. com
mw>iio · espcc:fal do tr:i.tado da$ :0.fiMões a 
fuc.cc=ionar e:u sessôe:> secre~s ql.::\ndo j lll · · 
i;:i.~ con veniente,_ pa;. i67 e i6S. 

:... : 

... ~ ·: 

- · do Sr: ·zamap:1ra:· <{u~ a Cain:\t'U. · déciare 
. <1ue·a. m~sm:\ comnns~~o·e·spcci:i.l Lcu1 :1111-
. pfa liliercle de c:e1 CJb r:~r ~11as se-:;.sõ.:is c1nno o 

entender , pag-s. 1Gi e l6S. 
- .do Si-. Frederico Boi·ge~ pn·a. c11te :i; Càn1:ira 

.. .. ,a ü r,orizo a me,1i. :i._.c;;ouiu1issão_ :i. ]JrOccder, 
como en·tendec mais conv.;uiien1e, cm 1·qlo.çii.o 
ás ~nas ses$ões, p~ g. iGS. . ·· · 

tlo Sr . Costa ?lfach:ido. p:1.r:l. r11lC o .p1·ojc0Lo 
que :i.prcsent~u sobre ~ubsidio ~o,iadado "rnra 
ortle rn do tlm, i 11depc11d cntc do 1,;1ruce1·, 
p:i.g- . 173. ..: . 

elo Si'. A1·islide~ L obo p;tra nomciu·- se um:\ 
comnüss,1n <.>spccial de ~e\e memh'l'o;· :dim 
ele estudar a organi,.a~~o d o Dis L1· ic ~o Fc
d(•i-al e <>>pcci:t!men te:. munidp:t.l, apreseH· 
ta.udo pn.re,·er on pMjP.ct-0 iiObt-e esi:l~ or· 
g~rii~~l~lies._ p;sgs. i79 e281. 

- do Sr. C:1e1:rno de Alhmp1erq11P. Ji:u·u qu~ .se 
insir:1. naai;l.a u 111 pr.JU,Sl<.' contr:t <)~ l{:rmos 
de 11m;i. cert.1. polití•·a pttlil icaola pelo ::ir . 
lan1!l! p:tgh . l~:l a -is;; . · 

- d0 8.- . P 1·anciilCQ \'cíg:i p.wa uom~ar-se um;1 
colllm i~,; :[,, d~ t1·cs incm~ros <l'tc, ~~unida n 
outr:i. do Sc1\:i<lo, <lê parecer .sobra o 111cio ele 
\'<l~olver-se a fJUi?stiio do su\Jsitlio, pa,(:s . 3U:!:e 
310. . 

de ::'r. Rotlrigué~ Alves parn qu e se s ~Jicite 
com •.1rg.:rncin. :i. rem•~ssa rle rcl:itol'ios, pla
nos ele orç:i.mento, l>ab nço ~ t<1. liellas expli
c:ü h-a!, <e ·tod<is ~"' infora1a.~.ões 11ecess:i.ria.~ 
par:i. a ebboraçiio da lei do 01•çam~ll'to, 
pag. _325. 

do S1· _ F'êlishello F reii:e p::ir :i nomeü1r- se 
u.m:i. commissiio ·especial r1ue d" . p:tt>ecer 
sr!bre :i. eleic:io do ~o\'ei·naclor do Estado de 
<l.c _Ser gipe; p:i.~ . 32i. 

-' do Sr. Amol"im Garcia. P••r:\ nVln eiar-se 
UJll :l. comm.iss:L<l especia l -para ehbo1·a\• nm 
proj~cto do lei 5ob1·e ~'.'<ir:L•licç~o anti-e os 
estados, P :i.g-. 35'1. -· 

- tlo Sr. G:u·cia Pires }l:U-a ·5e1· snhmeitldo á. 
con:unis.;iio de consti tuit:ão o decreto n. S4S 
H de ele outubro de iSOO, p:i.g. 3Si e :)&S. 

..., elo Sr. ,F 1·:i11ç[l. C:l.rv::\lho pua nova. eleiç:fo 
d:\ mesa, p:t; . 30-1 e 400. . 

- do Sr. Rodrigues Alves p:i.ra ciue $0 reitere 
ao miuisterio do. }cazenclo. o IJt!tl ido da 1·e
me>sa ~lo p la n o <lo vrçam<:nto, t.1.bellas, 

_ l·elatorio~, e tc, p!-(. 5G5. . 

R.equel"itD.ent.o de _in f''o1·maçõe s: 
- do S1·. Serzedello, .sobce acontecimentos do · 

Pal'J., pags. 63, 70, i45 e 185. · 
-'- elo Si·. Vi nliaes e outros sobre o contra cto do 

s~mc:1.roeut-o da. cidade do Ri.o de J'aneiTo; 
p:\gs. 64., i1 e i S6. · 

- do Sr. Oi ticica sobre o deposi to em ou.roe ou
tro,; o.ssu~rrtos financeiros, p<tgs. 70 e 2.2-l:. 

- do Sr . Serzedello,so!Jr.e um.o. concessão feito. pelo 
·Go,·c~n:\dor elo Pa.ranú., pa.gs. ~9, 186 :t 224 _ 

- do· Sr; .<\.111.;Lo d e F a 1:ia., sobre co.n l.-:i.ctos de 
cu.Içamento e '1e, sa.ne.1.mcnt-0_·d.a cidade elo 
PJ.o de ·foneiro, pags. 92, i93e. ~·· 
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- do Sr. Francisco Glicerio, sobre contractos 
ixira localiso.ção de immigrantes, concessiio 
de terras, fot·ro-vfas ecouomicas, etc , pags. 
9t:.196 a 224. · · 

- do Sr: Viilhaes, sobre a · prisão e :cleportaçiio 
_ . de um operario. pags. 108, 19fi e224. 
- elo Sr. Antão ele Faria :e outros sobre o con

venio . aduaneiro com os E~tados-Unido~, 
pags. 109, 193 e;224. · 

- do Sr. Zam<t, sobre a applii:acão ao Esta.do 
d:i. Balúa do aviso incompatihilisandoojuiz 
s:ccion:i.l úo Par~~ para o mandato legisfa
t1vo, pags. 11:3, 198 e 22•1. 

- clÓ Sr. Aristides Lobo, pedindo a remessa de 
todos os contractos feitos pefa Intendencia 
l\lunicipa[ do Rio de .Janeiro desde 25 de 
Fevereiro de 1890, pags. HS, 232 e 220. 

elo Sr. Garcia Pires, sobre o juiz seccion:i.l 
do l'.:staclo da Bahia, pa:;. 1.28. · 

- do St·· Set·zedello, sobre clespcza~ com o 
transporte e funeraes do arcebispo da Bahi:i., 
e certos seniços em Pernambuco e sobl'e 
a concessão ele E. F. Metropolitana, pags. 
131, 200, 225 e 280. 

- elo Sr. Fróes c].a Cruz, sob:·e o contracto feito 
· pelo Governo elo Estado . do Rio de Janeiro 

relativamente i navegaç5:o da bahia <lo 
Guanabara, pags. 150, 196 e 224. 

- do Sr. L::i.monnier · Godoft"edo, pedindo cópia 
ele todos os processos de aposentadorias con
cedidas desde a proclamação da RepulJlica, 
pags. 151 e 152. 

- -do Sr. B:tdaró, pa.ra que o governo informe 
se pt"etende apresentar algum a propos_ta <le 
lei prohibindo ás corporações religiosas a 
livre disposição ele seus bens, pags. i51, 
152. 

· ___; elo Sr •. Jose Avelino, sobre questões :fina.n
ceiras, pags. -L54, 232 e 281. 

. - do Sr. Vinha.as, para rtne · sejam incluídas 
nos dociunentos exigidos pelo Sr. Antão de 
Faria, a respeito do convenio acln:i.ueiro, as 
informações do St·. Salvador de l\'lendonç:i., 
pags. 196 e 224. 

- do Sr. h'o do Pr::i.do, j)ara que o g-o,'erno 
· informe · si considera legal a eleição do 

coronel Vicente L. O. Ribeiro, para govel'
nadúr de Sergipe, pags_. 209 e iSl. 

- do Sr. Sa.mpaio Ferra1.; r;edindo cópia d<>s 
avisos, circulares e mais documentos rela
tivos ao decreto de 4 de Outubro de 1890, que 
estahelece1t o pagan1ento de direitos adtta
neiros ern ouro, pags. 239, 271 e280. 

do Sr. Serzedello, sobre os proprios nnci
onaes necessarios · ao serviço da Unfüo, 
pags. .2.52 a 280. · 

- llo Sr. Pires Fer1·eira, pedindo a relação dos 
- empregados effectivos e aposentados da Se-

cretaria da Gamara, pags. 252 e 280. 
do Sr. Carvalhal, pat·a que o governo infor
me si tmu mandado entregar ao Es-ta.clo de 
S. Paulo a fa.brica de Ipanema e cumpl'ido 
varias disposições ela Const.it1tiç5.o quan.to 
a.o mesnfo Estado , <pags. 259, 271 e 280. 

do Sr. ;foão -Lopes, pedindo cópia do cóú
·tracto com o Lloyd Bl'azileiro para a nave
gaçiio dos portos -do Nol'te- da. Republica, 
pag. 280.- _ _ . 

- do Sr. Palleta; iiedinclo cópia de ofücfos ~ 
avisos expedidos a respeito de um i>o.n·ki,no 
arfüicial formado na ciclo.de de Juiz de"· 
Fóra pelo aterro da: Estrada de Fe1·1·0 
Centl"al, pag. 2SO. 

- do Sr. BeYilar1ua, pedinclo ·que o Governo 
informe si já providenciou no sentido 
de serem pago.s as dividas da Estrada de 
Ferro elo Sobral para com seus operarios 
pags. 289 e 374. 

- do Sr. Glicerio, pedindo copia de propost:i. 
· da Comp:tnhia· Sorocabana sobre o prolon

g~•.men to ele S. João ao porto de Santos, 
pags. 2Ul e 37:3. 

- do Sr. Marciano el e )fagn.lhiies, pedindo o 
plano el:tborado pela ultima commissiio 
militar ele rpie fez parte o marechal José 
Simeão e outros trabalhos, pa:;s. 292 e 
373. 

do Sr. Be;ilaqua sobre aprizito do tenente 
Annibal Eloy Carclozo, pags. 310, 37.J: e 
409. -

do Sr. Vinhaes sobre:t m1tdança ele com
panhia de aprendizes marinheiros n. S, 
pag. 3i2. 

- do Sr. Retumba sobre h'ansferencia do con
tracto de obras hydraulicas elo porto do 
Rio de Janeiro, pag. 315. 

- do St·. Zama so bt·e cumprimento de clausula 
do -rcsf!'ate elo p<tpel-moetla por parte elo 
banco da Republica, pag. 331. 

- do Sr. F róes da Cruz. sobre a concessão da 
estrada de !erro ela estação do Commercio 
a Sapopemba, pag. 331. 

- do Sr. Serzedello sobre o fundamento elo 
de_creto n. 438. Pag. 332 . 

- do Sr. I. 'l'osta sobre fac~os occorridos em 
Santa Catharina com s:tcerdotes catholicos, 
pag. :35·!. -

- do St·. G. Besouro sobre o numero de offi
ciaes excedentes nos corpos e dos extranu
ruerarios, pag. :360. · 

.- do Sr. Feliciano Penna sobre a fâHa ele pa
~amento ele impostos por parte ele socie
dades anonymn,s, pag. 388. 

- do Sr. Bellarmino de Mendonça. sol>re a 
estrada estrategica do Par~ná, pag. :39S. 

- dos Srs. Bezerril sobre as obras do 
melho1·amento do porto de Fortaleza, 
pag. 424. 

- do Sr~ Glicerio e outros sobre a .materia do 
decreto 436 b concedendo uma estrada
de ferro entre Paraty e Iguape, pag. 426: 

- dos Srs. Pacifico Mascarenhas e outros sobi:e 
irregularidades . do serviço da Estrada ele 
Ferro Central, pag. 427. ' 

- do ·sr. -~.lcides Lima sobre despe~as foit:i.s 
p<tr.a a 1·epressão do conLrti.bando no . Rio 
Grande do Sul, pag.: 430-. · 
~ ' . - · ·-·:.:;_,:.::~~ 
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. - do Sr .• Pol:ycarpo Viotti, e on:~o> sobre o 
!ler\"' iço !l:i. b:str:icl:J. de l• erro Centi·al e dr• 
illin:is e Rio, pag'. 451. 

·._ da· Sr. C:rr~alll"~l ~\il.ire :t l\1udanç:L ela hitoh 
<.la. · esLrada_ dec fê\'1·0 :;; , .. Pt.nlo e. Rio~de 

· Jâneiro, p:i~. · ·167. · 

- elos Srs . Lamollnier Go<lofretlo e Leooel 
FHh o par:i. .;ere111 en,·iactos ií. Cainara os· 
pap?is·rclati,·05 Óts p! nsiics conccdidns pelo 
Gove1·no P1·ovisol"io, p:1g. 40·J. 

d<» Sr;. Leopoldo' . B.nÚ1ii?.s e Gu im:-i r:i.l's 
~:1.t:i.l ;;oln·e i\ctos praiicado> j)dO go,·cr
nador de Go)·:tz. pa~s. -fSG.405. 

dO >· Srs. Domingo~ Por~o r out1•os soiil'C um 
pJnt;Lno formad o pelo J.terro da Est~·:Lda de 
!•'erro Ccnlrnl cm J uiz ilc Fú1·a . par;. 503. 

- . do S.-. A. Elli~ e 011;,.>s sobi·e a conccss:~o 
de um:L es trada <le f~rro a parrir do r io 
Aquidaman:i. cm :\latr.rll-rosso, p:i.g. 521J. 

- tlo.~ Srs. .fo:i.•1 do A 1·eJ htr e <Jtttr ::is sol;rc 
"en-iço~ da eMrada de !"erro C;.,1ürnL pa;;. 
~23. . 

- elo Sr . 13ad1os:i. Lim:1. sol,rt> 1un:i nolici:t de 
inu~:io elo ierritorio d~i; )Ii<SÜ3s. pa;;. :)2.j. 

do Sr. r •. ele Buihões •olire OCCUt"~ ilcias 11:1-
vid~ com :t c:i.m :i.r;.1. con;;1.i t11it\1e de Go..,az. 
p:ig. 542. . . • 

·· ~ di> Sr.·. Ga.bino Beso11.ro $Obre acontecimentos 
· · occorridos· em ;\faceió, ·1);g. 6~6; ·.· . 

- elo Sr. Costa Juniór FObre "' estrada de 
ferro de Tnu baté ao .;'1.mp;i\'º' pg. G32.' .. . 

- do .S~· « .Joiio de $iqueir:Í: so.hre. resefsão de ' 
Cont1•;tctc~ pelo ~il\ÍStCriO U:t c\gricultnra, 
p~~- 634. . . ·. . . . 

Telc,;;.-:im.mn : 
.- do Congres5o de S:,llt:l C:1thari_nn. comnrn

nicauúo a prnmul;ra<;<:i<> da Coiistituição e :1. 
oleiçl\o ,.[,. (;o.-erila\lór e Yicc.,..Qovemador, 
pa.g. 29. 

"".""do Sr. Lauro Slld1·6 cqog-ra1.11lanc\o-sc com :i. 
· ca1nar:i. pd:i. prosper~dade cb P:ttl'i:1 bra

.zilcira e commqnic•\l\do ~"ª d eição par:i. 
j ovc rn:tdor ·110 }');i:ido do l':•d , p:i.g. i62. 

-'- d1; S1-. Jo;é Cionç:i.l"es da Sil\-:1 coinmuni
canuo 11ue se reali7.:n·a . no db 2 rle j11lltC' ;J. 

prom1tlgt.ç:lô da Ço~st1tnlçp:.o do Estado d:L 
lhli ·.,, ~ sua oleiç:i.o p:i.ra , governa.dor. 
p:i.g-. 1/2. 

- dn Sr . L•tiz Yinun:t fazen<.Jo id~nti~1 p:i.rti
c í pa<:~i.\,, p:lg. 1 -;s. 

..,- llo :3i:. L:mro Sotlr-ê comnnrnlcando. renun
ciar ao m:cndato Jc .:lepu~:i.do pelo P:tr.i, 
p:1.i. :Fi3. 
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. EieiçÕes de S. Paulo, ·20 de julho, pag. 662. 

~ . ' -:.: ' ' 

Contractos da Intenclencia, 2.'3 de junho; pag. 91. 
Convenio aduaneiro, 26 de junho, pag. 108. 
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» ,, 3 ae juib.o, pag. -rn2.-
Demissã:o dei i 0 '.Yice-pre-sidente, 9 de julho, 
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de Fora, 11 de julho, pag. 316: 

Eleições de S . .Paulo, 18 de julho, pa.g. 435. 
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'l'ratado das l\fo~õe~, \'.l dejulho, pag: 275. 
lncornp:i.tibilicbdes, 'l7 de julho, pag: 400. 
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Julho, pag. 302:-c 

Ordem do dia, 13 de Julho, pttg. 325. 
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!' 27 de julho, pag~ 563; 
Amnistia. a.os sediciosos do Pará, 29 de jclho, 
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Sessão em lO de Junlio de 1891. 

O povo .e. o jni?. ;l,:. t odo quanto :e diz no 
p;tr lmheuto '; ent.n:tanto. :t Catn ;tr -; ~ ;~,; ta e11-
cu~·1·a hldi\, .é ·:l plm1:;e. O Go\·t:1·1w r.le.,fie111irL 
de t udo, e daqui a púucp ;'1. màedarã para ;1 

itlla .da Sa pucaia. · . . • 
O SR. JÓ:\.!'.I wE S11}UEIT:.A - Tm1·1:i.\l1n.-sc com 

ardor no prepal'o fas sal~~ dus sess<ies. 
UM S1i . DEPt:TA1.10.• - .J:\ V. Ex. começ·•l 

com suas de resa~ do s over1w ! 
O Sr> •. .-\!:trsnr,i,; ~ Lonn - A ntes de tnclo a 1.:t

mar:i tem o U(!ver de !!'' rir• lar a Con::;titniç:lo, 
de fazei-a respeitar . E:;ta ê :~ surt maior 
obríanç;ão. 

Per7u11ta o o!'ador aos nohres rleput;1dns si 
:;e ar:lt:in1 realmel1te a com111otlo na s>1h 
que ll1es ileram para ilS ;mas sessões preri:1.m
tori<1$. (:\p<ti'teú .) 

O Stt. P 1;1·:sm1~=-n: - {~:;e 1 11 tC'lll a pn J;t n:t 
ó o SI'. ,\ 1·i,;titJes Lobo. 

O Sn. . . \Hb TJDEi\ Lom- !::xis te1n numerosr6 
edili1•io;; ua C<i pi tal ; o pro11ri1i Cas~ino, anile 
funcciono11 a C:uu;n·:t em i;l!;;~õcs Jl l'"[1ara
tori:1s. o :1nnn passado, olfc1·ecc van tage:1s de 
commoclicla1le e decr,ncia. Hn ainda o edilici0 
do Congl'esso 011 C!11h Gymnn:;t ico Po1·tn!:twz. 

Por(1nto, a. C1m:H;1, niio deve s11jeita1·-~e a 
est:t collocn1;ão. A qncstão, qt10 parece ele lar1a 
c"p1"i11a, ó uma queslão impottaul<.: a todos o;; 
respeitos . 

As,;im, entende que :t .7'Ie;;a deve :iet• encar-
1·e;:rndn. ele rliri~ii·-se a.o Go>ei-no, pcdiado-lhe 
que cle;;i :me pari\ o;;. lra balhn:; 1la Gamara, 
outro edificio, onde cll:l pos~a fnm:ciomu· com
rnO!lamente e <?111 melhores c-ondiçGes . 1 

Propõe m;1 ls ri ue, caso o Gover no n:1o re-. 
solva csttt queslfto, fiqne a :1-tl eslt ·lluto!'iz;tfa n 
procrm1r um outro loco. L. ( A poiados e 
apM·te.~.) .• . . 

A Cam:.\r<1 :lincht dev ri lem!.lrnr~se das reclu
macões que motivou o anno l':i.s;;ado <l série 
do.~ ~essões do Congra'\SO Nrtcionn.I. 

ÜM S1t. Dr-:PUTADo-Hol,lV•) at é uma mo~iio, 
a ssignnd:\ por 00 e tantos deput1dos, recorn
meuda.ndo a muda.nç:\. 

a11solutame.nte com essas cousas. ([roc~m-se 
.i a .· i 1Js C])f(; ·te~.) 
· P01~ conser1 uencia., acredita que mui ta m xão 

tem n Camnm para tomar elll. toda consirle-
1';1 Ç!âo .o :J.S'-'umpto e en cilrrcg ;1r. 11 Mesa, que a. 
r epresenta, de entender-se com o Governo 
ilizendo-Jhe que ella não .está dispos ta -~ 
f11nccionar rio edilkio qné lhe" foi des tiuado. e 
que é [Jl'eciso rlesigm1· ontro; I1ci1i1do t:1rnl:ié1n 
a Me&"' autorizada a escolher o que mais 
con veniente pa1·ccer, si deixar de ser atten-
t.lir.lêt e:;sa recl:urw~:ão- ' 

E' i~to que propüe, pois eotcntle que de 
l'ór rn'.1 a lg uma ,,. Camara pôde fuucciooar na 
loca it<lad o ~m ((Ult oi-a ::;e achn. 

Yem ú m~~;t, ~ lida o post<i am discussão 
a segninte · · 

« In<líco que :1. \le;;:i. ,1,1 Cama1·adirij ::i-se ao 
G0 ve1·no j iara l} llc de;;if!ne nm outro local 
onde fonccioue a me;;ma Cam1t1'i\. ; caso o Go
verno :;e N Cuse, a me;;a procure 'h:wor por si 
me;;m;1, um cdificio. - A.ti,<1i1.les Lobo. )> 

O Sr. ~J:atta :'..\fachado (i " se
creuirio) di~ que, dur;1nte o inte l'regno rfa 
:;e:;são , a :\lesa não se descuidou ele t ;·útal" chi 
que $1:in •ln loc;1l da:; 5r.>.:;:;õ~s; por inte r medio 
do r.lir ,.ctor cht sccretarüt, . o Ol'<\dor, na au..., 
;;e o eia elo Sr. 1n·esidente e de accordo com o 
Sr. >ice-1wesidente, t r-.i.tou de in o.la~ar do 
Go,·el'llo ,;i elle poilia d.ispor de qualquer 
e<li!ich•, q~e r~1el hor •,;<;nisse pam i·euniã.o da 
Gam ;1m. e ind1cou mesmo a an ti~a ca;;a, como 
snscepti .. el . de rnelhora meoto,.'"wlo.pll1.0do-se 
clla, provi~orhHnente, para a actual reur::ião. 

Não Coi ~ó como secretario, mt1.s t um bem de 
motu proprio que tomou ta l r esolur;<"io, por
qua1~ to não lia nenllllm elos Srs. deputados 
'1ne não sinta as ditllclildades que ha em vir 
•fa cidade, com a dd icienci:l de condueç<1o com 
~ue luta. esta cidade. (A poiados. ) 

O G(lverno, segundo infor mou o director da 
secretaria, mandou ouvir o architecto Bethen-

0 Sr.. A1usTrnEs LoBO - O Go• erno nil.ri ~Olll't dn SiJ;,1, e est.e re,;ponden ser J m po;;-
attendeu a essas r ec!ama.ções e levou o Slln sivel. no espnço de dous rnezes, adaptar-se e 
descuido ató o ponio de não remover as ilifl1- prepnml.'·$e (;Onveuientemeut·• a. antig-a casa ; 
cuhln.des qne offer.:;ci;1 o tr-~nsilo 1pe tiul1ani hl er•l. o estado clella, que se uão pocfüi. t ocar 
de far.er os membros do Gou~·r~••() µo.ra clw- em qua.!quer da:; parede;;, para :.ilarga1·-rn o 
garom ao log;•r do:; t:~~balhos .. fü1 :; t ;1>•~- no sallo, . por .:sta1· ? ~·ig-ameoto inteira_me~te 
entrct.tn f.o, f<it.er nvan_çar os trilhos d;t linha dest r u1do pelo cupun ; tomando-se assiu1 1m
de cari·is de S. ~chri;Lovão até ponto mais · !.10ssivcl, <m! tão pequeno C5!J~CO d <l t empo, 
proximo tlo edificio. Isto era cou&\ muitn facil ~econ ::: trui r-w, pôtle..;;e . dizer, a casa. ; UJaís 
e n. .muis-, in tu!ti v~t do mundú. Todo.;; .ain·.la se ) ,~indti . não Havia outro pr<'pr io _uacioa a l_q ue 
leniuram do~ mcommorlo~ que ~oll:ri<l!ll nos pude:::se ser adaptado, com a precisa presteza ·; 
dias das sessões do :u rno p;1s.~a 1lo, nas occ:a- ;;ciment13 01i,1ço da Boa Vista achava-se nessas 
.siões de qu::isí insolaç~io, ou em.dias de ch11vas, condi:;;Ges. em virtude do queojá se havia feito 

• tendo-~e <le 11.::tcntl'\'l ten·enos enl::unaçados . p;tra. a Constit11inte. 
Contra tudo isto bottve não pequenas recla- .'>..' Yista disto, a ~resa., sem poder decidir por 

mações . M~s o Governo não se importou 1si tão i.mporta:ite assumpto, resignou-se á si.,. 
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l" si·:~sxo 1·1;F.t'AR,\TORTA :.::H 10 ni;: .1ux uo i O S1·. Aristides L<>bo ent~ncle 
l>E lS!H que tem, com os sou~ colleg·:lS, o direito de 

_ protest~1r contra n. localidade em qnc sio 
1•1·1·.-:irJ.r~11cia d.11 Sr . .Jo(70 Lopes (vicc-pl'csidente) obrigados a traba.lhar, e pensa que de:;de jú 

deve-se tratar de deiSignar outl'a,. (,,.11)oiados.) 
Ao meio din. occupa. a cn.deira. da iwesiden

ch\. o Si·- .Joilo Lope~. vice-presidente, que 
cou-\·ida para ser l'ir tle 2• sect·etario o Sr. Ser-
1.etlello. 

g· incootesttwel qur1 a, Ct\mnr<\ tom 0 di
reito do, como parto do Cor1)0 Legislati.-o da 
Nação, indicar n.o Governo outro eclificio em 
que poss.'1. funccionar. (Apoiados.) 

Süo evi.lentes as mâs condições cfa loC<'tli
dade em que se reuuiu o Congresso, e não 
deve c011tinuarn.Ca.m,1raa. permanecer nelh1. 
Não vai nisto nenhum proposito de hostili
rfacle ; mas é preciso que o Governo saiba. que 
o Corpo Legislativo nft:o é umn. turmn. de ca.lce
teiros, que '\"ai trabalhar onde hem n.prou
..,·er.:!m cotlocal-a; que a Camm·a dos Deputados 
eeprescota a maior autoridade deste paiz e por 
isso deve ser aca.tada ern seus sentimentos. 

E' com sorpreza., diz o orador, que a Ca
mal'<t vé-se lançada em !tnm especie de com- · 
partimento . .. 

Faz-s~ a. cl1amnda., à qual respondem os 
Srs.: João Lopes, Retumba, Inn0cencio Scrze
clello, BdLort Vieira., Cantão, Pedr0 Cber
mont, !\ogneir<t Pitran~guú.. Pires f<'errcim, 
B~zeiTil, .Toã.o ele Siqueira, Justiniano Serpa, 
t10!~(~a lo de L:i.g·os, Pedro Velho, l\fi:?uel Cas
tl'o, Epitucio Pessoa, Sâ. Amlrade, Tolentino 
1l~ C<~ l'valllo. Rosa, e Si!Ya, Joo.quim Pernam
h1.1t:n, .T nvencio de Agnif11•, Annibal Falcão, 
Es::iil'Íto Santo, Bcllarmino Carneiro, Oliveira. 
Vnlladão1 Feli5bello Freire, Sea.bra. Barão de 
S. l\farcos, Fonseca e Sil Y<"t., Man hães Bnr
relo~ J\ lberto Bnmdã.o, Fr<tnça Carvalho, BCl.
ptist<t da .l\Iottti, Akintlo Guan<tbara, Sampaio 
Ferraz, Aristides L<:>bo, Ch~ig~lS Lohüo, Fran- 'CM SR. DEPUTADO ~ Em uma gn.iola . 

.. cisco Veiga, Mn.fü1. M:ic.ll:ido, Astolplio _Pio, O SR. ARISTIDBS LOBO •.• ou eniuma n-n,iola, 
·· Gonç:.tl ves R:~mo;;, l\Iurc::tano '.le l\fogn.lhu.es e 1 como muito bmn diz o nob1·e D~putaclo~ 

~ ,...__ ~ . _ o SR.. SER7.EDELLO - E ate sequestrnda da. 
.-;;;:J,acet•da Coutmho. .. 

1 

. , . 

; O :SR. P1rns_.mi::xTP. diz rrnc, :intes de de~htr<~r opiuião pub.Iica. . : · -
· aberta a ses~ao, deve chamar a ntfonç-~to elos . . . . 

Sr,s. deputados presente::; pn.r:.1 as cow.li:;-ões O' SR. AHISTIDES LOBO - J .. 1ua1or nece.ss1-
de a'bsoluta impropriellade e até tlc falta. d~ dnde do parlamentc:_ é a presença do publico. 
deceacfa. do JogiLr desig-nado l)<tl'<\ :1s sessõ:.>s Onde s~ collocarao os e:spectadores na s~a 
prepn.ratorfa.s ; que a l\Iesa não descuron ·a o nde vai :t Ca.~rnra celeorar suas s~ssoes 
importante questfu> de casa para. a cmnarn.; 1 prep::ratorias, a espera que se prompt1fique 
tn(IS, intelh:mente, em vesperas da inst:.tllu.ção os~ lao ~m que tr;1b;~J ~1ou o Congresso~ Em 
d~t sessão e no dia da primeir:i, sessão prepn.:. nm_ regm~eu de irn~ltc19a.de, em um .reg:imen 
ra.toria, o l_oco.l Jesig-nado ~:htquelle que estão d_:i 1mmed1ata fisenhs~tçao do. p~vo na~ ~1~cus-
vendo os Srs. deputr..dos. soes parlt\mentares, elle esta n:nposs1b1htad9 

_ ~ . . , . de presencen.I-:1s, não só durnnt·'.! estas sessões~ 
St a~1m eutend:r a_ Camaz:. far-se-h~ re- por falta de Joga.1·es aprop1·iorlos, como du

clamaçao formal :sobre o as:::.umpto ª quem rante as reuniões oi·dinarias, pela . grande 
compete.. distancio., em que se acha o editicio, do centro· 

Abre-3e a sessão. da cidade. · · 
Ca.!lla.ra V. I. :1. 
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tuaçfo, espel'ilndo que :~o menos na al1er-tuei1 funecionou, é in·eciso que Sé\ dig:•., e:n pessi-
dit Camitra estivesse o i'aliio prep:w::t'.lo. mas condiçõ,,s; •Jivje, 11..:s encontNtmos uas · 

O or~1dor dedara mais que o St-. Beth·~·1- mesmas , condições. · 
co\frt d<i Silva ·amrmou-ll1e -· riue no dia 15 o u"'r SR. - DEPUTADO _ Eni peiores : 
salão estaria, prer.iar::tclo "'' . o Sr-. IxxoCEXC!O SERZEDELLO não S'.\,be se 

für SR. DEPUTADO - Como esteve no dia 15 hn, _ 0 intuito el e desprestigiar a Gamara, a 
de novembro do anuo passado. primeira autorid:1de deste paiz. 

O SR. :'11ATTA l\facHAn·o - E' esta ::i, infor1n<1- Si não ha, este intuito, pelo menos, ha 
·~ão que póde dar-, para que os nobres deput:i- desi.Jin, no cumprimento do dever. 
dos po:;sam julgar com mitís conhecimento de Està, portanto, de pleno accordo com ~ 
causa. opinião que acaba de ernittir o Sr. Ari~lides 

Re;;pondendo a um apai·te,diz que o Sr. pt·e- Lobo, pedindo ao Sr. presidente q11e oincie, 
sitlente do Cong~esso Constituinte chamnn a em nome da mesa, p::tra que designe o 
si a corre~pondencia com o governo, e niío g-o,·crno uma casa digna, onde possa fm1ccio
era o ;;ecretario que a fazia. ; po!' isso não uar :.i. Camara dos Srs. Deputado:;. 
potlel'á informar relatirnmente it moção 50- u~1 Sit. DEPUl'ADO _ E::;tà provado que não 
bre a mui.lança, do local do pal'iameuto sinão ha. casa. 
com o que constar ih sec1·ctaria da C;n11a1·ti a 
t:i.1 respeito. () S1t. b:-:orn:-;.~10 S1mzEDELLO, eontinunndo, 

Cnmpre ain<lt.1. obserr;ir <JUC, eslanJo tilo obscrnt •fUC a C•unara. tem necessidade da 
proximo 0 din. da ahertul'a cln Cou!!"resso. não comec,~a1· nn di:t 15 do corrente :1 fnncciünar 
lhe parece possível ohtcl' outr:1 c~isa para7 a le!.!'almente ; Pl'•)Cisa rompel' com .:;;sa ,;erie 
reunião Lh cam<n>a, e entende qnt~ 0 :iiellioi· ~ de~ al1usos f]IW tecm sido C()nstanlcmente pra
resignart-m-se os Srs. de;)11t;1dos,ao 1111~110,..,pn:· tit·ailo:; ; 1•1«:·1,j:;;-1 crea l' lle,;de o primeil'o dia 
e,,,t<t ::;t?Sii<i:c• às incon Yen i~ncias do loc:ll. ( .d.pa;·- um an te~urnr:.1 l <ios rl t:smautlos que o poder pu-
tes .) ]}!ico esb pr.tticaullo. 

Qn:1nto no sali'to elo c,1ssino, p2 rtence üsti:: Como repr·esent:: nte Jo PnriL, o orador 
edirkio a um;1 as;;o~· i; 1 ç,ão e 0 orallot• põih~ (]u:isi prcc:is:1. pedit· inl'o1·r11aç·õe;; ;10 ;::·ovcrno s11l1re a, 
allirrnar q11e a sn t ,Jircctoria nilo se prestai-ia, ~itt1ac,'.ão do se11 EsLHlo. JWL~cba saber dos 
a cerlel-o para o::; tralialhos da c;:m:u'rt. E;;=-·~ factos r}tie alli se e::;tã.o cbn1td. 
bellu S'.diio e o unico rp1e existe nest:1 cidade O ~1:. PRESIDEXTE lembra ª" nohre de~ 
pa1"<1, o rim <l que foi c.lestina•h e expt'essa- patatlo que o que e;:;tá em rliscnssü.o e a iudi
mente construido : o~ pr-opriet;u-ios certa- crt~·~1o do :::r. _-\.ristUes Lobo. 
mente não_ f]U~l'e1·ão tlestr·111l·O ºª tl'J.nsfo1:- o SR. lXXOCEXClO SERZEDELLOcliz qne si o. 
mal-o prov1soriamenil.'. o qu:~ tanto valeria g·oyer-no ni'lo CllÍ(h\. de mat1tel' a cfümicb.de 
con~o perder-se c:ssa obt'<1_de a1·t.e. ~le:;ta casa: a Cmnn·;t precis<t \emi)rai·-lhe 
. ~ao estas a.s rnfor:mtçties qne lhe cumpre 1 e::;te deYer. · 

d,1,r. - , Esta de accordo com o nolJre deput:ldo o Sl'. 
o Sr. In.noceucio §e:rzedel-1 Aristidc'~ Lobo, pedindo ao Sr. Pr·esiLlent~ 

.lo :.Jiz '!ilC, apezal' d:iS infor11l: '. \'ü.•,; (jlW ;te: :! a ([l:e."al\':, :°:m l}~m.e CO,~ rc_pre~_en~a~te:;, ª.q~1 
de Pl'~sta1· o s:. 1 º. sec1·et;mo_, de·:;' J izer· pi,:;en t~.:s, .t ~-:::,~m;~dv_ d'.t ,,.c .. n1~11.~,;--e . faç.a 
que ll<\•1 h:1 .Junda ai;:.:-um:: . 11015 eutr; •, !'e\os d~,,,.\e ,1-l en_er,,,1c.t .ecL-1,.ni.1~.to 0.)11"',rndo o 
olhos üe toLkis, qll ') 0 g.0,.e1:111\ não JII'OC•n·ou poLler executivo ao cumpnm;;nto de seu de;-ar. 
c11111p1·ir o se1t dc:ver, fazendo a.bsolutn.mente 
não c:;i:;o dessa. questão, e abaudon;indo-a com-
pletamente. -

U)I si-~. DEPCTADO. - Não :_l, abandonou. 

O Sr. _.i:\..leindo Guanabara ob
s: rYn.:que ja as sessões da, Con::otituinte cele
b:':U'<trr:-se em urna sn.b qu~ não se prestava 
al.isolut,1mente uo fim p:m:1, que foi dest\n,tda ;. 

O SR. l~" ' '•::~: :-;-cro SERZEL>ELLO - ~\ Consti- as deliberações foram tomadas precipita.da
tu!nte terminou seus trabalhos a 25 1e feve:- mente : os oradores clilfü:ilmente se ti.zeram 
ren'o. entender. 

Passamm-se, portanto, dous long·os mezes 1 Faltava, emfim, à sala cla.s sessõe::; da Con
e a.final de coutas, na. vespera da, C:unard. slituinte um certo decoro necessario uo poder 
encetar os seus tca.balhos, nos encontramos l le!!·islativo. 
em unn s:1h desta ordem ; o salão . em que, Sendo inconveniente o local, os l'epresen
funcc:orwu a Con::;tituinte esta e:n oln':1s que 1 fantes pJr mais de uma, . ve" fizel'itm . s<~IItir 
começaram ita tlias e não podemos mesmo pt·e· n. neces:;i(bde dn, escoihrt l:a urn •. ntJ'l> .;_.., · 
vêr si as despezas feitas, nestas condições pode- Isto não é questão de poucamo11ta. E' in- · 
rão ser con ve~-~eriteme11te ._l· l· !ilisaclas. [ uispensav:el, par;i que ~5 tl· .. eliberaç·ões _do pae-

0 governo Jª despendeu nnportn,ntes som- lamento mspll'em conlli"1.rn:a e respeito que 
mas _ nesta casa ; entretanto, a Constituinte ellas sejtim toma.das com a gravidade nece.s· 
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sa ria, com a µ-rtn·i1htdl' ~omp;.tti1-..! I cnm ~1 iro- :1sc:-,1i~11.:iio cio · )•LÜ•!ico. Mas estú fa llnndo 
pol't<rncia dn missio qu:~ nr'J.:; .somos ell,1111atlos cum :t 1·a 1.f!.o : si não t'or t!DCOiltl':1do pcil:t 
a de:>empenhnr. . nwsa :im tocai <Jnc se p re~te its nos;rns sessões, 

EstR gra">.idadc não se co:1d11 mt c<Jlll :l laca~ e btc.> coni :1. rapidez necc.s~nria, por todos . 
l'idudc om qM nos tlcl:amos, loe<didttde que 1

1 

reconlle~i1h, ficamos col loc:idos em um liecco 
Jlilci comporta :\lJsolutame111o .. o Ul•m·~ro t~e sem .s:1t:1da._ . . '· · 
deputatlO:> de qne se t•OUIJlÕP. a Carnar:\ , l o~~ 11- A 1111i1caçao do .s 1· . e\ r1stul1~:S Lobo tem duas 
<l<lde •1ue não compoet:t :1 pre.;;enç:;i do publico p:u•ti:s ; quanto :• i~, o orador· concord•\ em 
~ uós dEi\·emos deS<'jm' que o 1mblico assb to. que tlqne n mesa. euc..·wregad;:i. de entencler·se 
ú.s n,·ss:ts sessc-es, 11•\l':t ti:>ealimt• no~so:> com o goYcmo ; w;1s q1i,, n to ~ 2''. que diz 
tral:alhos. r A.poimfos-) . 1ne no c<h;o do g-overno não 1·esolver ;( ques-

Acha, portanto, que k m muit os hons fnn- tão, a n1e:>a procnre po1· ;;i me~mti ohte1· outl'ú 
dnmen tos l l que o nolwe d~pnta oloo Sr. Aris- ell íricio, peU:>il. que niin se póde votar por 
title;; Lobo propoz : <JUC ;t mes 1. ~ Cll tono ln. ella. (Troccrni-sc uarios aparies.) 
coni o g-overuo p:tr-1 termos uma untrn(':lS•L Offe1·.-cer:·L nm:t inclje;·1ção i:llll>tiluti''1l :\ 
1\Tasi,;to já Sf: ttntnn f! snrgir:iru di1flcuida d0,;: estt: que <L m~:• tmipregue tot!os os ~fol'(:Os 
o nobi·c ~r. l º ,;ecr.'t:.irio ac;\li<t 1ll! inlo1,m:tr par ;l cou~egnit- do gover110 uma c;1sit melhor 
que :i mesa pl'ocuron cntendet'-se com ro go- do que e;;t:t (c(Jntim1a1n os nparles). . . il·fas 
Yerno nesse stlntido. . . como qnet·em os nobres deput:.dos que 1iqu&-

mos ·t D;tda a hyp< thesc do g-o\·crno não ncJ:; 
propor·ciouar diverso ellilicio e ~i a mes:\ nit<l 
cucontrar outro, como se recoumicnda i1a 
indic;tção, podemo;; nos furt,1 r no cumprimento 

O Su. ) l.-\TT.\. ~l.\Cl!ADO ( 1·0 $CC•·ctm·io) - :\li.o 
c1irectnment~; po1· intermcllio Jo dit'i-ctor cb 
~ecretaria. 

O SR.. ALcrxuo GuAxA1u1t,\. ... \·isto ser dos no-:;~o:; elevem;; ~ 
por totlos 1··eco11t1cci:h• a imp1·01wied;ir\e do lo- o SR. l:\":XOCl,XCIO Simzm)r:r. r..o _ Nilo de
cai onde firncdonnu ° Coug-re;%O, riuc ~ihsoln- vemo~ come•;:"<l' justameute por uma Jrnmi-
tamento ni'io se JH'est~- a. di.,c::ns~iic:; p·· i'lamcn- lllaçi:to. . 
tares. P er gunt:1, será fa.::il nc11a t· ag'(lf'<\ 11111 
edificio ,_,01 concliQOe;; de pre ~t:1r· -se ,.os t1·:\bn- O Sit. Ar.r.1xno Gt:A);AHARA diY. que não lm 
lhos da C<l!l1nm ! Ar1uelle que l'ni indicado 0 humi lh:içli.o em sei- razoavel. Pi•rece- lhe 
a nno p:rssado, o da ::m ti!!':i. Camnr-::i. ,_lo5 De- qtte ;\ cmnar;< en~ ~css:1o p1·epar:1tol'ia, com 
pufados, seQ'nnrlo aca ba rle 1leclar:n o Sr . 1º qua!qtwrmim ri•o c~e deput .. do:;, póüe appro
secreuw io 1'íüo roí julgado em lw::s ~ondições; vai.,. $em rnco11ve~1en_te al;;um e com_ wuito 
::i.chou-se que cst;<V;\ ein r 11i n:1 ;; . o C<l$~ ino, run<.l~men to, :\ pr1m~ll'<\ P•tt'te dl\ locltc;tÇao, 
que foi li;,mbrarJo t::i.mbem :vpü t< onde se ceie-l ''.u~ e ~im:i r.ecl~:~:l.f'ªº · nl•1~ :t :>egun~<l y,'\rle 
brarnm :i. Se:>sões preparntorias ,fosta Ca m :Ha. <Jn_: ui: e um~ <Jt.e.-bo que 1uo tem cl1rc?1Lo .de 
é prop1·iedade r.le_um<t sotl.=..!a!lc p:irl!c.nlnr· e re~l.'er ;_ e:,ta se;.!y~il•t parte ~nce1-:-:t c1E- · 
cré que estit n1Tendmlo ri:rra 1mm cxpo3iç:<i.o c~ , n~taucia~ e .cond1~!a> a 'JllC :t Camar;1. !KlO 
que Mli se faz. pode qe~atll't1'1C l'. l:. µr~cis~, \JOL' exe:11plo, 

l\ão conhece 11nt:·o;; e-;:lir:icios •iue s .~ IJu~,::;w 1 '! 1l'~ a:me~a se ;1c_he <tUto1·1w.a.<\ l~ despender ' '· 
Jlresla.r is •1iscus:;ües Je;,ish\tivfü;; t~ ~i' <:c;1:,;o, 11uaut1;• nel!ess:in;i para a<lqu11'il' o local ..• 
.Jepoi;; de e11tcn.!e1 ·- ,,:~ com o f!O'erno, ' t !nr:,;a 1 O Sr:.. At{r:>Tw1~,; Ln:o - Tem a verLa do 
Dão conseguir o riue ~ des~ja, lho p:ircce expetllente . · · 
que. tt,,Ct!!~a.r": niio diffe col!ocm·-sc em um O S1c ,\ r.cre\DO l;t:A>AB.\.J·~,\ .• • ou lJlle a 
OOC(;O ~em ~ainda. . . . . 1 C:unar<• vote os meio · nec~~~·uio~ para q,ue 1 

D_eve resoh·er este llcg-o_c:c :>ei1l p1·ectp:- i:;overnt>· execute a :;~:i vú~t:tde :· Seia com~ 
taç;an, com gr:iwl e moilerar;au . '1·w (l ··ei i ' J'll"CH i· q11,, e't" 'ia l)""te'd·• ·0 l' 

~- r . 1 . " . t ' ' · · " - , , •· " · .. • "' ,, - ,,. .. 1 l i-
~ i or approvar 0 o rine P1'.9Pºt. 0 "' 1" ,\r!S 1- ca.;,;i.o do nobre deputado pelo dis tl'icto fe•iernl 

?es Loho. ~si o go"ern~ m:o,vmloi• at tl!mler oil ,1 devo s~ 1• apill-ovada. ' 
a recla.m<l<:.a11 que lhe Jo1· i .:11ft. 1 ~> J 1' JJJC>n., 
pcii•gun t:i em que li <:>'.I. ~• C:-tmnl'a ' Xã•i dt>V<l O Sl: • 2\IA Tl'A J\f ,s.,Cff~ no Oº .~l!Úl!tnrio) pôde 
chegar a essa posiç[ o.. . informar que a F~r iJ<t tlo expediente tein 500~ 
u~1 Sr . . DE?Ll'ADO - l\fos o -.·'·overuo tem d.e S:ll~o :.t p~nns ~ querendo arilitt't\l' um:i gra~ 

·~ flfi~aÇao ao officrnl Lla secretaria dn Cama1'a 
ol.rigação de de8ignar cutro Jocn.J. • incumbido dns a ctas LlUrante as sessões do 

l? Sr... ALc1xno.Gu;1.x;rn.u:A diz qu_e nin_g-~1em Cun~rc;sso · ~onstituintú, e que prestou rete
mais •lo que o ornnor sente qne e le;::itim:1 Ynntes serVJ 11os nesse afanoso tnc.1ruo a 
a iodignação dos nobres deputados . ~ente, 1 me:>:i não poude f;1.zel-o, por estar a "vt;rba 
~rno l~dos, que e;,ta e~~ é. :i t~lutarnente • e_sgoti\d:l. . Está, portan to, a me:St\ im[JOS:;ibi-
1mproprm paro a. funcçao leg,,:;lati"l':t, porque htad:i. ~~ d;\r execução á T-un.t:i.de dos nobrel' 
não con!:t~l t:i. as necessidades parl~men tares dep:1tados . 

: tl~ m~chn. regLllar <lo~ nossos tmlJalhos, e . ~ão ·~ii inconveniente em approvaN~ n. 
uao consultv. a necessidade _,que lemos da mdv::a~ do 111:>!.>M.depu l~do 'l'W;nto a 1:. par-
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te. Todos estão convencidos de que a Gamara q SR. SERZEDELLo: - Agora que a Gamara 
não póde func:iionar nesta sala - o que é esta em sessões preparatot'ias, podemos tomar 
uma verdade reconhecida por todos . conhecimento destas renuncias . 

O Sr. Aristides Lobo nã.o sabe 
o estado da verba destiuada ao expediente 
da casa. 

o SR . MATTA MACHADO (1° secretario) -
E elb é diminuta . 

o SR . ARISTIDES LOBO diz que si não ha 
polvora, não se póde fazer fogo . 

Nestas condiçõ2s, retira a segnuda parte da 
sua indh"!aç:l.o, insistindo na primeira . 

Consultada a casa, consente na retirada 
pedida . 

Em seguida é posta a votos e approvada a 
primeira parte da indicação do Sr. Aristides 
Lobo. 

O Sr . l 0 secretario procede à leitura do se
guinte · 

EXPEDIENTE 

Communicações dos Srs. deputados José 
Avelino, Judio do Brazil e Nelson, de q ue se 
acham promptos para os trabalhos legislati
vos. - Inteirada . 

Officios: 
Do Sr. l 0 secretario do Congresso Nacional, 

de 26 de fevereiro ultimo, remettendo um dos 
autographos da Cons tituição da Republica 
dos Estados Unidos do Brazil, promulgada em 
sessão do Congresso Nacional Constituinte em 
24 daquelle mez. - Ao arcbivo. 

Do Sr. Triiitão de Alencar Araripe, de 23 
de maio tindo, comrnunicaodo te1· assumido 
naquella data o exercici0 do cargo de Ministro 
de Estado do3 Negocios do lntel'ior, para o 
qual foi nomeado por decreto de 22 do mesmo 
mez. - Inteirada . 

. ; Do Sr . Antonio Aydano Gonçalves de Al
meida, de 27 de ma1•ço ultimo, commuoicando 
ter fallecido na Bahia o Dr. An tonio Euzebio 
Gonçalves de · Almeida, deputatlo por aquelle 
;Estado.- Inteirada. 

... ~ Do Sr. Dr. Ennes de Souza, declarando 
resig·nar e mandato de deputado ao Congresso 
Nacional pelo Estado do Maranhão.- A' com
missão de poderes. 

-:· Do Sr . Augusto Tasso Frago~ de 10 de 
novembro, fazendo ident1ca communicação 
acerca do mandato de deputado pelo mesmo 
Estado. - A' mesma cornmisEão . 

o SR. SERZEDELLO diz que a Cama.ra nada 
resolveu sobre essas renuncias. 

o SR. MATTA MACHADO informa que a mesa 
do Congresso, quando em sessões prepara
torias, teve conhecimento das r enuncias, não 
tomando conhecimento dellas porque não lhe 
competia o assumpto. 

o _SR . MATTA MACHADú, continuando; foz 
sen_l1r ao honrado deputado que, como secre
tar10 tla Gamara, está procedendo á leitura do 
expediente . A mesa remettera estes officios 
de renuncia á commissão de poderes para 
delles tomar conhecimento. ' 

Julga conveniente apresentar á couside
oac;ão da Gamara um projecto de regimento 
mterno, formu lado pela mesa com o maior 
cuidado para que satisfaça todas as exi,,.en
cias e 11ue serà distribuído aos Srs. deputa

0
dos, 

alim de que possam estudal-o e approval-o 
com presteza. 

Este projecto ó indispensavel para os tra
balhos da Gamara e convém que seja estu
dado e adaptado. 

Projeeto de R egimento in1;erno 
para a Camara dos Deputados 

CAPITULO I 

DA SESSÃO l'REPARA.TORIA 

Art. 1.0 No primeiro anuo da leo-islatul'a 
reun ir -se- hão os Deputados eleitos,º na sala 
destinada dos trabalhos da Camar<t , quinze 
dias antes do destinado para a abertura do 
Congresso Nacional e occupando a presidencia 
o Dep utado, que for mais velho em idade, 
dentre os presentes, convidará para servirem 
interinamente de secretarias os quatro Depu
tados que mais moços lhe parecerem . 

Art. 2.° Formada dest'arte a Mesa cada 
u_m dos Deputados deporá nas mãos do pre
sidente o seu diploma, e um dos secretarias 
fürà. a relação nominal dos apresentados . 

Pamgrapho unico. Entender-se-ha por 
diploma. o titulo ou documento que for como 
tal defi nido pela lei eleitoral. Sob o regimen 
do actual regulamento, é a copia authenticl1 
da acta da aptU<icão geral assignada por todos 
os membros da. Gamara ou lntendenoia Muni
cipal que tiverem comparecido a esse acto . 

Art. 3.0 Pela, r elação de que trata o artigo 
antecedente se fara a P.hamada dos Deputados 
para dar seu voto em escrutinio secreto para 
um presidente, um vice-presidente e quatro 
secreta.rios que teem de servir até a eleição 
da ~esa definitiv;1 , a qual deve fazer- se Jogo 
depois d:t abertura do Congresso Nacional. 

Art. 4. 0 O presidente serà eleito á plura
lidade de votos dos rnem!Jros presentes. Si 
nenhum destes obtiver maioria , proceder
se-ha a segundo escrutínio entre os dous mais 
votados ; e, no caso de empate,_ decidirá <\ 
sorte . 
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o vlcc-presiden~e ;:eriL elei to pela me~ma an11unci,1r pelojorml que ptiolic.1.l.' os debates 
fórnw. riue o Jll'e$1<1rm te. a hor<"1. dos respeclivos tr;\b;11lt('IS. •· 

Os l'' e 2º secrctm·ios sei·flo elC'!toss<>1),'1.!':1rl:i- § 1. 0 ,\ c;;tas :><:ssõ.,s admittir-~e-l1iio todo~ : 
mente e. ]X'I' n;;1ioria re!:1t iva de YOi1 :~, e•.)))- os i11 ter,,s>.:1dos !) () inqne1·ilo e qttalqu,.r c i- ( .. 
tendo ca<l::\ füt~. 11rn nome. d:1o::to. que o reqnPt'e;· pot• c:;criptn ou concor- ,·. 

os:)~ e 40 ser<1o t:unhem !?'leitos po1· nuiorir. rn1· par.t u c'clarei:imento <_1<1 _1·e1·datlt<. • 
r ehttiva ele roto,; em um:: ~ó n~ta. cmi teivl o ~ 2. 0 lnronn~cb.::i. contm1s:>:to vcl'b<1lrnen te, 
cada umn cto11~ nome;;. o mais 10taclo oc- 1\01· . r~1 1 l:l n1n <l<>s rel:1tores, ~l.1s .lJUes~Oe~ 
cupn.rú. 0 log;n· de:~º secret<il'i,o e? ilmnedi:lto s~sc1.t.'.\tl:\~ no:. ~~cm:1~~1to:;! couv1;lnr:1 :to~:;~
em • otos 0 de 4" sendo consio<3r::oos supplen- t:-re:;,, ido,., seu,, .1th 0 0 .\dos 0 11 )H_o~ura<lorl:!,,, 
tes os dous ~11~ a estes ~e H•g-ui1•,1m 1m p:\r~ olforccer~m a~ su~s m:po;:1ç!!e:; ·~ ~·e-
ordem da Yotaçfio. spe1to tlo p:o~·e;;~n elelto1·al. umcamenie . 

• -1 t Oe.;ta:; ex~1çoes 11<n·-se- ha. ,.1Sb.l pn1•;\ con-
Art. 5. 0 l ns_tnllada a Mesa,~ t~rc~n en e, testl\l-:<~; no c:;11ditlato <Jne o re<]uercr por si , 

reunido~ os dq1Jomas. nomo:u '' 1m:1 ('oni-:- 1101• n·h·o'•.1tl(1 on 111·ocurarlor. ou ;<. nunk1uer . - l . 01 'llllros nrr> <Jr'' .. "'l."l''") ., • '" . ., Jl'.lSsao (e cmco ':'. 1 
: • . , ~- ."'·: " ".' ·:. ', 1dc11nbln1pte o [Y.?d ir na litl t;1 daqucll:?~. 

,·1sta dos dtpl~ma,,, p1ote.sl1 '~ ' •1 ~<~ .in l .~ l:º~~ ~ :~ ." Gnar d:l :b,. s0mp!'I) :t •">1·d(·rn e snl(':n
ou repr~s:~otaçue~ . :iue foien~ .. ')~e::-en ~~::- 1 ''. nid:id,•,; pr«•cb:1-<. :1 co!llllli~·ii.o em 5tlµ"l!i•h 
.Mc;;:1, ou :i CO!lllll iS~;lO, úna$ h~t.i:s. lllll·l l.Oi; ,.,,l,·1 ·1· •!' ... ··()•1 ''"1"11"'1"1" 1''11"' O"l\':I. ' I-' llh"'"I'-. l u• •t • t l'c le1~11 ·~ ~ ·" <• ' " V ' - < ., ' •• 0 0 

"' ., 

Devut;11los eletto$. qn.:r pe '-' 1.::0 r ic º. ,~~ ·-' ,·;içii:':' qn(' l)S in tt>rr"··.•rln>. ~c 1 ! ,, 111·ocur:ulnr1',; 
quer pi:> los_ F.'.5í:\do_~· sobre Ct1J:~ el c!r,:1._0m1~ ou ;trhog<ti10~ ,~ 'lll i\i; 1:01· 1ii:-pn tr.1ln ho1:\"· 'r'< ~m 
tenha h;lYJllO clu'\ !dn n~n~ <.~nte:st. ç;.~ ~1 ~ de fazei· OI~\ lmeat:• :;n ~ 1re :1 1111 ti;ria propri:t 
outra. dn.quelle.s cu.ia ~!eiçao 1?,r c~~~e~~;{~·• do inquerit1J ; est•'" •lt?h:;(('., d11r:1l'iin c1w1nanto 

-~or prot~s:o ou de1~11;:c1,\ conti ·1. ª"-"" ·t _' :~ 10 permi!til· a m:~ ior'i:l da .111:11 ·ui ;~ão. . · 
-dndc, npre,;e~t_'.ldos a ~amnra. ou rn.et º" n.\~ St na. p sc:;.sii.o, qul} ~;cl.-•J::·:u· ' l •:omnu~- · 

acll'!s dns ele1çoe~. . 1 1 são. niuf,"ncm se <wr~.>cnl :! :· 1·.,cl:1ma:11!1' 011 · . . 
§ l.º Appro·mcrns n_;; i.luns li,;la~ .1 e :i., Ca- contes t,mdo . podet·-sc-htl 1:1 ·,·:·:n· iw mesmo · 

mara., medrnU te >Otnçao_ do_ r..ispedn o p:u.ecet· dia O p~recé1· ú visto. da.~ ê\Cb S C ::1;·: L; p:q:ci:; , 
apresentndo peln. comn11sS<i.O e111 lxeve pi azo, preseates ·i. conmi --"to 
serii.o iiradas ii sorte, 1lP-ntr~ os Deputados f: 4 o 1 ~,.,.0 t:"'nol~· n. • cotnmi.;:-·lo f, '!'mn; i :-. 1 · ~· 
d · · 1· t-1 cinco com·m·soe· <le cinco s · ~ .~ •v1 ~ • -~· • n. primeira is'' • ;:, " o relatorio do iuquei·lto sobre as. eleí~iJes ;l .; · ~, 
memhros c:uln. uma. • . _ _ que se tratar, concluindo co:n o seu part- : . . 

§ 2.º Estas comnmsues nomenrao 1!m1tro cer em arli!!'os preci~os. ,:· 
si u°'1 pl'esiueutey1.ra. di~·igh· os traba!hos e Art. s.• ~\s e:qiosiçõe>, n;; contestnçües e o>;. 
distrilmir eis papeis relutl\"os a .cad:i _ l~sta.rlo- relatorio ~erão lo.zo inwrcs;os no jornal qu<):'.~ 
ou ao Districto Federal e funcctou:1ru.o >\le o 1Jublicar os rlcbnfos tl•t C;tmnrn., e dist:-ibui-:.:: 
fün chi, primP.i1~.i. sessão da legis\ltlrn~ · . _ dos cm <1Ynl~o com o voto em s!:)p;rn1•lo. 5! '._~ 
~ 3 .. º Nenh.mn dos m~mlwo.<_ d;1s c~nrn11~;;~e~ ho1n-e1·, de qualqner membro da. com111iss.'io. ~;~ 

podera funcc1ontl.r no mqn·~:·1to d~ ele1ç~e:. Dos. docnmentos apre.>entados pelas p:1rte::.·-! 
do Estado po1· onde l10n-rtn· ~1d.~ c~e!lo. ;\ssnn sô si:rão in1pr !SSO$ a9uelle~, cuja p~1 1JllcM·üo/ 
tamuem o repr~seutante ~o Dl:.tucto Ft:1le_r:il for .Jnla-ad:i nece.>Sar1;i pelu. com1111s~~o. :/ 
não ~·tmccionm~i. nas eleIC:ões cio rêspect1\·o Yinte~c qn:1tro horns depois dessa?puhlí-":"::i 
Distr1cto . cação, o presidente d~ Camar,1. dm·ú par;::< 

Ka hypofüese menci!'.'nada, hem como nn.s orctem do cli<i a votaç-ã11, sem ma.is dcbakJ 
vagas ou impedimentos ~e qua1quJ?r.n::_tnrem l algum, tlo:s pareceres ele <'•\(b iof'Jueri!~ e.ou!::_) 
dos membros das referulas comm1s~ucs, <\ os voto.> em sep«1.r;vlo e as emend:l:> ~n:• :0 
substituiçiio se fn.rú por i:nrleio. · r1unlquenl eputado l111nrersnbmett ido:le>juizci.~~ 

Ar-t. G.0 A' 1" commissão pei•t,~nccrú o d:i. commisS;.1o. .' .':; 
e:rn.1:1-ie das ole~<>es ~lo~ Estados .uo ';.mazonn;;. § l. 0 Nas eleiç<Jes dnvillosa~. a reqnet·i·;;;:; 
Pa~, Maru.ohao, Pranhy, Cear<~ e f.io Grnnd~ meuto liC qualquer Deputn.d~, apoiudo pela,;;:~· 
<lo Norte; terça pnrt+J dos presentes e rndependente di~~ 

A' 2" n tios Estitclos da. Pa.l':tll)tm, Per- votaçuo, ticar ij, fLdfada ;i. Yotn~1o dos p;wece-:~1 
n:unbuco Abgô:ls e Seraípe; P('S .na. pn.1•t13 respecfr•a~ a.tê ']ne ll:Jj ~t n(:;'j 

A' 3a ~ dos Esta.dos 'ifa 1:$Dhia, E~pi ri.to C:lS•\ metade e m:ii:; :nu dt;:;; nwmui·os d~ qu:f~ 
Santo, Rio ele Janeiro e do Distr-icto FOO.eral; ,a camarn. se cornpue. ·1'.;; 

A' 4" o elos Estados de S. Paulo, Paraoà, § 2. 0 Q11audo a. maio1·in de qualque1· &:fu~ 
Santa. Cathnrina, Goyaz e :i\fatto Grosso ; · commissões concluir o seu pares:er ~noulq 

A' 5~ o dos Estados do Rio Gran~e do Sul e laudo ou nrt-0 reconhecendo :1, validad~ dÇ~ 
Min~ Geraes . . . . q~~1tciuet• diploma, iica.l".i o 1?1esmo parece;~ 

.Art. 7,0 As comm1ssões de mqne1ito cele- a<uado para ·ser •ot:ulo dep01s d:i. abel.'tul"'..;; 
bra1~J.o ·suas sessões em salas do erliiicio onde do Congresso, precedendo discussão ig11ul ~ rtt@ 
funccionar a C3Jua.ra dos Deputados e fa1v;to qualq~1er parecer de commissão . ·· ···· 
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§ 3. o Em todos os mais casos, a CaÍlla1•a 
dr.cidirá, desde qne estejam presentes qna
renb e um membros, pelo menos, nas sessões 
preparatorias. 

Art. 9. 0 .A' proporção que se fo1' votando, 
o l1residcnb declararú. Ueputa,1.lo'S--':.,aquelles 
cujos poLieres se tiverem julgado legalmente 
conterülos, e um elos secret:trios fc~l'ú. n. lista. 
dos approvrtdos. 

Art. 10. Vel'iticadu. a. leg-aliclar1e do:; poLle
res, si acharem-se presentes Deputados em 
numero de meüLLle e mais um se f~t~'ú ;i, dcvi
d:t comnrnnic;1 çilo ao PresiLlente da. Repu
blica e :lo Senado, 11eclarando que uo üi:1 
immediatoeneeta.rú.a Gamara os seus trabalhos 
ol'dioarioi!. de:>Lle que tenlln. n- rnesmn. thlo 

· do Senado í 'cntic:1 commnnicaçilo. 
Qun.nclo n:1o pwl·~r inicia.r seus tralnll1os a 

Cama1·a dos Deputados no dia, ma.rendo JHL 
Constitniçii.o, ou em lei ot·ditwria, por nilo 
havei' o 1111m0ro legai, 1':11•-se-l1a identicacom
rnunicaçiio e do me:·rnio modo se pruc0der:'t 
logo r1ne o nume1·n cstive:;l' completo. 

Art. 11~ Os l.Hputados se reunir;1o rlin.r·ia
mentc ao meio-1lia.ern sessões prcq1a1·ator·i.1s 
::te qnc esttc:ja c:onc:lnüla :1. \"<:riticaçii.o d s 
poder·cs e pos~:t i-1.!:llizar-.;o a abcriurn. 1!0 
Co :1g-rcs~o. 

Em scss::to prer1aratorin, 1!0 l" :111110 1ln. lo
gislat11ra, : ·~ C:uaara. CtmccionM·á com r1ua.t
quer 1nwwro de Deputados eleitos. 

Art. 12. Os Deputa.dos que não puderem 
cornpi1rccer 'mandarão, comtndo, o seu lliplo
ma e a exposiç:ã.o, po1· escripto, •!o:; seus im
pedtmento:;. Esta_s escusas, ben1 como os di
plõmas rine ns acom panharcm, ;;eráo remetti
das ás rcspectin1s commissões. Si as escn~:is 
forem tlesattendidas, se fürà sab0r po1' o!Tlcio 
aos Deputados i;uo se escusarem, afim de qne 
comp;ll'eç<.'l.m. 

Art.. 13. No c;:so Lle r1orte do Deputado, ou 
perc~a do seu logctl' por qualquer motivo, in
clusive renuncia, se f'arú .oo Governador do 
Esta?o por onde se der a vnga n. devidü. com
muruca<;ITo. pt1ra que mande immediatnmente 
proceder a. novn. e!di;<"io. 

.Si .ª >aga. se dei· ua represent<tção Llo 
D1st1·1cto l"'ederal, a communic;;;ção será foita 
ao· Ministro do ln terior. ·· 

Art. 14. Nos oatros annos da legislatura, 
e nas sessões extraordinarbs, começ::u·ú. '" 
s:ssão preparatoria seis dias n.ntes do cles
trnado 1iarn. a n.bertnl'n. do Congresso Nacional. 
:uim do ::;e ver-ilicar si ll;l n:~ capitn.l o nn
n1ero de Dep11t:ulos nece~Sttl'io pam a dita. 
a_?ertura., e, havendo, fazer-se a pa.rticipa
çao do art. 10. 

Art. 15. Nesta sessão scrvir5:o o presiden
te e secretarios que o tiverem sido na sessão 
a~tecedente; e p:tra. examinar as cscu:;as e 
1.hf)mns, que de u~vo apparecerem, servir:'t 
a commissão de petições e podel'es da mes-

-
ma sessão, até que se nomeie a. que devera 
servir ua. nova. 

Paragrapho uuico. Os pareceres :'tcercn. do 
reconhecilmnto Lle novos Deputados serão 
dados para ordem do dia vinte e quatro 
horas depois e.lo impressos no jornal que 
publicar os uebates tia Gamara, afim de serem 
votados, observando-se em tudo mais as dis
posiç:ues dos m·ts. 70, 8º e g. 0 

Art. 16. A sessão prep:iratoria, de que 
trata o art. 14, dura.rã. os dias que forem 
necessnrios p:ir1i os trabalhos ele que '" Ca
ma.m se tivei· üe occupal' tlté á al;ertura do 
Con~-resso N;1cion;il. 

:Út. 15. No primeiro :.'lnno da legisla
tura, na ultima sessiio prepar1ttoria, antes 

da abertura do Congresso Nacional, o presi
dente con vUará os ne~ubdos a contrahi
rcm o l'1)rlll••.l c.1mpl·omisso Lle lJcm cumprir 
o,; seus dcn·ercs polo modo por que clle pitssn. 
a fazet-o; e lt:!v:1ut;rn<lo-:;c, no que seriL 
nco:np:in!iado por todos quanto::; se <tclrn.rem 
wt s:il::, pr·of'et'il'i1 n, seguint1~ r1.rnrma<,:ã.o: 

<< l'ro::1i:tlo 1na11ter e cumpt•ir com perfei
t:i. le:1ltbde a Con:;tituiçã.o Fr.deral, promover 
o Lem ;.;·eral <l•t 1-:.epnblic:1. ol.iserv:tr as suas 
loi ,: , Sü:;tentai·-lhc a uuíii.o, a intcg·rit!ade e 
a in .lepend·mcia. >> 

§ l." Em segGida mandariL füzera cllnmada, 
e e;vla um dos Depnta/os, come(;::mdo pelos 
outros membros da Mesa, dirá, ú, proporç-.ão 
que for proferido o seu nome: - A.ssiin 
p1·ometto. 

§ 2." O Deputado que compa.recer depois !.h 
a.ber·tur<'I. do Congresso sel'ú. recebido á. en
tr·ada ela. s,1 1a: pelos '.)0 e 4° secretarios, .e pro
lerirá per;rntci o presidente a mencionacltt 
lormu!a dB afiT1'm:1çi.i.o, nã.o s@do uecessario 
que haja :ia. \:<t::;:L o numei·o cxig·itlo para as 
llelibernçuas dn. Cn.mn.ru. 

CAPITULO II 
DA ::ILESA 

Art. 16. A :\ics<• set·à compost<'I. de un1 
presidtmte e quatro secretn.rios, que func
cioua.rü.o por to.la. a ::;essão annual até a. elei-
1;iLo ela. nov:L Mesa, m1. seguinte ses:;ão , 
podendo nessa ser . reeleitos. 
. Art. 1 i. Nas :;essões extr.1ordiuarias e nas 

prorogações ser\'irií.o o presidente e secre
taries que o ti\rerem sido ultimamente. 

~\rt. 18. P;n·a. supprir a falta. Jo presidente 
e secret:nfos ll:werú. dons Yice-presidentes 1J 
dons sccretarius supplentes. 

SEQÇÃO l 

))o p1·eside;lle 

Art. rn. O presi1lente é nas sessõe3 o orgão 
da camarn. e todas as vezes que ella. tem de 
enunciar-se collectivamente, 
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Art. 20 . . São attribuições do presidente, 
::i.lém de. outms desii:marla,s neste Reirimeuto:· 

l.ª Abrir e encêí,rar ns sessões ':1~ horas 
competentes ; nellas manter a or<lem e fazer 
observar a Constítuíçii,o e est :~ Redmento: 

2." Conceder a pn,bvra aos Deputados, •1ue· 
competen temeu te a pedirem ; 

:-3.ª Estabelecer o ponto dn, questão sobre 
que deva recahil' a vot<tção ; 

4.ª Annunciat o resultado da.s votações; 
5.a Impor silencio e advertir qualquer depu

tado que commelter exesso; 
_ 6." Suspender a sessão ou levnntal-a, 
quando não pudel' manter a ordem ou n.s cir
curnstancías o exigirem. Neste caso, nii.o po
dendo ser ouYido, ileixarà a caddra; 

7. ª Desig-nar os trabalhos, que devem for
mar a ordem do dia da sessão se1;ninte; 

8. ª Tomnr a afürmnçiio aos Depntarlos; 
9. :i. Assif:nar as actas tbs se:::sõcs G todos 

0s decretos e resoluçues da Gamara: 
10." Convocar sessão fór·a das horas e dias 

nmrcados em a lc-nm caso ;\ !Jsol nt11nen te 
urrren t•? e extI"aor.finario. 

Àrt. 21. O presid,·nte não porler:"t offerecer 
projectos, indic:1çUes e reqncr·irnentos, n ·.~m 
discutir e Yotnr, excepto nos e:;crntinio,.; :;c
cretos: mas, :ii o quizer fazer, deix:lrit i:ltn
:dno.menta a c:vlei1·:1, ao vicc-presid0nte. em
q~1a11t? se tratat· do objecto que se p1·01íonha 
discutir. 

Art. 22. O preshlonte não poderá te:r exe1·
cicio em commissiio aJQ·urn:1. dnrante a sna 
p1·esirlencin, excepto n;\ de policia. 

SECÇÃO II 

Dos vice-presidentes 

Art. 2.'3. Si o presidente niio tiver chezüdo 
à hora aprazaàa p:na o principio dos ti~1ba
lhos, o 1° >ice-presidente, ou, na sua fü,Jta.. 
e 2°, tomarà a cadeira e desempenha!'it toclas 
as -funcções expressadas na secção antece
dente, cedend~,_ porem, o Jogar Jogo que 
chegue o pre~iacnte. O rnesllJo se praticarâ 
quando o preSiLlente tiver necessidmle de 
larg·ar a cadeirn. momentaneamente. 

Art. 24. Os vice-presiuentes poderão ser 
membros de qualquer commissão, e clev~1·ão 
continuar no exercício tlaquellas para. que 
tiverem sido ~leitos, ex:cepto qnando por 
impe(limento do presiüente occu1)arem o seu 
logar por dias. 

SECÇÃO III 

Dos secretarias 

Art. 25. São a ttribuições do 1° secreta.rio: 
i.:. Ler à Gamara a integra c de todos os 

officlos do Governo e do Senado, e qualquer _ 
outro papel que deva ser lido em sessão; 

,2.ª Fner toda a correspondencia official da 
camara; 

3.• Receber torlos os officios das autoridades 
constituída::; e tios Deputudos, e igualmente 
todas as representnç:ões, petições e memorias, __ 
qneforem dirigidas ú Camnra, fazendo constar• · 
a mesma o seu conteúdo em snmrnario, para 
se lhes dar destino na fórm~ deste Regimento; 

4." Fazer recolller e auard;tr em boa ordem 
os projectos, indicações, pai·eceres de com
missões e as emenrlas, que se lhes fizerem 
para os apresentar quanclo forem necessarios; 

5. ª ;\S$ignal', depois do presidente, as <JctaS 
das sessões. bem co:110 todos os decretos e 
resoluções da Gamara ; 

G.~ Dirigir, inspeccion:w e fisca,~isar todos 
os trabalhos e ·1espew:5 d:1. secretaria. 

Art. :'2ô. O 2° secretario •tssig-na.eá depois 
do 1° todos os decretos e resoluções da Ca
mara, hGm como as actns, sendo escriptas as 
das s1~s~ües publicas, sob stm inspecç:ão, por 
um d<1s ofüciaes da secret<ufa. As actas 
serão lidas em sessão pelo mesmo secretario. 

A rt. 27. º" :3° e 4° secreta.rios receberão à 
pol'ta elo sa,lão os Deputados que de novo 
entrare111, 13 os acompanha1·ão à mesa, onde 
devem prestar a afflrma~·i'to. 
. Art. 28. os secreta.rios. conforme sua nu
meração ordinal. suhstituirã,o o presidente na, 
f".llta •los Yicc-pre5identes. 

Art. %9. /1.0 l'' secreta1·io suhstituir:i o 2°; 
ao 2° o :)0 ; ao :3° o 4~, e :teste o 1° supplente 
ou 2", si houver mais rle urna, falta ou se es
tiver ansente ou impedido o 1°. :Na falta ab
soluta dos supplentes, o presiLlente convidará 
qualquer Deputado presente. 

CAPITULO III 

DAS CO?tl:MISSÕES 

Aí't. 30. Para facilitar a expedição dos ne
gocios que s'~ tratarem na Cam::i.ra. h:werá 
as seguintes cornmissües permanentes: 

l." De Con~tituiçiio, Legislaçilü e .r ustiça. : 
2.ª De Orçamento e Contas; 
3.ª De l\1arinha e Gnerm; 
4."' De Fazenda e Industrias; 
5.ª De lnstrucção e Saude Publica; 
6. a De Petições e Poderes ; 
7. ª De Obras Publicas e Colonisaç:ão ; 
8." De Redacção das Leis. 

Art. 31. Além das commissues do u.rtigo 
antecedente, haverá tn,mbem para, os casos 
occurrentes, que o exigirem, commissões espe
ciaes, quando à Gamara parecer necessarias. 

Art. 32. Par::i, se nomear uma commissão 
especial serit necessario que algum Dõputado 
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o re'lueira, indicando logo o objecto de quer conterá dous nomes, um desig,na.damente 
el!a, deverá tratar e qne a Camara o decida p:1ra 3° secretario,· e outro para 4.0 Na, 
p<ir meio d.e votação. . falta de clesigmção, attenuer-se-ha a ordem 

Art. :3:3. ,\lém das commissões permanen- em que estiverem escriptos; e no ca::;o de 
tes, h:werá tantas commbsões cspeci:tes ex- empate para qua,iquer 1Jestes logares, a sorte 
ternas q~antas a Gamara julg<lr uece~sarias, deciilir-ú. entre os que l1ouverem obtido igual-
a requenmento dnquellas. tl~de de votos. • 

A1·t. 34. As commíssues de Orçamento e Será primeiro supplente o i:nmediato em 
Contas, ele Constituição, Legislação e Justiça., votos ao ;3n secretflrio, e segundo supplente o 
de Fazend;t e In,Justrias, de Instmcção e que s1; seguir ao 4° secretario. Si o im
Saude Publica, ele Obras Publicas eColonisação mediato em votos ao 4° secretario for o 
serü.o compostas de nove membros cuda uma,, mesmo do 3°, será segundo snpplente aquelle 
e as outras ele cinco, excepto a de Redacção, que se lhe seguir na !ísta da votação para, 
que se compo1·ú, de tres memb1·os . As commis- 4° secret;1rio, julgando-se nullcs os votos 
sões especiaes, tanto intet'llas como externa,s , que recahirem nos eleitos para, os Jogares ele 
se comporão do numero de mem\Jrcs, que a secretarias. 
Gamara cl1?terminar. Art. 42. A eleição dos membros das com-

Art. 35. Nenhum Depntn.clo poderá ser mem- mis:;ões permanentes serú feita por escrutinio 
bro de mais de uma commi:;são permanente. secl'eto, contendo cad<.\ cr~clula tantos nomes 

Art. 36 .. \s commissões permanentes de- 11ua.ntos corresponderem aos dous terços do 
yei·~o s.e1· eleitas logo no principio d:t sessilo numero total de meml>l'oS marcado para cada, 
ord1narrn. de C;1da an110 : e dural'iio nãc) :só uma dellas. 
em toda ella, mas tamben1 nas ses3õ~s extra.- ParagTapho nnico. A eleição das com
ortlinnrins o nas prorogações, que tiverem lo- missõr)S permanentes e das especiaes, tanto 
ga.r, ate o começo tla sessão ol'Clinaria do intemas como externas, será feit::i, .:~ plu
aono seguinte. mlidüde relativa de votos; no caso de 
_ Art. :)/. As commissues espec!::i,es, t:tnto emp:1te, 1Jecitlirá a sorte. 
mternas como externas, dul'arão unicamente !\rt. 43. Poclerú a Gamara commetter ao 
emquanto se tratar do negocio de que forem presidente a nomeação de qualquer com
encarregadas e que der motivo à sua no- missão especial. 
meação. Art. 44'. Si faltar algum membro dos 

Art. :38. As comrnissões poderão exigir dos eleitos ou nomeados par<1 qualquer com
:Ministros de Estado, por intermedio dó 1° se- missão, ou tiver longo impedimento, o presi
cretario da_ Cnmara e p1'ecetlendo app :·o>"acã,o dente nomeará outro que o substitua. 
desta, totlas as informações que lhes forem ne- .Art. ·15. O presidente e os quatro secreta
cessarias para desempenho do seu trabalho; e rios forma.ma commiss,lo de policüt dn casa. 
t::unliom poder·ão requerer, pela mesma f'ôrma, ~\rt. 46. A nomeação das deputações, que a 
que se convidem os l\Iinistros de Estado, para Camar<L resolva que sejam nomeadas, com
~onferirem com e~las em qu(tlquer objecto que pete ao pr·esidente. 
Julguem necessar10. 

CAPITULO V 
CAPITULO IV 

DOS TRABALHOS DAS CO~BHSSÕES 
DAS ELEIÇÕES 

, Art. 47. Logo depois de eleitas, cada uma 
Art. :39. A eleição do presidente e dos vice- das com missões se l'eunirá em uma da; salas 

pre::;iclentes serà feita successivamente uot· do edidcio da Cama.ra para eleger por es_
escrnünio secreto à pluralidade aLsoluta' de crutinio secreto o seu presidente. 
votos dos _membros presentes. Art. 48. Ao presilleute de cada commissão 

,~rt. 40. Si no primeiro.escrutínio ninguem compete: -: Convocar a. sua l\3uufüo todas as 
oht1 ver maioria n uso! uta, pas:;arão por segnndo vezes que julgar necessario, ou lhe for ex
esc~·utinio os doas mais Yot..1dos ; e si houver igido por qualquer de seus membros, e àiri
n~~t~S de dous com votos iguaes, ,, sorte tleci- gil-a nos seus trnbalhos. 
d_ir~l. qu~es de•·em entrar no segundo escru- e- A reunião ela connnissão será annunciada 
tm10. St sahirem empatados os dous neste com a antecedencia, pelo menos, de 24 horas, 
::;egundo escrutinio, a sorte decidirá. qual deve indicando-se a hora em que se deverà reunir, 
ser o prP.siilente ou vice-presidente. o log-ar da reunião e a. ma teria ou materias de 

Al't. 41. Os lº e2° secretarios serff,o eleitos que terit de occupar-se. 
s~pamdamente pela. forma por que o são o pre- § l. º Os papeis snbrnettidos ao estudo de 
s1dente e os vice-presidentes. cada comruissão serlio peht l\lesa. da Camara 
:~eleição dos ::>0 e 4° secretarias se1·à it 1)lu- remetticlo:; ao respectivo presidente, que os 

r:.illdade relativa de votos, e_ cada cedula distriUuirá pelos seus membros. 
Ca.ma.ra. V. I 2 
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§ 2.0 O mem\n·o do. commissiio a quem for! ,\.J't. 53. Termim\!li\ a leitura tlo e:x:pedi
clistribuido o estudo <le qn:'1quci- n~ateriií l'ill·:i 1 ente, ~ i aindtl 1~ão l:ouYCI' º· 1JU:iv~ró legul, 
sol.ire a mesma. o Sfl11 relt.tor10 e 1ommln1-a o; m11 tlo;; s.:c1·u tai·10;:; procedera à. clla.m:i.da o 
p..~reccr, que será lillo em sc~são da. i·e:::1ic- ., t\n<ltl esta:, :..i não tiveri:<m respondido Depu
ctiY:i cominiss~o e snj~it_o à tli:>cn,;são e voto. tado;;; em nnme1·ç1 super~o1• :\metade, o pr~si-

Art. 48. E per•uJllltdo ·~ q1.1alqner do5 rleute :mnnncbra rpio nao po:!e l1;Lver se~,u.o . 
xnemu~·os dn q;una ~t\ a~~i;;;tlr its :;es:>õe~ cbs 1 Apezal' de i~~o hanH· sessão. ~" hwr~ra a 
comm1~sõcs, d1scut1r pe1"3.n te as mesmas o: act:1. ela renmao 11:1. qual :;e für;~ mença.o rio 
nssumpto, ou enviar·llles qual11uei· exposic..:Eo 1 expediente lido e t!o::; nomes dos Deputados 
ou eõclarecimento po1· escripto e propor que cornp:weceram e dos qne dei~;;u'am de com-
emendn>, as quaes poderá fun<lamen tar por pa1·ccm•. · 
escripto ou verbalmente. ! :\1·t. 54. Si por mot ivo 1le <lemor:1. a sess.i.o 

§ 1.0 AS exposições e~m·i ptrts que forem npre· começ<lr depois chi h ot·:i regimental, dui-.i.l'á 
sentadas ús conunis:;oes serii.o i lll]'L'c~sas com o tcmpu necessm·io pam complchir quatro 
o parecei>, si os seus auto1'es 0 requerer·em, boras de effcctivo t ri\bnlho. . 
assim como o re;;;nmo das observilçues que /'o- .-lrt. 55. ..\.lJel't<l a se.,;sii.o, o 2'' secrc:t:'.lr1n 
rem feitas 1'et•balmeute. ues:.le qne os interes-

1
1\leó. a ll:iturn. ela act::i. d:t antece1lente, n. qu:ll 

s:vlos se enc:\l'l'eguem de. redigi!· os extractos .. consiclet·:1r-~e-ha appro\'adtl in<kpentlenh'. clt, 
§ z.• Qun.o<lo as com1mssões nüo nlloptnrem 1 rota~tio, si não hoti\·er solire '" ine:;rn:\ 1m

ns emendas proposbs. serão estas anu.~xa::; pu:;11:-.<·f1.0 ou reclanrnc:;\o algum•• · 
:10 parecer pu1•a serem vot1<las pela Camara . At·t. 56. Si, porêm, algum Deputado lem-

§ 3.0 O ioteressado direct() 11<15 questões 1 bra1· algnm<i. bexactitlüo, o 20 se::l'eta~·\o , ou 
que ~~ rl.euatcre_m .J>e1·1u:te_ ns commis.~õ?s qnalq1~e1· <los outro;;, tb rú os rrnce;;:,;:m os e;-
1io_tle1\1. s~r _aclm1th ·o a ue1enller os seus_ Lli-j cla.rec1mentos; e quau•}o, ap·~zi;:r cldl_e~, :i. 
reitos, JlOr si on por procuradu1-. por escr1pto I Cam(l.1~1. reconhecei· a rne:l'.itd1da.o imheãLh\, 
ou verl>âlmente, obtendo pr~,·iamente p1.H·- ~e1'it ememhula a acl<\ ct•nfor-me se vencer. 
missão do pr~si..lente da r%pc::cti•a. commis:>üo. Art . 5i. Ap1H·o\·ad<1. a [tétu, se1·á. logo ~s-

Qm\_nd~ nao comparecer o ]\residente fa siguada pelo .rwesidente, [v e 2". secret_;mos, 
comnussao. os m~rnbroô prc.:,cntes nomem·:to e recolhida ao archi vo . No ultimo dm da 
quem o substitua: . ses..'<ão li>gislati "ª serú lida eappronula :i :teto., 

Paragrapho umco. A presii:lenci~ da sessão ainda 110 caso de não llaxee 11a. cn.sa numero 
de commissões re!loi~as compete ao pr~sl- legal tle Deputtu.los. 
dente que for m:1.1s idoso, o qual designarà Art. !'i8. Depois de :tpprovMlt\, a neta, o l<> 
o relator da, matel'in. secretario fará ;1 leitura. dos oHkios ·reebido;; 

1 
llo Governo e do Senado, e ele accorrlo com 

CAPITULO YI ... o presidente i1•á <la.ndo ao5 me;;mos o destin~ 
que llle Jl<ireccr mais conveniente; mas St 

D.lS SESSÕES algum Deputado lemb1-a.r outro destino, en!fü:> 
o pt•esidente consulta.r á à. Gamar:\, e se segun>ti 

Art. 50. As sessões principi:ti~i.o ao meio- o que decidir a votação. · 
dia, dur:1rüo quatro ho:·: t~, reg-nlndas peio A1' t. 59. lmmediatamente o mesmo secre
r elogio da respectiva ~l:\ e serão succes- t:trio 1litrá conta, em breve r elatorio, do:> om
SiV<\S em todos os dins uteis. cios, r t1preseutações, petições e memori:\S que 

Porle1·iL haver sessão n0<;turna, qu;mdo ,1 tive:·ew sido enviados il C:1ma.ra, p:-ocedemlo
Camaru, n i·equ~rin:ento àe n!~·um de s2us se ilcerc:l do seu tle~tino como no ar tigo nnte-
membros, assim o deliuera.r. cedeu te. · 

P<ll":Jgrapho unico. Nos casos urgentes Art. 60. A isto se sezuir·à a. leilurn. dos 
ou quanuo pnrece1' conveníeute, podei-.l a pareceres de co1nmissõe3~ projectos, indica
Camar::i., ~ requerimento de algum dcpu- çõ~s, ll requerimentos dos ~op~tado~, . que 
tado, pro1·ogar as horns das sessões cliarias. est~Yerem sobre ::. me_sa, . nao ~e ga::.t.rn_tlo 

Art . 51. Ao meio-dia em ponto os memlit'OS ma is t~mpo do que a .. pr1!ne1m ll~rn <l<i ~ssa.o, 
de mesa occuparão os seus i·espectivos lo"'arcs. I po:lenco o peputado JUSt1fic.~l-o~ rndependente 
o pre~ill.ente toC<l:rà. a ?UUlpaiulrn. e oelº se- d·~ urgcuc1:~ n:t mesn_1a. IJr1me1ra. hora, que 
cretar10 procedera ú. le1tur.~ dbs nomes dos nao podem ser exced1dt\ . 
deputados p1·esente:;, . e verifie<"tdo qne ··se .-\ rL ol . O:> requerimentos, p:u·a qne po~
ncham 110 metade e ma1s um teI"ço dos mem!Jro;; s:trn ser admittidos necessitam tlo apoiamente 
da Ca.m;~_r;:i. o. presir~eute ~lwini. :\ se:>:;i!o. . de cinco Deputa.dos,' pelo menns, e, n5.o ll:\-

A1·t. o2. Si, porem, mio se nclmr raumdo vend.; quem peça. <t pahwra. sobre :\ sua ma.
esse numero far-se-h:i. n leitura •lo expediente teri i , serão postos a votac.l.o. O requerimento 
p:mi d11.11.oi:;e-l11e o convemente destin~, e:xce. souro ~uja. miiteria se p~ir n.1lala.v1;a. s_e cO?,Siw 
ptua1;do-sri os pa1'ece1;es ou i•cquer1mentos 1(ler:J..I'<t1JOr esse facto adiado para ser d1scUL1d.o 
. que tiverem de ser votados;. deJlreferencia na sessão seguinte, na primeira 
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hora. podendo ser ::1. discussã.o ndintla iia1·a os 1 tfücn~;;ão. procedcr-se-hu :1. \ 'Otriç-d'.o, prece
dias sulJscqnentes, por vota~,ão cJ:t <;amara dendo dbcussão. 
1•retermdo 11n. p1·imei1·a hora e qualquer outro Art. 60. Não se proporiLo adiamentos in
assumpto até que se ence1·ra e vote <t sna definidos; por conseguinte, o Dcput<vlo que 
Ill(lte1·1~t. ~ui~e1· propor qnalr1uer a.füurnrnto úeverá 

-" Art. ô~. Finda a primeira hora. da. scssií:o, md_ic;n• logo o ~empo i~ara qn0 ha d.e sei· de
se começarà. logo a, trtltar da mate_rin, que ferido 1) 1:1egoc1?; e s1 outro ~eputa,~lopro
estiver destin;:d~~ para a ordem do rhn. lendo pnzet· outro adiamento, a votaçao da v<.unnra 
o lo secretario o que s0 tiver de di::;cutil' ou decidirá qual <lcverit prevakcer·. .. 
votar, no caso de se não achar impl'<JSSO. o.~ .-\rt. 70. Todos fa.llarão de pé, ú. excepção: 
vareceres, [>roject?s, . indicaçü~s e req~ei·i- l .º Do presidente ; 
111e11tos, qu_o s~ nao ttverem ~1rlo pot·_ !alta 2.º Do IJeputat.lo (}ue por enfel'mo oliti ve1• 
de 1empo_., t1carao para u. segu~111te sessao: dos membro:; peesentes permiss:t.o p:wu. fallar 

l'.rt. 6.). A ordem estnbelecH1:1, nos :"trtigos senfado. 
an~:c.ede.n~~s só TlOderiL ser· alterada ou in- .\l'L 71. ?\enhum neplltaclo polle1·á faltar 
te1 io.llpid.i · seu1 ter pedido a pahLYl\l, d~clar·amlo si pre· 

1.0 No caso de ur· . .,;·encin, salnt a clisposi<:ão tewie fallar prú ou cont1·a, e sem lhe tee sido 
tlo art. 66; eoncedida, t!irigirn!o ::;e1n pz·e o discurso ao 

2. 0 No caso lle adiamento. IH'esideutc, on a Cnm<l1·11 0111 g·er.tl. A p:tl:1-

..:\rt. 6-1. Pat'<t se d:U' ura-enci:t é nocess:lrio 
que sejtt o :·eqneeimento :1ppronvlo 11or dous 
ter1;os rlos membros presentCJs, sem rliscnssüo. 

c\rt. ü5. O Deputado riue quizer propor 
m•gencia usara da t'ormnl<t-Peçu n. pa.lavt't\ 
p:ua. nef<Qcio urgente. 

.-irt. G6. Ul'geute para se interromper a 
01·dem · do dia. só ::=e tJe.,.o entender aq uelle 
ne!!;ocio, cu,io resultado se t1wncu·iti nullo e de 
nelí llum eO'eito si deixasse de trn.tar-se im
mecliatamente. 

Vencida a urg·encic\ o presidente cousult.u•á 
rle novo àCama1-.1 si o assumpto é de natureza, 
tal que tiã.o sendo tra.tndo immetliatamente 
se tornarht nullo ou de nenhum elreito. Si a 
Currmra. d2cidir affirmativamente por sua 
n:rnioda, culr<ll'Ú a materi:i, immediatamente 
em discussiio, fica.neto prejmlic:11ía <1. ordem 
1lo dhi ate a sua. decisão tina.l; si decidir pela. 
negativa, ::ierà a discussão do assum µto ;1 dia da 
para a primeira ho1·a chi sessü.o do dh~ se
guinte, nos termos lio ai·t. 01. 

Art. 67 O :lcliamento pócle ser pl'oposto por 
cachi. um dos deoutü•los, quando lhe couber a 
vez de fa!lar. seja qual for o negocio de que 
se trata, ~ o estado e1_11 que se ach~tl' n, cl!scus
são. 

vr:1 StJrà dada alternadamente . 
Art. 72. h1ra ::;e :.:·ucu·cLtr a, ol'dem e evita.r 

a, disputa. da. prer0rcucia, nrn dos secretar·ios 
fa1·;i nm;t relaçiio 1l0:; deputados que pe
dit·em a palav!'a, para. vor ell;\, reg-er-s~ 
o pl'e:;idente. 

:\rt. 7:~. Quaudo muito:; llepnt.idos pedi
t•em ~t palavr-a ao me~ :ao ti::mpo, o prdi
clente darú a. precedeuci.i a qaem ll1e parecet•, 
!icando, porém, a su;~ decisii.o sujeittl •"- a ppro
vaçilo da Gamara, no cn;o de algum tlepu
tado o requerer-. 

Art. 7-i. O auto1· da íJ.n:llque1· projecto, 
indicação ou requer·i!f;euto, tera pl'et'erencia 
sempre que pedir a p<llttYra sobre :.t sua 
materia. 

Os relatores das conmüssüe3 serão pnr<"t 
este fim considemtlos eomo autore:; <los re
spectivos pareceres. 

Art. 75. Quautlo nas sessões :;e füllar elll 
algum deputado serú este tratado pelo ap
pellido, annexando-se-lhc sempte o prenome 
- Sü111lor - ; o que igu<:lmente se praticará 
nas act:1s, A.m1aes, e registro. 

Art. 7G. No acto dn, discussão nenhnm 
deputado nomeará por seu nppellido outro 
t!epubdo cujcis opiniGes quizer appronw ou 
impugnar. 

A1·t. Ti. Nenhum de puta.do poderá, fafü\l' 
sinão: 

l .0 Sobre oujecto de qtie se esteja tra.tan<lc; 

Si por qualquer motivo fôr o adiamento vo
tado em sessão posterior úquellaernquetenha 
sido proposto, e sendo l\.'jeitado, contiuu:1rà u. 
discus.,,ii.o da materiu. a. que se op]JOZ esse adia-
1uento. <linda que não lwjn, sido dada para. 
<Jr<lem do dia. 2.0 P<wa ützer reqnerimen tos e oft"e1•cce1• 

Paragrapho unico. os reqnei•imentos de projectos e intlicaçües na occasião competente; 
adiamento só poclerão ser :.i<lmittido;:; havenrlo 3.0 Sobre a oi·dem, füt conformidade do 
11:1 e<lsa numero legal; salvo si tr:tüir-se ela art. lt!O; 
n~thna discussão de qualquer aswmpto. que 4.º Pam propôr urgench 
ua~ ~e con5idcrará cncerrn.da. sem <J.Uc seja A.rt. iS. Nenhum cleputado na discussão 
decidida a. questão do adiam"nto poderá fallnr em sentido contrario n.o auc já 

Art. 68 Sendo o udimento motivn.à(l pelo l estiver decidido pela, Cc~marn. . • 
deputüdo. que o p1•opuzer, e apoiado por cin~o .Art. i\J. Dada ::t hora. de íl11dai; a sessEí.o, 
deputa.dosi pelo menos, e por dez na. terceira o presidente, tendo examinado com os secre .. 
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tarios a.s ma.terias e projectos que houver J lhe.::. conl1ecimcnto rla pmnosta e cntã.n se 
na casa, desig-n•ll'<\ o que lhe Jl•lrecer maí,; ! deddiril por ma io1ía. de >otôs ú rll'.ve ou niio 
iotere~s:.lUte pa r-.i. a 01'dem do dí:1 dn. sess:.1o ! se1· conceüid1t a. ses:>[ o seci·cta. pedida.. 
seguinte ; e si a orJem do dia fór di viríida 1 :\rt. ;)"ô. Harnn (lo ~~~~-rio secreta, o ~re
e1~1 duns .P<trtes, Ct te~n po p;.n;i, "· p1·imeir;i: I sidente fürii suspender a se.ssil.o _pn~licu, 
n<10 podera ser e;):cedlllo por m:ns de um qnnnd.o tenl1a começado, JKll'a fa7.er ~·1h1r os 
quarto de hora. 1 espectaclores. 

Art. SO. Si, algum deputado qni%er Iem- 1 Ar·t . SI. Reunida. l\ Camara em sessão ~e
brar qualquer 11mtei-fr1, que julgue conv~- 1 ereta, deln1e1·a?·-se-lla em primeiro logar s1 o 
niente parti eutrar mi distril .• nição di.wia dos 1 assmnpto deYe on uão ser a5\sin1 ~mta~o; e, 
trabalh~.s, po•1erú fu7:el-o: ou dirigindo-se 1 ;:eg 1111do se resolver, _:t sessão c:ontmua.ra, se
ern par t1culnr no presidente. ott ~quei·eu<lc cretl\ ou se fai•n. publica . 
na primeira hora da sess<i.o; e o pr<!sidünte 1 § 1.º Ant~s c!e encerrar~e :\sessão seét'et a, 
p::-e;;tará a deYida consi•.let·a-;iw i re<1ui~ i.;·iio 1 a <;amara i·esoh·et·á;;í o seu objedo e resul
do deputado. \ tndo den~m ficar s•:c1·etl>S ou ser not~dos na 

.Art. Sl. O presirfolJ te poderá rl;::i.r P<ll'.i : <l:::ta p11l;lic.?. ; ig-1 1:ilm~nte _cleci?1ra, por 
or ,.lem do llb. trab:dhc;:; de commis;oc~, .i .... sde \ :::1rn ple~ Yotn ç~.o, e .sem d1~enssuo, ,;1 os nome;; 
que nn. ca~:i. n;:to lmja mater itl p:\r:.i. :t ordem 1 do:; p1'opone11tc::.: dcYem 1ic:ir secr eto;:; _ 
tio dia segtün t~ . 1 § 2.• :\ $netas 1·espectirns ~et·'; o lavrai.las 

Art. i:i2 . An tes do presidente comCÇ<ir a ~ 1101· um do~ sec1·ct<L1·io,;, lidas <· npprovada::; 
dt1.ra ordem <.lo dia da. :;e~ilo ~egttinte, po1:!e1•;'t ; :rn tes de col'e1'1wla ;t ses:;;to_ Se;·;ío lacr;idüs 
qu~lquer cfoputa.Jo perlir a. prorogiv,:iio •ht ; ·~ guanl<t•b;;, no :i.rcltl vo (k\ Cttma.ra , C?m 
ses;;uo pa.ra se nltima l' o 11.egocio <lo qu~ :;7 i1·olu lo nssi.:;na~o pelo 1° e 2" secretat•ios, 
e5l1n:r tratanrlo; e o pt'CSHlente consul_tar·a ! declaramlo o th t, mez e auuo ein que se cele
o; doput:.dos p1·esenles, quulquer- q ue seJa. ,, ; lirn1·a ?tL 
sen numero. p01' meio tle votaç;to, in•!e pe 11- 1 

den te Lle dbcussi:io, ~i a ~os~Uo de'·'" se1· pro- CAPITULO VIII 
rogad<t. 

'} l' ~ · ~3 .. A prorog~çao ser il _por tempo 
tleun1do e li xado por horas OIL m1 1111to;;, po- DA PRôROGAÇÃO E ADL.\.'.\IB~TO D.~s SF.S-
derido ser excedido, si r.h· vota.da llOV;t \ll'O- sõr::s Do CONGRESSO NACIOXA.L 
rogação. Estas prorogações não pode1·fo ser 
ano~Jludas sin~o pd!O c:i~.crrameuto •.h di.5- Al't. St3. Qunlrjner deputailo pooe propõr 
cu~:º . ~~:i::cti_rn. ~~1· fa lta. de .?.r_'.l-•10r·J.S ; a prol'o~;i çiio das ses;;ões i:or rneio de projecto 
e ~: .t~~h\_ ~,,., ua .'.?-'-:;;;\ _n1~t;de ~ 111"1~ um de 1 de resolução, cuja di::;cus:;ao sm·a consl!!_e1~ ~d<\ 
seu:s n.embros, se_rn i~1_m1tt1do 'iotar o eo.- ur·zentw e enceemda na. 1nesro<L sessa.o ein 
~err-.un<'\nto 1.l::_ thscu~si.o , r:eservando-s~ , P,9- 1 <iuo se ti·ahtl', sendo logo depois de approva.tlo 
~ e~1 1• a rotaç•.LO dtt mu.tcrl.(1. paru. <t ~ess,to 1 rernettiilo ;w son:td(). _ . . 
S<'!ou.mte . ,, , . ,. .. ~ __ 'i Art . 89. A,;; prorog«1ç,Oes~rilo_lu:n1tn.das~o 

-~ l.t 84-. P,.ia. firnl~r:~ se:~<~~'.º prc;:.2dente l lernpo n_ecesi>wio _para a. ultmrnça_9 do neg~~10 
usara da 1ormub Ie \anta- se .t ses:.<Lo . que se t iverem vista., e :rnnC;.isemo propo~t!\s 

_ , por mnls de :30 d~as ca•fa uma.. _ 
CAP ITULO VII , Ar t . 9Q. Os pro.1 eclos rl e resoh1Ç'.a.o p1·?r~gan-

. 1 rlo as sessões, vindos do Sem\uo, segu1r <10 ?S 
D..l.S SESSÕES SECRETAS mes1no., twunites na. d iscu:;sã-0, o, }) 0 C<.tSO ~e 

i <l {>JWOvados, serit imm edbtament <l commum-
Ar t. 85. O deputn,do que pedir Si3S.S:io se- j caclo e~seresultafo t:into ao Senado como· ao 

Cl'~l<'t deve t!irig-Jr ::to presidente a. competente f Presidente cb Republícn. 
proposta. assignada. por elle e [}Ol' mais cinco i Art. 91. P1u a ter log:u· o ad\:.unento das 
repre,;eotantes, u. "Vbtn d:.1 q11a:t o presidente, ! sessões do Cong-res;o, cuj;t iniciat iqi..perteucc 
consu!taudo _r, C<tmara e depo1~ de ue!iber·a.- : iL Gamara, scn't. nece:;:;a.rio r1ue o pr~:lJecto qua 
ção afflcm~ttV<t de:)ta., de~larar~ ri ue a sessão 1 o pr,ipur.er con te~ht em sul.Jst.rn~w. os m~
sec~ta t~ra. lo~ar ou unmedmtamente ou 1 ti vos que o •leterunnnm, e q~e. se;tu.m terun
no 1lw. ut1l segumte, :::egundo lhe houver sido 1 nant oruente declara.dos o dia e o mez em 
pedido pa io;; }ll'Qpouentes, cujos nomes i1ca rü.o que l>e tleverà l'cunir o Congresso, sempre de 
secretos. 1 modo qnc os qut\tro meze::; de sess1i-0 sejam 

Si o ~1..-;sumpto fôr de tnl natureza que ,~ ! compiet"dos dentro d.o mes1no anno. 
Mesa. julgue inconYenien t~ Jr~var_ao ('.on!Jed- 1 A 1·t . (•Z. o pt'Oj ecto ~lo re:;oluç~ soin:e 
;n:1ento da. Ca1n:u·a em Sl'S!'a~ publlC;t o reque- , :idiamento !lin"c conte!' polo.meoos cinco ass1-
r1m:?to •; J?resentt,do, o pr espleule da Cama~a ig·natu:'a:; e depois de j u lgado objecto ele_. dd1-
co1l•1d.1u·a oppo~·tuna.meute todos os pres1- be1'nçao, 1x<r.:t o que se r·equer votaçao du. 
dent[.)S d•:•.$ commissões perruallêntes p<l.l'a. dar- maioria. rlos presentes, ser.:~ remettido <\. com-
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mi5São ~ompe~ente para i~terpór parecer deu- · _ Paragra1·ho unice. Si forem necessarias 
t1·0 rle c111co dias no max1mo. . mforma~'.i'.1 ,~s do Goforno a commissão as -re-

Art. 93. Si esg-otn.do es~e (H'<"tí:O não f?i· :ip- qn i;,,itar·h dentro de cin~o dias em prn·ecer 
PEes~ntado parecer, podera entrar S-!ll fl!scn:>- íJ'.te• ~eniJo imp'!::;Uttdo,, serit de .PM~erericia. 
:.>ao rndctJend_tm te delle, a . rcque1·11nento do d1sd11t11lo wi. :Sessao se~mnte na pr1mei.rn. hora 
autor do pro,1ecto, e cm vn·tude da, appro- do scssüo. 
vação da Cttma_ra. As tlisposiçues de~te :\rtig-o serão extensivas 

1~rt. 94. os -·1r,rn1ites para a <~iscussão ás commi::isões de inquerHo, que serão sub: 
se1·ao os mesmos de qualquer· prl{Jecto de stituidas, uo caso de excederem o referido 
~onimissã.o. prazo üe 15 dias. · -• 

ArL 10:3. Os projectos apresentados serão 

CAPITULO IX 

DOS PROJECTOS DE LEI OU RESOLUÇÃO, 
DAS INDICAÇÕES E DOS REQUERDlEN· 

TOS DOS DEPUTADOS 

Art. 95. Nenhum projecto ou 1ndicação 
se ndmittirá na Camara, si nüo tiver por 
tim o exercicio de algnma •ht::> attl'ibuiçõr·s tia, 
mesma Cam•tra, exprcs;,;a<las na Constituição. 

Art. 96. Os projectos devem ser esc1·i
ptos em artigos concisos, numerados e con
cebidos nos mesmos termos em que se devem 
redigir as leis, e assignarlos por seus autores; 
niio vindo assim oz·g-anizados. deYerã.o ser 
restituídos pela Mesi't ao autor, para os pór 
em devida í'órnm. 

Art. 97. 0<1dn, prqjecto cl8ve conter !iim
ple;Sinente a enunciação da vontade legis
l:lt1v;1, sem preambnlos nem razões : comtndo 
poderiL o autor motivar po1· escriríto a sua 
rroposição, quando não queira. ou nuo possa 
la.zet-o verba.lmente. 

A.rt. 98. Nenhum artigo de projecto po
dera conter duas ou mais proposições inde
~en_clente~ entre si, de modo que, snjeitas 
n d1scussao, se possa adoptar umtt e rejeitar 
outra. 

Ai:t. 99. No"~ projectos, itiàieações e re
quernnentos não será permitticlo usn.r de 
expi·essões que suscitem itle.:i.s odio&'lS ou que 
oü:endü.m u.lgumu. classe de cidadãos. 

~\rt. 100. Os projee:tos de iniciativa. cios 
<leputados serão lidos pelo lº secr·ctario: o 
pr~sítlente por;'1 a. votos: si o projecto é 
ob.1ecto de delib2r11ç:ão, e os tleputatlos votarão 
si:::n . pr~ced.er .di_scussão. Decidindo-se que 
nao u, 11cara. re,Jeitado. _ 

Art. 101. Decidindo-se, port:nn, que ê obje
cto de deli beração, será enviado à c:ommissão, 
:i que por sua natureza pertence; ou àquella 
que o autor do projecto indicar. 

Art. 102. Por ignnl ·modo se proceder;\ 
P9-r:t com todos os prQjectos de lei ou resoln
çao, ainda os que -.íerem.do Senado, os quaes 
serão todos enviados ús commissões compe
tentes. que dar-Jo parecer dentro de 15 dias, 
procedendo do mesmo modo acerca de qual
quer assumpto sujeito ao ::eu e:xame. 

_,,_:?~ , , 

impresso~ em avuiso p;ir:.t se distribnirem pelos 
deputados e entnwem na ordem dos traba
llt0s, depois que sobre el!es f'ôr da.do parecer, 
S<ilY(l. lt disposição do§ I'' do ;irtigo seguinte. 

Art. 1(H. A c:ommi:;são a qnem fôl' l'emet
tido o Jlt'ojecto potlera pt·opõr ou a sua ad
mis;;i'io sem emendas, on a sua. reforma com 
as ememlas que julg-ar nccessarias, on <t sua. 
total rejeição. 

§ J ." O projecto sobre o qnal a commissão 
uüo der parecer dentro <le 15 dias poücriL 
entrar na ordem tlos tmktlhos, si assim fôr 
re~ol vi•.lo pela Camar.1.. 

§ :2.0 Quando a commissüo juJg-;lr conve
niente f<1zer emendas, asapr.~sentariL conjun
tamente com o pamcer, que será discutido 
conjuntamente com o projecto a que se 
referir. 

Art. 105. Quando a nw.teria do projecto 
fõr de simpl<::s intuição e constar ele poucos 
ar·tigos, ou mesmo em qualquer caso de ur
gencia e absolut<l necessidade, a Canmra 
poderá tlispensar a. impressã.o, a requerimento 
de qualquer deputado, indepenuente de 
discussão. 

.A1·t. 106. Os projecto; que tiverem sido 
formados por algum<t elas commissões serão 
sempre .i nlgados objecto de delibera.Ç<.'lo, sem 
dependencht de vot<wão, e logo impressos 
para entrar na ordem dos trabalhos. 

Art. 107. ~\s indicn.çües só poderão ser 
feitas pelos membros ela Gamara, por escri
pto e por elles ass!gnadas; e lidn.s ua mesa, 
como os projecto::., serão, sem dependencia. de 
votação, remettid;1s à comwissão a que por
sua natureza pertencerem: pi'<t.tfo<J.n<.lo-se 
como no caso do art. ()O. 

Art. 108. A commissii.o, ú. vista da materia 
da indicação, interpor<.i sobre ella o seu pare
cer, qirn serú discutido conjuntamente com 
a indicaÇt\o peht. me::;ma. fórma esh\))etecida 
para os mais pareceres de eommissões. 

Art. 109. São requerimentos, aiuda que 
outro nome se lhes dê, todas aquellas moções 
de qualquer deputado ou commis;;ão que ti
verem por Jlm a promoção de algum objecto 
de simples experliente, como pedir informa
ções ou esclarecimentos no Governo; 1_Jedir· 
dispensa de algum do:; tl'n balhos da. ?Ilesa ou 
das commissões ; pedir sessão extrao1·dinar-ia ; 
augmento ou prorog<lÇão das horas da ordi-
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narin. ; pedir alguma ~)ro\·iclenci:i, · q ne ;l oc- i t i,·05, que não tenham rela~:ão immcdi:tta 
cm·rencht das cü·ct1mst:1nciu..~ 1ir-cr n"~05:<:1 1'ia ! <::.1:n" 111al~rb de qne s i: ti·;t t;1r- . · 
SQlll'e (1\:\jecto do frl !p\l!S l'COllOnlÍ>L do~ t 1·11ii:\- J :\J't . 110. ,Ja\!,!'iltb tin1la. a :!·' tli~cussão, O 
lhos. da Canrnt·a ou <fa ll:)lic:ia 1.h casa, que n:fo i presi1fonk 1101·:i · " voto,;;· si o ,Pr(lj e•;t.1 1 k~rn 
cs teJ<\ det.~rmm:icb. Jll) l'e;,rnneu to. ! pa~s: 11· ~L ~" di,;cus;;~10 , e, d<.)~tdin<lo~s13 poh 

:\l:t. il~. E.stos 1·equ:l'im::né<-s . .seriio all- ! ueg:i!.i 1·;1, ticará o project0. 1'<?}3i ~:lllo .. 
mit t1do:; t': lctt1:rt\ <.) IO.!:"O po:;to,$ a Yobção, ! "\rt . ]2(1. "\.u t e:; 1l;i ;;• 1 l 1~c11sswl sera o 1iro
se11Llo apotttclos, e:11 c:uh um:L das sesso;~:.> Uecto !'cmct tido it rc;;pectirn commi,;,;ii.o com 
dinri!ls, sórnente at.! ~,; primei?\>S t re,; rpar- 1 a..> emenda:; appt·o\·nd;1s p:wa o rc<Lig'ir de 
tos ae ho1·:< rhl s~ss: to, exc~pto os c:1~os dn noYo, c0nror1ne o vencido . 
u1'g·1rnci:1, nn conformid:t :l f! tin :it1· . G.:i. ;,rL. 121. 1·:a :l·• <liscn,;sii.o tleb:üer-$ü- ha 

ArL J 11. Os ueputnd1.•S r1 ue lj ll iz.:ir~lli fü1Hfa- o p1·üjecto cm g- lol.:o, poeemlo-;;o comtnilo 
menta r :·erualmente a. :1p1·esentw.:iil) de proj~- r:12er qnaes.1ne1· cuum:!::u;; mas p:na se 
cto:;, 10d1c,1ç-uc.5, req uerimento,; ou de qLmiqn.;r• ::d11 iitti1·e111 ú d!scn.::>iio tlc\·et'ilo :>:!!' apoiadas 
111oçã:o, só o poderão fo zcr úa p1·i:nei1·:t llor·a, pel:i qo:u·ta 11;t1·te <"ht Ct1nia11t. :\it 3~ Lliscus
nã.11 dcvcmlo L!lar·mni,; de meia horn. s[ío Jo orç~1111ento niio se admi tlir·ito emen

CAPITULO X 
das cr·c:iudo <lc.;pc>z<"ts-

~i. r1orem, jú c;; tin!t'Em c,t·Ci\d:1s. p11<J,3:n ser 
1 au;;111•:Dtada~. diminuiJa~; on suppr imida;;. 

1 

,~!'t. 12~. Tanto 11;1.2" como na,:;• di:><;n;;s:'io 
<.le qanlqu~:· p1.,:-jc.::t0, as emc1ul:t:; 0 11 artigo~ 

Art. _112. !'eulinm projccto tle lei. on ele . ad;li.ti\'~\ ~1'C'.1m~oA?·l~. nufn~~:1t:1 11~0 Ll~spezf, 
l'C$0lnç~tO ::cm approv;ttlo ~em let• :>ido ,Ji;;-1' ~t1 _1 ~·.lim.~·.·;'1. -~ ~,e;.:c1~;ipt;hhr.~.' ~J.t'.) i odc,r'.~ 
cu lido tJ'(>>:i ,·ezc,: , ,;n [\·o ·º" <JIHl Yer·;;a re:n ::.e,~ •. ~ii.11111: ~-·.!.º ~. ~:º d_c,·:·1lt.:. _e ... i .. ' ~t,\Ç~~1 se .. 1 
~t)l 1!'\! ] J(? ll>'Õe>, ap0;;ont;1.dort:1:;, 1·ef,n·ma:>. in- p1~\10 1;-:1 cc~i '"~ 1 ~"r~:~ 1 ' ·~ "º1•1'.rn"'.i' ·º· 
l1ilaçõe;;, liccuç·.:.~s a fu nccion:~i·ios publico$ 0 . . '.1 rt: l~~ - .1.~rn'.t1~ :1.1J'.l ~t "~\ •: 1,;c'.ª.~:·.1~ 1.0 ~ ·:·~= 
lodos os quu cl1:;serem re~pc1 l0 tl 11lte1·0B~% .J~~to e . ·.l.i~ o ... cll<.l.1~, \l ••~ ~~· l.1 t1 i e1c.n ~eco. 
iudiviiln:ic:;, qne sll t(?rào mn;1. rl isc~r•S'~º que l'lllO e J t :l g: 1 rnl0:-~c co:ic.uu.'.a pot· YOt:ir;0t.1) d:t 
C(ll'J•1:s pnnderi1.h :,:e !; n~Hi:i. T<~rii·'.' t:l!:llJem um:1. C::l11l\i'a, o 1M~SJ 1:en t_0 r1u:·ti. }l l'tn.lêll~O õt voto~ 
só <ll:;cus>ão o,; pl-..Jje.::tos inici:11.!os na Ca- t:~ ert1endas, ? llepm:i pl'opor:i a Catm\l'ti. s i 
mar;.~ :1os quaes h·iuYer nac::vlo ,;nllc<;i"to 0 '\':'º~~'' o proJcct•) com a:; emcndns :1p1iro-
Prcsule1J te da Republica. \,tc.J,1_ . 

_.\rt. l l ::l . Versará :t I ª di>eussão t!e um .\r t. l Z~. :\doptrHlo dctiniti\·amen te o pro-
p:•ojecto de lei ou de ro;oluçiio 11nic1m.,;ntc j ecto, 5~1 ·ú l'<!me ttido, com as emendas :tppro
sobre as vanbgens on inconl'euieutes del l:i vaü:u, ii Commi:;sào t!e l~tltl<t'. '(:i:L" •, ptn·:i re
em z et•al, sem :;e e11tt'.tl" no e~mne de cada cl:u:il-o ú d~vid:i t'ôrm:~ . Ud:t, em ;;es:X1o. serú 
11:11 àos seus art'.~os, e pc,1· i ~:;o nüo se ndmit- n. i·eclà,~qão rin;tl .10 pt·o,iecco impressa. no 
ti.r·i.i,o ~nem.las üe q u:i.fühtde <\lgumo. ne$tn jot'JH'1 l d~t casa, sai vo ,, C•l$O de _urg1.rnci;1, 
d1scussu.o . rec:onliec1d;t p~L• C:.\m:a-;1 , ( L niquerunento cie 

,\rt. 114. ,\i;ahrLck :1 l'· di:iCLtssi'io. o nra;;i- a l!!um dep11t:uio. Sub1nettiJ.a â rerisüo cht 
deule porà a votos - Si o 11rojecto dcq) pas- C;;:U<:nt, cstit só poderá em:m<lal-n ,;i rcco
;::u• it 2> discussão ; e decidin•lo-se qne l':im, nlrncer queenvol ve incohat'encia, cootr:vlieç-:"'to 
ent rar.:i. na, distribn i,:iio dh:n·ia il1•s 1 1 ~th;t lhos ou ;1!Jsm~!o munifesto, ca:;o em qne se 
p(t.t':\. se tornar a discutir quanclo fôr da,to a lJl"irit Lli,;cn:;;:ão, que s :~ril. bt~,·e . 
p:.\r;t. 01«le::1 do dm. . .Art . 12~. As emr~ndas oc tl.l'liiiM ad rlitiYos, 

ArL 115. Si :1 c~•m:11•::1 assen lrt1" 11nc uão lksde !J uc nilo ,·ersnrem sobre o pr-o.~ectü, m;1 ~ 
deYe passar it 2ª dis·~tB~ito, :lc<1rá n:jeitaclo e~tende1·em on amp~iarem a llis1;0.:;ição del le 
o projecto. a o\J,iecto ti,; ig-L1al nitluí'(J%:\ on ;~ outros in•li-

Art. 116. Na. 2"" di;;cns . .;ii.o t.li:ibnter-su-l1a Yiduo~, ,;~rü.o r edigidos, depoisile approntdos. 
r.:<dtt. artigo do p1•oject0 de Jier si, o ffel'i;ccn- em p1·0,ie1:to;:; sc fl<ll'iltlos p::u·a terem dbcnssão 
•lo-s;: u,; em11ncl;ts, que o~êOCTorcm, n.s quae:;, esp~cial nn tei:; de set·em rernettido.> llo Se
liclas na mesn. pe lo 1° ~ec!'atatio, e sendo 11<1do. A Cl\.mnra poder<\ aceit;\l-l\s ou rejei 
:1poi:ltlas por cinco depntados. ~erã(.' po~tas t:tl-as llepoi..; de eocerrad.:.1. <.JSS<\ d iscns;:ão, q1w 
cm di~cuss.io com o art igo a que se re!'erirem. corresponuel'il ü. ::3"" do 11:·0,iecto ol'llinario. 

,\rt. 117. JJi:;cnt!dos e vota.dos todos os "\ r t. l::'G ~nt:ca. poincipiarâ a. discussão tle 
artigos do projecto, poderá qna.lqucl' dcpa- qa(t.lq•1e1· prüjecto, de c;tda um dos seus ar-

. ta.rio m<1n<lar à mes~t mais algu:n, ou n lga::.is t i~·os. on 1lc qualquer .matel'ia cm gc1·al. 
artign~ add ~ ti vü~, como urni::n&as, os r1u.LcS, sinão pot• inpugnac;ü.o. 
sendo a poitvlo> como cstn;:;, mitrarão log-o 1o- li.1·t. J2i . Eutre e;:da. uma Jas i.li;;cuss0es 
dos junt0s em di5cus~ilo. <li"~ qualquei· p1•ojecto il~ lei on tle reso!u~~fo 

Art. 118. N:to .; ticrmitlido em ciualquer li !levem m~diar pelo menos dous dias; :i Ca.m«rn 
d.i.scussão c>trarecer emeildas ou ·artigos addi· p oderá, qu1mdo julgar couveuiente~ restringlr 
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e::;tes intei·v;:dlo;;, porém rio sorfo que nunca a~115la. mesmo. ha:vendo emen<las. Esta dispo
:;e · fac;n.rn :11> · lllcsmo db toilas ":iS rfü:eus- siçao e oxtcos1v;t ;1 qualquer outra. ma.teria 
sões. · ~ue entre em di,;cnssiio, excepto as <le que 

.\rt. 128. Os projech>3 tle Je; on rt~so'nçiio trah1. :J art. B6. !\'as üis~ussões que ~e fazem 
que vie1·c:n tln Scnatlo, o pro.kcto . de L·í !h por artkos os deputado.:; tcem o direito de 
or~;1mc1üo o to.las as propost:rs do Pnt!cr Ex- 1':~ \lar dn:)S vezes :sobre e:idtt um : dclles, e 
ccutivo, conve!'litJ:·is em l'rr:ijeclos de lei. tt:rilo somente nma. ho1·n por catl,i, vaz que obtive· 
sómente duas rfücns;;ües,qne corres1iond0rilo it i·em a p:1la vra. 
2" e 3.ª Quan1l11 se dbcutit' o l º ai·tiµ-r. po- Art. 13-L O ,lt,pnt<tdo que qt!iZel' ,~xplic:u· 
der-~e-lm falla1· 0111 gemi soh1·.: a. uWífarJc, alg-nma. expr·essão que ::;e niio tenba ·tomado 
ou incon.-cniencb do proje·; tn. no ~en verdailcil'o seniirlo, ou prodnzir um 

Art. 129. As emend::s que Yierem ilo Se- facto dc:,conlrncido it Camam, que venha ao 
nado a qualquer projecto da Camara dos De- ca:;o (h questã&, o poderá f.izor. Neste caso. 
pntndos teruo si·>mente m11~l tliscn:-:siio, qnc porém, não sertl peemittiilo ao deputa.do ex
cor!'csponderú. ú. 2" de qun !quer projccto- de- ceder os limites restricto:;; da explic:açilo ou 
bnlendo-se uma. por nnin~, sctn corntndoJ1ze!·-1 pr·odi:cçiío do fac~r? p;~r;-., qtw. tiver pedido a. 
:'e-lhPs ementbs. ,\ Lam:u·:i, n pewdo de palaY1'a . .:\.s rect11!caçues, porem, do:; discur::os 
a.Igmn r.!e seus memliro~, pud~1·á d~tcrmin:n· ~erão cs~1·ii1tn~ e entr_eg-1r-js ú :\lesa, r1ne as 
qnc :3e faç-a em glolJu n. dt:>cn:;;sao desta~ mandara pt1lJl1c•u· 110 .Jonrnl com que houYcf 
emendas. contracto, c:.tando em devidos termos. 

Art. 1:30. Senda :ipp1·0-.;-arlas trnlasns 0nv.~n- "\.1·1. rn:J_ No;; reriner;mentos e questões de 
das, serão rnmctticl::;-; com o projecto à Com- onlem e adiamentos, a nenlium tlepnhtdo seri1 
missão tle Rellacç~ii.o, pmticanclo-se "º dcuois o porniittírlo fall<H mais de unm vez, nem mesmo 
disposto no nrt. 124. Os pl'oje:::tos do Senado, <l título rle explicar; o antor<lo rnquerimento, 
adopt:11los pcl:1 Ca:na.ra., sem 0rnentlns, ser·ão porém, poderá foliar uma segunda. ,-ez. 
rcmettitlos à sn.ncçiio, indepemlcnt·~ Ü:J nova ArL 136. A :Z:i. discussão tlo projecto ele lei 
redacção. do orç;1mento serâ. feita. por ministerios na, 

,\rt. 1:31. ?\o caso de f:erem t·ejcitndn.s n~ pn.1·te da dc~pez«t, e por artig-os nt1 da, receita. 
emendas do Senado a pPojecto iniciado na c:a- e díspo:>içiics g-ecaes. Na 3• di:;cussilo obser-
1rnwa, volvera o mesmo pro.iccto a0 Senado, >ar-se-h;1. a regrn. do nrt. 122. 
que, si approvar as alteraÇ'.úe:; por dous terço~ Jut. J:J7. No deb:üe entre dous opinantes, 
dos voto~ dos membro;; presente~, de noYo o aqnelle rine primeíro tiver faltado terá a 
envi:.triiú. Canmr:1J{lle sü :is po:lcrá reprov~u· priol'idade na réplica. ; e não entrarii outl'o 
pela rnesm:i. maioria. caso cm qne o ntbmct- mi discussão, sem que os dons opinantes (riue
terá à $ancç~ii.o sem aqucllas emendas. Si, rendo) tenham fülbclo as vezes qne l!le~ siW 
pot'ém, t'orem at: so1:1·cditas alternçô-:os appro- permittidas por este re.r:ime!Jto. 
yaifas por dous terços dos votos dos membros A preforencin. s6 terá Jog-nr si fôr 1)edidn. a. 
prn:;entes, será O jil'Ojccto, <)CpOi:3 de redigido, pa.lavra emquanto CSti\~Cl' l°a!lando O orador 
rCtn·~tfülo á. sancção. a, quem se pretende responder. 

Com. os projeclos iniciado:.: 11.o . Senado e ~. Al't_. ~38 .. Os:- prqj.c:~~s l:ej;it~dos. ou ~ão 
L'illendado~ pcl:t Cnmara se segmra o me~mo :s.1 ncc~on:1ú-:~~ n.t0,,.P~~1~;·:? ::.~t Ieno\~do~ na, 
process0, dcvo!Yc!ldo-se-o ao ~cnad0, no c:iso :11~s~1'.;. ::.e~~·lO le" i::.l.l_, .. d (a.rt. 40 d,t Con-
de serem ~1s alte::·;:(>j9,; npprovatlas pela Ca,-1 ::.tltmyao).; . _ . 
l!Wm. i\r •. L.i9. A~nda que nao hn:Ja qt~em fal!e 

1\rt. 132. () projeeto de lt:i ou resoluçiío ! :;olJr~ ::i.s matei·ias_postas.cm d1scnss<to, e que 
iniciado na. Camnra. ::o qn:il houver negatlo 1 Pl)}' 1~?~. e:t~. s';. 1~ª~ '.~1:1:1que, S(!~~~pr~ _se peo
sa,ncção o Presidente tla Repn'.iliea.. loi?:o que ce,[er.t ·" ' 11L«ç ... io n,i, 101un. do re"'111k1,to. 
lhe f,ir devolvido '1;1,;s:ir:\. 'Jor· rnnrí di~cnssilo J.1't. l·lO: Qu~Utlo se houver d~ encefar 
e voL~1.ção nomina't,1tJ ~,:i nedta r.-,;· :-i.pprova1.l'.) ·,11~:•lqu~1· i~1scns~:10,'., poder-,si:-ha pedir a !i~tltt
pol' dous terç:os do'> su ffragio' p!'esentcs, s:i ra. \ 1 ·'}1º~·: o~ ~-~~1 1.:ªr ·~ lem~rnr m~~ mell101./;:e
remetticlo ao Senudo. t.io.:o •Je rln i_,..,.l-... ._ 1.. me"mo seia perrn1.~ulo 

Si o projccto tiver sido •.le inicinfr;a do Se- i:o,11111 ':ia uiscns::-:t~, qu.an~o se. hoU\:et• de 
nado, a camara, si í) approv:n· pelo.~ me~n!OS 'o~ar;:_ para melllot se e~taDelece1 o po,1to da. 
tramites e pela. mesm~~ maioria, o cnvin.rú; 'º'açao. 
como lei ao Poder ~xecutiro, para a !Orm:di-1 1\rt. 141. ~empre rpe h;t}l dous ou mai~ 
<latle da promulgaçao. pro.1ectos sobre o mesmo ~ssumpto, havera, 

Art. 13:3. Neuhu1n:.:.deputar.10 poderá fo11nr tlis~uss~o prévh $Obre :1 preferencia. do que 
ma.is de uma. vez nü, primeira discussft0 de d.::ve servir de b::ise para a. discussão, sem 
quaesquer projectos sobre a, rnaterín, delles, comtudo so entender que os onti·cs iicam 
excepto seus anto1·es, qu0 o poderão fazer ·r~jeitado~. 
duas vezes; e nas outra~ discussões nenhum 1 Art. l-1Z. Toi;h~s as questões de ordem, que 
depatado poderá fallar mais de. dnas vezes, l occorrerem dnr<Ulte a. sessão de cada dia, 
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serão decididas pelo presidente. ate Cf 1i 1~ a 
c~unar:1. a, requerimento de c;ual<Jnor lil' "ll
tado, ,~m occ<"ISião oppot'luna, os deci•fa deü-
nitivamente. · 

com as emendns <]Ue vierem de Sen:id1). ~:"\
cepto :ts offer·ecidas nos diver.sos oi·çamento::: 
cuj<t ~1iscn_s~iio só pod1wi ser encerrai.la depoi~ 
de d1sc11tld;1s em duas sessões dia.rias. 

. Art. 14:). Nenhum artig-o do Rec-iinento 
ser{~ mudado ou altcradn. sinfio em ~virtude 
de indíe;1~~fo. sobre a. qu;il ha5a ]Jarecel' da, 
commi::;siio de polieia. 

.As r·esol uções proroganclo as sessões terão 
um:~ uniea dbcus:::ão qne mrnca <:xcederá à 
sessão em que forem sujeitas ao debate. 

1\rt. 150. Por tres mnneil·as se podem dar 
votos : l ", pelo methodo symbolico nos casos 
ortlinarios; 2", pelo nominal de-sim ou não· 
3\ porescrutinio secreto n;is elei.ções. ' CAPITULO XI 

DO :\IODO DE \-OTAR 

Art. 1-1-L l\enltnrna materh se po1·á a. voto;; 
sem qne e~t•!.hm preseut.<'::: os D0pnt.vl 01,; ne
ce&sal"ios para :• ('.elcln·:1<;-ilo d;1 ::c ~ :;J,l, knrl<, 
priol' i1lade 11~1 Yotaçiio :1s qne tJ<'a1·arn l7!lêe t'· 
radas na ~e;;,.;:'io :rnterinr. :\ '1dt<1 de ntt1110 1·0 
par:1. a;; volaçües. qne se ro1·em ::;c;;·uindn, não 
prejDdicar:·1 a dbeu:::;ãu do;; p1·11,ject0s que 
frrerem síiin dado;; 11;1 rn, ordem do tlfa. 

.:nt. J.fa t~uando'niio llouYer Deputado com 
a palavra, 011 :-:i n:to estiYer M\, casa alg-11n1 
dos que a tiveeem perlidu, o presiuente, indc
peu<lentement13 de vot:ição, decl:irar·fl. encer
rada. a. di::;cussilo da matel'ia de que ::;e ti-11l<ll', 
e sobre elh deve1·á Yotar-se na segnin te 
sessão, si o encerr;w1euto tiver log<l.r notüu dtt 
sessão. 

1\rt. 146. Sm1pre <JUe se deixar de fazer 
qualquer votação por nãn achar-se p1·esente 
o numero lE'gal tle Deputados e <JH<lmlo não 
estejam preenchidas as horas dos tral;alhos, 
proceder-se-haú. noY<I. chamada, mencionando
se na neta os nomes dos qne se llonverem 
retiratlo com caus:t particjp;1da ou sem ella. 

Art. 147. Em qnalquer discussão, e.xcepto 
na 1" e :3a dos projeetos de lei on re:;o!uç:ic•, 
poder-se-ha requerer Yel'balmente o encer
ramento da discussão. E::>te requerimento serú. 
sem delm.te posto a votos, e, sen1Jo approvatlo 
pehc Ca.mara, o presidente <le~lar<tt-á conc:ln
ida, a discussKo. A 1 a e :~" cliS<'.USSões não serfo 
encerradas, h<1,vendo quem tenha a. pahn·:t, 
sem que pelo menos SB haj<~ tratado da ma.te
ria em uma sessão :interior. 

Art. 148. Na, segunda, discus8ão de qualquer 
projecto só porlm·á ser pedido o cncerr<unento 
depois de se terem pronunciado sobre o :irtigo 
ein discussão pelo menos dons or.ldores. 

. /1.rt. 151. o. rnethodo symliolico se pratica. 
dizendo o pres1den te - Os senhores que são 
de p::rccer ... queiram leYa.ntar-se. 

Art. 152. Si o r·csnltado dos votos for ti.lo 
lll;rni Ji?,;~o, qne à pr_imeit'a \'isfa. se conheç'a 
a plnr::1l1dade, o presidente o p1iblicar;\ · ma.s 
,.;í c::;t:i n:in f'•>T' logo 111anit'estn. 1.m si p!lrecer 
a algum Oopnt:td0 (/tlt! o resultado publícaúo 
pel r ~ p1·1)::,~dente não ~ e~acto, poderú pedir 
rect111ca1;ao de votaçao. Em q11aloner destes 
ca~os dil'it o vre::idente- Qneiran1 leva.nt:.1.t'
s1; os senhoi·es que votaram contra- e dous 
dos secretarios, cada um tle 'lCU lado, contariio 
os rotus para serem coml1inados com os pri
meiros. 

:\l"t. 15:3. Para. se praticar a votação no
minal, !Ora dos casos cio a.rt. :37 §i a0 cl::1. Con
stitui1;ão, serio 1weciso que algu1n Deputado a. 
re.1ueira e que::~ C;1mar.i admitta. po1· meio de 
votaç-ão, indepe11dente de discussão. 

:\. i·t. 154. Determinad;1 ;L votaçm.o nominal, 
um dos secretaríos, pel<l. lista geral, irá cha-
1uando cad<t nm Deputado de per si; e dous 
dos outros secretarios farão cada. um sua 
li:;üt, uma c:om os nomes dos que votarem 
-sím, e outra com os nomes dos que votatem 
-;AiiiO. 

.~l'L 155. O t~rceiro methoclo de votar\; 
qu~ é po1· escrntinio_secreto, se praticarâ por( \ 
me10 de cedulas escr1ptas, sendo estas lança
das r.m urnas, qne os continuos correrão 
por todos os Deputados ; e apresentadns na. 
111esn, a:; cedulas, depois de couta.das pelo l" 
secretario e por dle lida cada uma. de oer si 
procederilo os outro:; secretados aos êompe'. 
ten!es assentos, d'?nde no fim se fará lL a1~u:; 
raçao para SI'~ pulJ!1car o resultatloda v-oh\ç<-1.0. 
Nv caso de empate s~ procederú o sorteio. 

Art. !;)G. Os requBeimentos que exigirem 
inrorrnaçües a respeito tle !.legocios de inte
resse particn la1-, e os que tiverem por o~jP.cto 
<l ur~eneía ou arliamento de taes negocios, 
serão sem pre decididos por ·votação s:yrnbolica. 

Na 2" discnss:i0 do::; projectos de orçamento 
e de tixaç-üo <k foI"ças ele ten a e mar niio !:erá 
licito rc1p1ercr o encerramt~n to da cliscu~são 
de cada nrtign sin:to depois ue te1· ~ido o mesmo 
discutido em '~nas sessões anteriorc,, . 

• 1.rt. 149. Sempre que o projecto tiver uma 
só discussão, correspondendo esttl. à 2", prcm 
que seja acceit:t <1 proposta de encerramento 
prevalece o mesmo principio estabelecido no 
art.148. O mesmo procedimento se poderá ter 

.Art. l~i7. Ha;-endo empate nas votações 
tic[lrá a rna te1·ia adiada, para se rliscutir 
novarnente em outro dia e si houver segundo 
empate, ticará rejeitada. 

Kas novas discussões em viz'tude de em
pate, esta versa sobre todo o artigo ainda. 
que tenha elle sid<l dividido po1• occasião da 
anterior votação. 
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Arl. -J::d. :\'cnhum Deputarloprcsmte po- Art. 1G5. O membro oa membros dacom-
:d,·i·; i 1•,;i'lb:ll'-se de \'C>ta1·. :S<d vo : !°, por não mis:;;::to, qne não coocorcforem com a maioria 
!t,·i· assi,; ti·ln "º 1kk\le : :!", por se tea.tar tlella , poderão a~si;.;nar o parecer - venci
!de 1:·1U,;:1 l'l'OPria, e 11o1 que :-;e1·;·t inhibido de vo- dos -ou - com re:;;triçções - e dar o seu 
itar,pod,.núo lt»iavia<n;sistir it di:;;cnssüo,tomar voto em ~e1mrndo. ~· ~ 
iparte nella. riuan1l1J tenha de del'<'mler-se U• l . Art. 1613. Os pareceres serão postos sobre 
: accusaçües ou de ::;11.~téll tar seus ll ireitos. 1 a mesa e lidos pelo 1" secretario em cada uma 
: Art. 15'.J. N;1. 2" discussão e• tor.hi a vez 1 d~1 s sesi5ões diur!as, depois do expediente; 
' qne o proj0cto iü1· cornpo:;to de rnai,; de um não haven~fo quem veca a r,n.hvra sobre a 
,artigo, votar-se-lia separadamente sobre cada sua ma.teria., serão submettido:> ú votação da 
: um, e em B'eral quando a 111~! teri<t sobre que camu.ra. 
: deva reca.ltil' :L votac:üo se compuzer de duas "irt. l 6i - O p:1recer, sobre cuja materia al
i ou mais proposições distinctas, lambem se gum Deputado pedir a pn.lavr,1, s.: consklera
l vofar~t separadamente e sobre ca.da, uma ri por esse filcto adiarlo p;:u·a, ser di~cutido 
[dcllas. qua11d •se ~er para ordem do dia, salvo caso 
i Na 2" di scussão votar-se-hão os 01•ça.men- de n:'gencrn :tpprovadn. pela Cam.ira. 
!tos purac-rapho por p:.tr ag-rapho com as re- Paraf"rapho unico. us p;11·eceres que con
\ spediva.s~ emendas, seg·uindo~se depois a. dis- tiverem S•Jluç·üo de1initira. das mater ias s11jci
~ c11s;;ão e V1)ta1,·ão dos additiros. tas ao fütutlo das eommi,,;sGt~:; 11ii.o poLlerão 
, Em 3° Ji:;cus:;ão dhcntir-se-llão cm geral ser discuti.Jus sem previa ilnl'rr. s:;:fo no.ior1~al 
: todos os orr;arnentos com as emenJas appro- tla casa, e qu;1ndo d;idos para a ordem do dm. 
i vadas em 2" cliscnssiio e a votaç~ãr1 sel'á. tarn- ,\rt. 1'38. Quando o::; parece!'eii de cornmb
i J:en: em globo, ~xccpt9 a dos aüditivos otre- são não J'oren~ m~is do que ::;imple::; requeri
: rec1dos a essa d1scussao. mentos na coniorm1dade do l{eg-imen to, ti ca
i jrt. 160. Na votação 1las emencl:ls terão rão sujeitosús l'Cg'l':\S que para estes sea:::llam 
: a prioridade as sn ppressi Yas ; e quando se est;1 belecithts. 
~ tratar de üespezas, se porá primeiro <\ votos Art. 159. Sempre que se esgotar a orúem 
i as mais restrictivas. . do dia e sobrai· te~11po, !era logn.r a leitura de 

Mt. 161. O acto de votar nunca sera pareceres ou a Ll1scussao dos <tLlfados. 
; inten·ompido, salvo quando a materia em 
i Yot:iç:ão contive1· muitos artigos e seu pro
l ce~so exccrler· à hol'U. regimental da fioali
ba~ão rlos trakühos. Nesse caso Jicaráadiada 
!i1a, parte em que estiver para coutinmir na 
a segui ute sessão, não se podendo em caso 
~algum proceder à votação em prorogação das 
~horas dit !;essão. 
~ Art. 162. Nenhum Deputado poderá pro
~ testar, por escripto ou de palavra.. contra a. 
;decisão ela Gamara, : poderà, porém, inserir 
._nas act<lS a sua. decbraç:ão de i·oto, <1J>re
~seotando-a. na mesma. ses:;ão ou na subse
~ qut:ute, sern ser motivada. 
~ 
;:; 

~ 
~ 
~ 
~ 
,} 

CAPITULO XII 

DOS P.\RECERES DE COMl\IISSÕES 

~ :\l't. 16:L Nenhuma materia se tomará em 
~consideração na C:tma.ra, sem que primeiro 

l:;e tenha mandado a uma commissfo · para
:sohre el la interpor seu parecer. 

Exceptuarn-:>e <lc$ta regTa as resoluçves 

i
sol1re proroga;;i'iv das sessüas, que entrarão 
logo em rliscus~ão. 

1\rt. 164 A commissão, a. quem f1Jr enviad<'I. 

l
a, ma teria, interporá sobre ella seu parecer 
por escripto, em que deverão assignar todos 
os membros ou ao menos a m:i.ioria delles, 

l
observado o processo prescripto pelo capi
tulo v~ 

Cama.r::t. V. I 

CAPITULO XIII 

DA. POLICIA. INTERNA 

Art. liO. Os Deputados assistirão pontual
mente ás sessões ordinarias e extraorcli
narias; e nenhum se retirara do edific:io da 
Camura, durante a sessão, sem o pmticipar 
ao presidente • 

Art. li1. . Quando tiverem algum impe
climento, que nã.o exceda. a tres sessões, o pn.r
t.iciparão ao presidente; quan•lo for por mais 
tempo, n farão em otncio dirigido ao 1° se
cretario, pedindo que c:ommuniq ue à Gamara · 
o seu irnpcdimen to. 

Art. 172. Quando pedirem licença para 
ausentar-se, deixando o exercicio de Depu
tado, dirão por escripto os motivos que 
tiverem, allm de qne a. Gamara lhes detira 
como for de ,justiça., não padecendo o serviço. 

Art. 173. Os Deputados que nas sessões 
nfio zu~rdarem o decoro devido, serão :lClver
tidoi pelo presidente, usando 1h formulü -
.Att.~nç'.ão.-Si esta. adver-tencin. não bastar, 
o presidente 11irú. - O Sr. ou Sr::;. Depnt;1dos 
F. e F. n.tteução:-; si for ainda infructi.fera. 
esta nominal advertencb, o presidente os 
excluirá <l<1 sessão, com accordo da Camara, 
por esta forma - O Sr. ou Srs. Deputados 
F. e F. devem retirar-se -- ; e os Deputados 
sahirão logo sem replicar. 

3 
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M·L n4.' Qu.mclo :i.lgum Depntrido fdl aP si tlelle r~sultnrein motiros satncientes paru 
~em te1· l)IJticlo llcenc;a. n pr-es identt~ o adn?!'- se Jll'Ocec!er contr:t o;; delinquentes, se entro- ' 
tir:lcom :l 1~1b H<: - Orrlern - ;e :;oi não ooeile- ~irão dentro de Yin te e quatro hor;is aojniz ! 
ccn :;cn•lo :Hl \·~1-tido :;eganLl;L n:-z, o p:·e~iclcn to competente, danc!0-5e depois conw. á camarn · 
o mnml:1.r:i sentar. do suc~tlido. ; 

.\rt. 17:). ?\üo ~e üu'<", ioitnr:i de tli~cut'ilO> .\rt. 18-1. O numero e vencimento:; rJosl 
cscl'iptos: oxccptn:im-se os r~ l:1tol'ios t!ns cvm- empreg-ntlos cb 5P.ct'etnria. e d (1S mais que for r.111: 
rnis...::ues. ~. 1 ncce~suríos par:i a, g-uat'lfa e Stn'víço da cns:t · 

:\I't. 176. Só pa:·:• r~danrnr n. ex1!cnçüo do se1~10 fixa.dos pela. C:1m:1ra, sob proposhi da 
'1rtigo expresso d? H.eg!mcnto se poderá inter·~ comm1ss:1o •le policia, a qual e;;ta\1el~e!":1 em : 
rnmpe1· quem e:;t1ver !l1,\lantlo, o riue se far:\ 1 r1~g-nlarnento os deveres e attt·ibmçiJes •fo ·• 
dizendo- Oedom. . j todos os di to;; empl'egados. : 

Art. 17i. Si 110 c:\lor eh <li:;cns><1o o Depn- Art. 185. O director· e officiacs d:t sec1'cm1'fa . 
ia•lo ~e excedei·, o p1·esidente o auver tii':i pri- I :;::111•) nomeado:>, 1lispem;ados do sei·vico e 
me ira e se~tmofa rnz com <t ex p1·e~sio-Or1lc1n demitti· los peln Cunri.r:t, em virtude de pro- · 
-: continunnclo clle, o p1·e,;idl·nte l\te (füi•-o po::;ta lia (·011m1::;si\o tlc policia. To1los os ; 
St· ....• não estit <:tn c~tado de deliberar- r. onlro> emprcg;tdoB rh ~ccr0laria e d;t c;\~O. · 
o Deputado sn.h irit immedü1t(l,111e11 tci tia ~:1fa si ~e1·iio nomca.dc:i~ e 1lcspcdi•!rs pela t1it11 com- : 
assim accordar a :.;:imM<l· mi.:;~iio sem depc:idcncin rlc appr0ração •Ja . 

Art. 1"78. Qnando 0 Deputn<lo, qnú c;;th·~ 1 · Cnimu·a. 
fa lh1n(lo, cliY~gm dtt qucstiio, ou ci uizer iut1·0- ,\rt. l8G. O,; titn los d 1~ lllilllC'.!t;?io •le todos ; 
duzil· in ,levidam8nte m;tte1fa no,·a ]li1J'a a os emprc~ach.10 ria ~ec1·ehriii. r:• d;i, c;i..•:t 8el';fo ; 
diticussiio, o presirlente lhe ~q,.lOutnrit riiia.l ~o <ts~ i g-nados pelo prc~idcnl<:>, l" o 20 scci·c- ; 
of.~iecto qne se discute; e si o Depnl;Hlo rn~1~- º~n·ios. 
tir, semi o :1d n:-rtitlo por d nas t·ezes, mandai-o- :\.1·t . 1S7. ,\. di:Stt•1!tuir;..io do scniço pelos : 
lia senw.r-se, u s<tn•Jo d<t t'ormuln-0 Sr. Depu- offichies e empregndo:; sullaltcn10;; 1h cast 1 

tn.do F. po.:le sen ttt:•-se - o qne o Deputmlo pertencel'it ao ui1·ector •ln secrdal'i:i , de accol'- ; 
cxecut;mi promptamentc> . do com o 1·e3pet'.tivo reg-n!amentt) . 

. ·\rt. 17\1 . Totl o;:. 0s ckb dàos e os estran- Ar t. lílG . ?\o ínt0rvn.lio tlas ses.oves n. com-
!!eiros teem direito de ns:;i;:.tir ils seswcs, mb::;ifo 1lc policia. ou a.Ig-11m de seus memheo.s 
t'ornt:i,nto 11ue Yenlmm des:irmatlos e gnal'clem que 9c::i.r ll<'-c.1pitnl. se eoc:wrcga1·~ do gover· 
o maior silencio, som dar o mnis pequeno no e inspecç:ao (Ja Camara., c?mmum~·rnclu p:tr~i 
sí ."n~tl de •q1plau:;(:1 ou de l'ept'O\'Oção do '}ne esse tlm :is orden~ n_ccesS::tL'!US O:º dtrecto~· q11~ 
s2imssnr na c.umwa. as de.vera trausnutt1r a.os porteiros, c'?ntwuoy 

Pa1-a:;mpho unico. H:wet'<i tribun:ts rc:;er- e ll13;IS emprega~los ; o dan~lo as ~e!Da1s p~·ov1-
vndas paro. senl10l'as, se1w.tlm·i:s, membre>S uo ?enc1a,,; <It1e ~-:; cn·cnrnst.'loc1:~s cx1gtr·cm. Nesse 
corpo diplomatico, mngíst1·.i1tos ~iu altos runc- rn terva.llo mlo se preencherao as v,1}r..1s que se 
cio1Ja1•ios, P- log:1r re~erv<~:lo pitril. os r('p1'e~1m- derem nos empregwlo.s dt\ secretaria. 
t<mtes cfo. impl'~llS<'\. Capital Feder:tl. li} de j1rnho de l89l. 

No recinto das se;;sões e s11ns depemleociri s ' · 
sô poderãoc ser admittidos seuo.do1>es e cmpre-
;;;1dos em serviço. O Sr. P.ra·n ça Oar-valho di?. 

Art . l 80. O,; espectoclores, que perturb:n·eni que, como sabem · todos, no iuterval lo da:; 
a se~~ão, serão ohl'ig-,1óos :t Sàhir immedi•1t;,- sessii~s da Constituinte, folleceu na Bahia. o 
mente d:is ;:;alel'ias; e, si o c:aso :ts~im o Sr·. deputado Antouio Euzebio, que serviu du 
e;1:ig'ir', ter·-se-ha c:mi1 elle,; a. demo11stracão vice-1wesidente nas sessõc:> da. Constituinte. 
Qne a. Co.1n<trn..i ulg.n· conveniente. Cre 11ne interp1·et;i os sent imento;; gene· 
- .Art. lSl. Quando ::i inqtiietnção cio publico rasos dos seus digno$ colle;ps, a.qui presentes, 
ou <lo~ Ltepnta•.los niio puder C'.outer·se pela.s pi-01)011do riu e nn. acta. se msir:i. um Toto de 
admoestações do l'll'GSi•lent~, 1.'0cleri e~tc :Jl15· VG;~a.r pe!:l per<l~l de trio illustrc companheit'O. 
pender ou levautar a. se:;s;.10. a, cujos :i ltos merecimentos e preclar..i.s vil"-

l\ r t. 182. Si algum dos Deputados com- tudes toclos rendem homeoagem. (A.poiados.) 
metter dentr'O do oqi 1icio fa C_<~mara qual<]uer Consultada a Carnal';::, approva unanime-
exce::so, que pos:;;,\ Julgar-se 1111rno d·~ reµ res- iuente ' 
são maior que a declarnda neste capitulo. a 1 · 
comrnbsi1o de políci::i. conl1ecerá do racto e o 
e.~pora à Camara pari ell<. determinar o que O Sr. Bel:f'ort Vieira. pediu a 
ha de praticar-se. palavr:t 1.miC<J.mente paro obter esclareci-

AT't. 183- :si no edilicío d::i Camar::i se meu tos sobre -um ponto, que considera. du~ 
})erpc-t.rar nlgum tixce~so ou delicto, a commís- Tidoso. 
:;à.o cte pol ida fürà pót• em custodia o culraclo O illustre 1° secretario acaba de ler dous 
0u culpado:; ; e passaucio a averiguar o facto, officios de renuncia, um do Sr. Tasso-Fra-
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~ 
~·oso, deputado pelo .Marun hão, outro do. 2"- SESSÃO PREP.ARATORIA E:ll 11 DE .JU::\HO 
'Sr. D1·. i..:nues de Souza, <leputado pelo mesmo DE 1891 
E5tado. 

Presiclencia do Sr. Jotío Lopes (vice
presidente) 

~ Acredita qne a unica autoridade compe
~ente para tomar conhecime11to destas re
:Duncias é a Gamara dos Deputadcs. l\fos 
:Uma. vez, que as elei•;ões ,já ;,;e realisarn.m, Ao meio dia, pres0ntes os Srs.: João Lopes, 
àeseja saLer si ha convenienci:l, em f'ace tla l\Iatta. l\lach:iclo, Belf'ort Vieira, l nnocencio. • 
liossn. Constituiçiio, em face do regimento, Serzedello, Nina Ri1Jei1·0, Alciorlo Guanabara, 
'.de it'em este::; papeis à commissão· ue po- ~\8tolpho Pio, Fon~ecr .. e Silva, Ctwgas Lo
:lieres. i uato, Lace_r1h Coulrnho, Bezerril, Lopes Tro-
! A mesa acaba de int'ornrn r que a com- 'l vào, l\lart.:1~no de l\lngalh::i.es,. Gonçalves R:a
hnunica<-ão d~L renuncia do S1·. Ennes cte mos, B:~ptisttt da .i\lotta, vm~rnes., Joaqmm 
rsouz·1 r,,i j)re-ente ·10 Conn·res ·o em stns Pern:i~rnn~?, An_tlt·e Ct1.".alc:rn_ti, l\liguel Cas-

,, i.• ::s ' :::- "' ' tro Pu·i>' l· el'rem.t e Noo-ue1r" Pa • Ô' : :se,;-.õe' 1wep·ir·üorias · n ue o~o tomou co- ' ~.::s . _ ' - e "' ranaºu,i, 
; •• . ~ ' ' ' ,_ ·1 • • • abre-se a ses!':ao. 
illhecnner.to porque nao se Julgava llabrlí- . ~ 
:tacla a apreciai· as razões dtL renuncia. E' 11d;1 e sem d3bate approvada a acta da 
! ,\,g-01·a vem o officio do SI'. Tnsso F1·aQ"oso, se::;silo antecedente. · 
r1•n1inciantlo o l0;..!l.1t' de dej'lltado. Nilo 111\.~eudo 0 ~R. 1° SECRETARIO procede a leitura do 
r1'gimento approvado, crê qne a nnica so- segulllte 
lução a aclupt:u·-se é que e::,te offlcio seja 
remettiilo à commissão de poderes e depois 
sujeito a Camara em suas sessões ordirw
·rias. Só então poderá a Cnrnara entrar no 
'conhecimento e aprecinção do facfo. 

O SR. PRESIDE:'.'íTE - Acham-se presentes 
nesta 8es::;ão 40 sr~. deputados; ha m;iis a 
commtmic<1ção do 81·. clej'tllado .José .-'\. ve ino 
·de que está prompto a comparecer. Port<n1to, 
são 41 Srs. deputados, com cuja presença 
podemos contar para os nossos tr;1balhos. E' 
possivel que haja mais n.lg·um, de que a. mesa 
não tenha conhecimento. 

O SR. PIRES FERREIRA diz que o Sr. de
putado Viriato ele l\leueiros pediu-lhe pttra 
commuoicnr que está l1rompto pa.rn com
parecer aos t1·;1 b~1lhos. 

O SR. ALCIXDO GuAXA.TIARA diz que aca
ba de distribuir-se o projecto de regi
mento interno ort::anisado pela mesa. Deseja 
que o Sr. presidente lhe esclnrec:a sobre o 
seguinte: discutir-se-lm e::;ta uw teria quando 
começ:u•t:in as ses::;Oes · ordinarins, ou já nas 
sessue::; preparatol'ias 1 

O SR. PRESIDEXTE - Ha de discutir-se 
desde ja, podendo a discussão continuar nas 
sessões ordiuarins, si não ficar termina.da 
nas sessões preparatorias. 

Nada mai~ havendo a tratar, o Sr. presi
dente convida os Srs. deputad0s a reuni
rem-se amanhã á mesma hora. 

Levanta-se a sessão á 1 hora da tarde. 

EXPEDIENTE 

Commnnica.ções dos Srs. deputndos Pedro 
Americo, Luiz Murat e Gonçalves Chaves, 
d(~clarando e::;tarem promptos partt os traba
lho::; leg-blcdivos.-lnteirada. 

Otfü:io do sr. dep11tado Urbano Marconcles, 
lla~ado de hoje, ped~ndo permissão pnra r.lei
xar de comparecer as ses~ões durante 40 dias, 
por achar-::;13 lloente.-lnteiracla. 

Actm; eleitoraes do Estado de S. Paulo na 
eleiç~o a que se procedeu a 4 do corrente,' dos 
seg:urntes logares: Santa Ephigenia (lª, 2", 
:~a, 4ª, 6• e 7·' secçõe:;), Consolação (1 11 • 2" 3"
e 4ª ~ecçõts), S. Roque(!", ~ªe3"-seci:õ'es), 
JunCtJahy (l" e 2"- secçõe:s), ltu ~la e 2a sec
ções e lnte11Jencia), Taubaté (2ª, 3", ô", 7ª, 
9ª, l P· e 12"- seci;ões), Cnçaparn (1ae2ª sec
ções), Sorocaba (l" e 6" secçõ8S), Campinas, 
Sant<t_ c;_ruz (la., 4" e G::r. secções), Campinas, 
Concerçao (la 9" secções), S. Manoel (!"a 4a. 
secções), Pi racL:aha (:3ª e 6• secções), Sul da 
da Sé, Capital (2"', 4"- e 5ª), Nortti ela Sê (l" e 
'1" secçüe,..), Braz (2ª secção), Pindamonlrnn
gaba (:2°, a 3"', 5a., ô" e /a seci;ões), s. José 
dos Campos (1 ª e 4" secções), Sil veiras (la e 
2~ secções), Ca5a Branca (lª e 3"- secções), 
Piedade (l ªe 2ª secçõe::;), S. José do Barreiro 
(l" e 2"- secções), ltatiba (la, 2'! e 3"' secções), 
Lorena(!ª a. ó" secções), Atibaia (l"' e 2" sec
ções), Bananal (!'", 2ª e 3 .. secções), ltapira. 
(l"-, 2ª e 3"'- secções), S. Carlos do Pinhal (l", 
4ª, 6ª e iª secções), Bocaina. (1 ª, 2~- e ;:i:• sec
çues), Campo Largo de Sorocaba (lª, 2"- e 3ª 
secções) Araras (lªe 2ª secções), Areias (lª, 2ª 
e::>"" secções) Jatahy, •Boa Vista (4ª secção), 
Tieté (lª secção), Mococa (2" secção), Rio 
Claro, Mogy das Cruzes (l" sec.~ão), Alam~ 
bary, Penha da França (lª secção), Mearim 

1 (la. secção), Bragança (3 .. secção), Nossa., 
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s enhora '10 O' (1° secção), Ribc-iriio Preto (1 1 1 Em seguid:i. foz-se a chamad:i, iL 11ual re
~· e 4° ::;seção), Jacarehy (1° e 2" secções), SJíOn•Jcm os Srs. !11nocenc:i0Serzedcllo, Zam2, 
Una.(l~ e z:i. seccões), Ca.pivary (l• a. 4" :>ec- Bell'o1·t Vieir;1,_ Olh•eira Pin to, Fraucü;co Vei
ções), Tatuhy (l•, 2' e 40. secções), i\Ioote g-.i, Olivcil"..1. Valladão, Chagas Lobato, :ti
.Mor ( i~ e 2" secções), Parahytinga. 0" a 4• cindo Guanabara, Gonçalo d,;: ::Lagos, Ast ol
secç6cs), Santos (i~ secç[o), .l\Iogygua::;;ü pilo Pio. Se·nrioo Vieira, Joaquim Perna rn
(1' e 3.. secçôes), Cabr iuva (districto unico) buco, João de Siqueira , Yfr~ilio Pessoa, Abren, 
e Salto. · Lacerrla Coutinho, Jllotta 1%cellar , Leorigildo 

·E. lida, posta. em discussão e sem debate Fil~ueiras, Bezerril, Tolentioo de Carvalho, 
n.ppro>aut\ a redac~ão do seguinte officio : A ncli-ê C;m1 lcanti, .Bàptista da ~Iotta , V OO· 

f'ecrctaria do. C;\mara do~ Deputados 11 de Çfih·es R:.tf!JOS, Foosec~. e Sil~a . P.ec!ro Ame· 
junho de 18'Jl. ' r1c0, A ris t1~es Looo, \'1uhae::;, Espmto·Santo 

Ames:~ e.la Gamai-a dos Deputados cumpre e Arthu:· lhos. 
o dever de lentr :to ''os::;o coullecimento rine .\hre-::;e a se:Esão. 
na stis5ão de liontt1m foi adoptmb a seguinte E' lida e ;cm <lebate appro•·ado. a neta da 
indicaç:i.o: sess1o antecedente . 

«Indico que;\ mes~t da. Camal'a llirija-;::e ao 
go\·erno !JUr.L que designe um outro local, IJ Sr.. 1° SECRJi:TAmo procecle a leitura uo 
onde funcciooe a. mesma e.amara.. » seguinte 

Dan<lo·YO~ conhecimento dessa (!ellberaç;io 
da Camartt, a mesa espera que seja ella to
mada na devirl:t com;lderaçft.o. 

O p::i.lacio da Boa Visfa, onde começaram as 
sessões prepac'atorias, ~, pela sua collo~<wão, 
arast<lda. do cenfro dD. cidade, pelas ui:>posiçOOs 
do proprio editicio, principalmente da sah1 
destiuad.a às sessões, o meno:; proprit>, con:o 
bem o cou1preheudeis 1pa1·a os t1·ah:i. ihos do 
Corpo Leg;,,_ '.iYo . 

Releva notar que 11.ctualmeute estã em 
ouras de r econstruc.;ã.o a saio. meocion:ida e 
as sessões preparator ias effectu;im-se em 
um compartimento li. que faltam absoluta
ment~ todas a;; condições e:s:igidas. 

Assim conta a Cam-ira dos Deputados que o 
poder executivo '[)rovillenciarii. sobre o obje
cto do prosen te officio. 
~ude e fraternidade.- Jo<io da ,1fattà .Ma

chado, 10 secretario. 
O SH.. P rtESlD:E:\'1'Z declara que i:a a dar 

para. ordem do dia tle a.manhã. a discussão 
unica do prQjecto de regimento interno, que 
t~m ~e servir pt'o>isorü•mente para regula
r1saçao dos trabalhos, ate que a Camar<1 o 
adopte e.ffectivamente em sessão ordinaria. 

Nada. mais 11'\veodo a. tratar, o Sr. presi
dente cou vida.03 Srs. deputados a r<lunil'enVie 
amanlüi à mesma hora. 

Levanta-se 1~ :'icssão à. 1 hora tia. tarde . 

EXPEDIE.:\TE 

Oilicio do Sr. deputado Barbosa Lima, com
municamlo achar-se prompto a. tomar parw 
no;; trabalhos legislat ivos. lDtf:ir ado. 

.. •ctas eleitoraes d•1s seguintes P•Hochias do 
Estado de S. P<.1 ulo, u ;1 elei~:ão alli proce
dida a 4 do corrente mez : 

Rifaina, Rio Claro (5' secção), Itaquery: s• 
;;ecção) , Pilrahybuna. ( l• a 4"' secções), S. Si
miiu,. (~"'a 5~ se cç.0es). Taub.otê (4.~ , 5\ 12' e 
l:.>'' secçõe~) , Araras (2~ a Ó" secções), Ara.pia· .. 
rúra (l '«1 4"' :;ecçõ~). Rio Pardo (!"e 2~ sec- · 
ções), Guararern,; , Ar<'jú, Cunho. (1, a 3• ,,ec- · 
çõe:;), R1tu.t::cs ( !ª a 4"' secçüe$), E,;r,iri to 
Santo ( l ª e 2" secç-õe;;), Brot:.\s ( lª e 2• sec
ções), S. Carlos do Piuh;d (2" e 5• ~ec
ções) , s. Bento de Sapacally, Nossa Sc
nhot•a ?lífie do,; Homens oo Porto Feliz (!• 
e z.. secções), ? .. Jog-y-Jllirim, (2~ a 4• sec
ções), :\lor1·0 Pel!.:do, Santo Antouio d:o 
C(lchoeir:\ (2"' e ::i" :;ecçves ), Para.hytinga 
(5'· secção), p ,,mnhybu, S:i nto Am[tro (!"e 
2" sec~·ües), S .• io~é do Purahvtin!!·á (!,. e 2> 
secC(ie:;), :Uegri<t, Tietê (Z" $ccçâú), Carrnd 
da Frauca (2& sec\iio), Ril:>~irão Prelo (5" sec· 
ção}, ~Ioco~n (l~ secção),S. João da B0<1 Vista 
(2" secção), Ubatuba (2' secção),M'ngy-Gnas;;ú 
(l" e 2"' secções), Amparo (6 .. secçãü), Pinda· . 
menhangaba (l "' e 4" secçues), Pirncic:tba 

3" st~o PP.J::PAP.ATOP.IA DI 12 DE JU>Ho (2" secção), Boqueirão, Rio Novo (7"" secção), 
DE 1891 hl . Boy, ltapetininga (l:i. e 2" secções), TU!'· 

no (l"' e 2• secçü3~), Sant..-i. Rita. do Para.izo 
P residerit?ia de Sr h m oceHcio Ser::edello (l" secçilo), l\Iogy das Cruze~ (3 .. secçãoi, 

· · Paraoapanemn. (l ~ e 2• secçoe~), .~lnmbtl-

l 
n- Santadzabel{ l~ 21 e 4"' secçõ ,s) · 

. Ao mi:io dia oc~úP~" a cadeira da presid,.n- · ' ' ~ · 
Cl?- o Sr. Innoce~cio Se~rzedello, que con- O Sn. · P :aESIDEX'l'E communíca que atea 
"~ i~ra soore_to..r1os os tirs. Zama e Belfort presente data acham-se promptos par (I, os 
Vtetrll. . J trabalhos legislativos Srs. 59 deputado;;. 
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~ iW O SI"'. Alcindo Guanabara-
~Sr. presidente, pedi a, pn.Ja.·m para suggeril' 
~a casa a idéa de nomear-se uma. com
miissão que se entenda com outra. do Senado, 
~:tra. o fim de orgarris 1 r-se um regímen to 
!:commmn aos dous ramos do Poier Legisla
:\~ivo, regimento que se deverá obserya.r nos 
(;:easos em que as ULUlS ca.sas houverem de de
?iliberar conjnncta.mente. 
~ Comqunnto a Constituição tenha. suppri
:\n1ido :i, fu::;ão nos cas'ls em que ella tinlla 
~lo!!'ar no regimen pa.ss<vlo, ha tola\'i <t cir 
fcu!11staucias em que as duas camarns teem de 
~Cieliberar reunidas. Isto ::;e dará todas as vezes 
iSue ~e ti v.er de procefor á apn1:~12ão eh eleição 
i;J>res1dencwl, a qual a const1t111ça.o manda. •}lle 
jsej:1 feita pelos dons ramos reunidos; e be111 
{.as:;:im, qu • n 1lo ela eleição directa nâl) result<u· 
~ín doi'ia ab5oluta. que baste p:1ra con::;i lerar 
{eleito o c·1ndichtto, cn.be ao Con.:;resso eleger 
',.um de entre os mais votados. 
~ Eis opportnni1l:tdes de se reunirem os dous 
:framos e clahi a necessidade de mm. lei que 
~Teg-ule estas reuniões. 
'$ 'nevo contes5tll', Sr. pt·esidente, que o rnoti. \·o 
§'que me leva uas se5sões preparutorias :i. sng
;fgerir este alvitre, é a circumstanciti pua a 
;;gual foi chatm\da, a minha attenção pelo re
fg·imento apresentndo ao Senado e qne ora lá 
~-se discute. Ha um certo artigo do regitnentn 
@-o Senado. creio que o art. 7°, em que se 
[<lispõe que no dia da abertura do Congresso, 
Jl'ecebida pelo secretario do Seuado a mensa
f'g-em do Presiilente, se tirará uma, cóph au
~thentica, que se enviara ao secretario eh, Ca
Wfuara. De sorte que a Gamara ficarà em plano 
~inferior, em posição secuoda.1•ia em face do 
.rsenado: este receberá a mensagem authen
~tica do Pre:-:idante e nós ficaremos á espera 

t. ue o secretario. do Senado nol-::t. remetta ... 
Niio creio, Sr. :presidente, que fosse intençilo 

w. o Senado collocar a Gamara dos Depntaclos 
~,~rn posição subalterna; mas não bn, duvida 
~alguma que é muito secundaria a que assim 
@.h3 é creatla. 
~ Ora, é o que não esta, nem podia estar na 
~íneute do legislador constitniute (npoiados) e 
);gue_ natuealmente não estaYa, P?rque não 
aiodrn, estar, na mente d.os org-amStlclore:; do 
~l' :~gimento do Senado, que assiín procedendo 
~traduziram muito litteralmente a disposição Irª Constit u i~ii.0. 
f: .Não lia n~g::i.r qu3 no § 9° do a'.'L 48 da 
ionstituição se diz expre:i:samente que o Pre
~idente da Republica dari conta an.nual da. 
~ituação do paiz ·ao Congresso Nacional, indi
~cando-ll1e as providencia::; e reformos urgen-

l
es em me. ns. :1gem gue 1·eni.,tterd ao secretarto 
o Senado no dia da u.bertura da sess.."lo le
isbtiva .• 
.Mas, é-".lvidente que o intuito do legislador 

onstitttinte não foi collocar a Gamara dos 

Deputados cm uma posição de depen<lencia 
para com o Senado, visto eomo o Concrre5so 
Nacio1~al é formado de,ambas as camar-.:ts, qlle 
se equivalem. 

O que me parece, Sr. presidente, é que ~s 
duas camaras se devem reunir neste <Jia chi 
abertm:n. e que então a i:r:iensagem deve ser 
rumetttda ao secretario do Senarlo. • . · -

C::-1 SP... DEPUTADO - E'· o aue está n:i. 
Constituição. • 

o Sn,. ALCI:\'O GUAXAB..1..lU.-... porque assim 
sera respeitada a lettra. da Constituiçã,o e 
acantelnda a, di~nidade da camara. Nem o 
legislador constituinte podia ter querido outrn, 
cousa sin~o que fosse respeitada. a digniclade 
1le ambas as camaras (apoiados) nem eu creio 
que esteja no intuito do Senado meooscabar 
por fórma al'.!·uma. a dignidade desta cas~. 
(Trocam-se wi;·ios apartes.) , 

Proponho rine seja uome:i.h uma commis
:;ão desta ca5<t para entender-se com o Senado, 
atim de resolver-se esta questão, consultando
se a:;sim as le.:dtimas susceptibilidades e a. 
dignidade de ambas as camarns. 

:Não é esta, S1'. presidente, uma questão de 
nonarla, uma questão de cu,pricho- Nós temos 
Je tirmar precedentes, temos de instituir di
reito novo e e::itabelecer, segundo formulas 
novas,as medidas necess:wins à regul:lridade 
Jo::; nosso~ trabalhos; decidida esta questão, 
ella. ficará como aresto, é um precedente que 
se tirma. 

Nos Esta.dos Unidos, Sr. -presidente (fü.llo 
nos Esbdo5 Unidos por.que nós levamos sem
pre a cit:lr nações estrangeiras; no regimen 
passa.do era a. Inglaterra que se citava, agora. 
só se falht naquella republica), nos Estados 
Unidos é verdade que as clu:.1s camaras inaugu
ram ostrabalhos independentemente; mas, por 
força da constituição, o. presidente dirigindo 
sua mensazem a.o congresso nacional, a envia 
simultaneamente a ambas as casas. 

Entre nós esta. solução conciliatoria não é 
permitticla pela Constituição, que dispõe qne 
a mensagem serã remettida. ao secretario do 
Senado; e no artigo do regimento interno do 
Senado, que está sendo discutido, se determina 
que será remettida à Gamara dos Deputados 
uma cópht authenticada desta mensagem. 

P<trece-me que o meio de se resolver esta 
<J.nestão, de fazer com que se harmooise 
na pratica a, disposição da Constituição com o 
intuito do legislador constituinte, é o en
trar-se em accordo a respeito e nomearem-se 
commissões que estudem este e outros casos 
que possam occorrer. 

Para esse fim vou mandar uma indicação 
para que a mesa constituida em commissão 
se entenda com a mesa do Senado sobre o 
assumpte a que acabo de me referir. 
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Vem à in.s•;:;a, é lida, :ipom•ltt a :i:osui em da Camara dos Deputados esta e1í'i vigor. 
discussão a seguinte (.4.panss .) _ . 

lXDlCAçÃo 

Ia.di·~o q11e se convide o Sen:u:lo :1. nome!:lr 
11m:l commissiio, p:irn. de accol'dn com a nif",;;1 
da C:mmrrl. reuig-ie Ulll pz•ojedo de l'Cf!'i· 
irninto que se oiJsfrnrà nns c:1,;o::. l.!n\ >JU·~ os 
dons r;unos do po,.J •1· [,:i.ri~la tJi.·,) hoavel'em 
de funcdonar conjuntL\aie'úte. 

f'(l.ia da;; sessões, 12 d::i .í1rnho de 1891.
Alcüv.fo Gc%iabata. 

Diz o nolit•e depLJtado que nao esfa e•n 
Yigor, i1orqne a Camr•::-<i a•J..i pt on no>r> 1·egi
mént0. Nilo e 0xacto o a parte com que o 
honr:l o nobr·:i dopu t:ido. 

fün primeiro lo~al" a Car~1ara, sô ::gora. 
começa a fune0iona.1·; o que ilYemos fo t u m 
Congn'sso Con~tituinte. 

u~r s~. DEPtJT.'1.M-E~te q •H) serviu no 
f:ongrc,;~o Cnn . .;l ilninte é () 1·egí1nento. 

O Su. FHAxc;sco V 1~WA- íte~pond·~ ao nohre 
•fopnt~ld·.), ·liz,,rido que tanto esLa1·:. e111 vi 
gor 0 J'e!;'i menta 1L\ Gamam. do~ De!lnt;i,dos ~o 
Z"'t!C'Ünen dec~düdoft!le : 1 Ca~11fi-P!l. t · ~·n~ Of'CPSSl -

0 Sr. Fra;nci-.::co Veiza -On- 1b~'le •le Yúbr 11111 re.: imcnto p1•0\"i,;orío. Ent:lo 
T"iu com to<.h a att.;nç:·io :is c.111sh.J,Ú·:1çC>e~ q11·~ n<io se te1·i:1, r.oino 'O'C Lem h11je. o :lir1~ito de 
ac:1ba de (hz ·i· o no\m! deput:t>io velo t{io iltl con,,;ide1·at' e•n rign!' o re:,:i n(rnt", pt·rqne 
Janeiro. t! uãn te:n dn\"Ílht f"!!1l de.::l ir:u· que •loiuí11a\'n. :l did:1<lm·:t qne . cuHio o nohre d!;)· 
esta inteil'amc·nte de ;1cM!'Jo co.>m S. Ex. (H\twl11 s.1 be, ern1ce:ut1-;t\·a tc11lo~ os p orle i:es o 

Eutr~tanto. ti:u·ec~ ;to oi·;ulo:· qu-= <0111 ,;e:>· n.•nhnnt do,; deput,1d.•s p<J·li • 1avo~f1.t· l <~l •íl
sues prep:1r;itori 1$, qn:rnlo ain•Ja niio ~e "'n!lla 1)()rque. t~ lei er•~ n. vont rvlc d:\ clir:.hl-
acl!am retwiilos dP.1rnt:i . .!os no rrnmern de me- ;]nrn.' · 
ta1le e mni~ nni,nJo po·.te ser np:11·0\·:1da. a i\1- lJ)I SR . DEPVTA.l>O- .<;i concent r 1 v:1 t o.lo,; 
di~açao proposh. os poclel'es, Unha o pod n· legisla ti rn. 

E. rerd1tde rine, no p!'imeiro 11ia de reuniit0 
dest::i. camnra, Yotou-se urna. rno~i1o l>ut,,i·i- O SR. ,\1usnoc:s Lrmo - \ consr.itni0ão 
sando a mesa a rliridr-.se ao a-'wez·no cm m::rnrla que se ol'~~in ise novo regimento . 
nome da C<'mara d0s depnt:idos. ·· p,~n~eeu-ll1e O SR. FP..A:->c1,co Vi::r<:H diz rin~ a Consti
perfeitamcnte irreg nl:w s·~m1~lhn.nte pr0:etli· tni("''º não man.li qne a. C:1m 1m ol'gtnise novo 
mento. (TroccWhN -va.-io.~ apm-tes. ) r e!!ime11to. se não ll1e falha. ~t memo!'i:t . ma;; 

o sa. PaEôIDESTE-Peço nttcnção: isto é ape nas dt<sig-n~ co1110 um:t_rhis ~ttri.hnições '~ª 
m:.Lteria vencida. CanuN orgnzmu· ;;;eu r eg-1mGn to; e cou;;a d1-

frerente ,te faz,~l' no~·o t•egimento, porr1ue. · ! .[!, 
O Sa. FRANCl~Co VEIO.\ invocQ a pal:l"\'l'il. Constit.HiÇi"to rlecl"efasse qne n. Cam:n•:1 rarL<t 

autori:;:uti do nobre (\epnt(lr\o que ~\c~1ba, r1e no »o ['ezimenln. i psa fircto linha cl)n1lem1)a•loo 
fallar; S. Ex:. com o setr criter io cli; it ôi niio t•e .crimento exi<ten te . Rnfre ,, 5 :lttrihniçõ1% do 
ó de s1.1mmi\ impo1 t:1ncía fJlla iqn •r re,;olnçâl) co'í:s.rresso estã :1 de ca.cla umn. das Ctim~mis 
que estrc c:1sã tome, po-:leu lo o qne se t'b:r f:lz~r seu regimento. 
agora ser de crmscquenc'as perigos:1s, pri lendo N:Io e rliJ onini:Io q n ~se d~vn fi~ar com o 
coo,tituir prece•!t'nte ÍD\"O''.ado mah t<l\'(le no re;imeato d.11 Ca1:nar-i rlns Deputados do re::!'i
jogo. ~as institniçõ~s re1;1<blk:\1Ws. ~e~ta' mr~ !l dec:t hirlo. tal qu:ll est.w ;1 el 1 lmwlo. 
con1L·çoes S. Ex. IHlO ac1uw:1 que ha.ia ~-:1. Yfa;: p~r~nnl;\, em qu~ s.e preju•lic.i o seev1ço 
J?a1'te do or~dor e~c~s-;o 1fo zelo: o qne de~eJa \JUl•li~o, ~vlnpt:llllfo-::;e 0 qne é n.do11tav1~l, ,, 
e ~ rec:·ula1~1nde <los trabalhos 1fa Ca mar.t. que é :teci tê\ 1·et tleste re<>imentn ? 

Tem-se d1t:1 que estamos sem lei. 1 . .~ _ : r ,,- • . .-
Acr ·dita. riu e não e vei·rJade, por,111e temos 1 U ~I SR. . DEP~l' AD?7E e.t~ .le pe i:r.~1ta. 1t.u 

lei. sufficicnte parn reger 0~ lltlS~os tt'aba n105 momrL com :t lli,;po;;1 ,~ao <la Constitu1çao . 
prep<'ratol'ios, e esta lei é o a ntigo regi- O Sa. FEtA:->ctsco VEIGA di r, que é a razão 
menta. Que deu auanrlo pedm n. pa l<1HJ. sobre a. indi-

A Coustituh;ão da Repui.11ie·l. declarou pe- caçifo 1lo nob1·e rl.eputatlo. 
remp_toria~iente . ri1w f.;; t::vam em vi~or tocl<is P;irece-lne ~ aé parn tlrm}lr-se o prece.dent~ , 
as leis do rrn pe r10 q11c na•} ::;e oppuzes>em ao 

1

de-::e9-_ cmwLr' rnant~r-~e-(l~.'nt rn_da let e eS· 
· novo system:.t de goveeno :uioptt1.do. pecialmente d Li C:o ust 1tu1i;-;i o. e nito ~e p l'eoc-

Or:i. o Or<tdor entende qne. ó, c:l"cc pQifo ria cup-•r com ~~ questão l e ·•an tada so:1re o r egi
commiss~o ele respo:;h ó. fo lla do tl11·0110 , mento. ror conscqueueh. a C:imara de ve 
à excepç·lio da solemoídade da. ses~ão impe- rcfl ·ctie nnte5 de tom,1r uma. resolnçilo. 
rfal. naàa se .-: ncontrn, no n.nti!:o reaiinl!nto p ,1 rece-!110 que jâ pelo facto rle est:ir a 
da Cn.mn.rn qu-, se opp,.,nh''· an n'õ\·o i-<~Q'irnen. C\HMtr<t '"m S"S:iõe" prep·1rat ,,'!'h\s, j :\ peln nu
Ora, pel:l. Constitui~~!b dn Republ ·ca est"o em mi> :·o »i:;i rn lrnenle in,;u1Jíciente de ;J,~putarlos 
vigor lo'l;1~ a:; leio que ni"i0 foram es:ilici b1 - que ~e acltam IW8S'~llt •?S , n:lo s» pôle tQ'llal' 
mente rev-:igaJas e, porlltuto. o regimento uma ueliberação em nome da. Camara. dos De-
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putado~, não estanri.o pre:::entes ne111 uma j O Sr. Alcin<lo' Guanabara 
qu·1.rt<'i p;1rte dC\S s~ns memb1·os. (pm'11 uma explicuça.o) - Sr. presi•fonte, ha 

Est'.1-~'Ll? em ."r~s:;õe:> prep~r:1.t~1·i;1:;;. ?ã.o se l ';ous:1s q_ue n:io crtrece111 de .je!' enuuciadas, 
dev•! m1c1;ir o Jogo rb, Const1tuzç:.u , fer ·ntlo-a p0t•que sao eviclentes. 
clarameute. · , Propu7. a. indicaçào para que V. Ex., si o 

o SR. BELFORT VIEIRA - o mau ex:emplo entendesse, a submettesse â con~ider·;i.~o dos 
é sempre preju.li::ial. nobre~ . depub\dos2 que a d1s<;utlr1am e 

· apl'ec1n.r1am as razoes que me.tevar<Lm a.apre-º ~R. F1uxcrsco VEIGA. - E' sempra preju- sental-a. -. 
diciaI partinclo de uma corporaçü:o respeitavel o no!Jre depntado levanta a, questão de 
como esta. l)Ue nã.o este.mos em numero para deli-

Restn.ndo 11111 só dia de ses:;ão prepn.rator·b, uerar ... 
não convém t0mn.1· urna resolução pi•ecipita- .~ _ 
damente . .• O povo, na sua saoedori;t pt'ntica, 1 O ::-.R • • Jo.\Q'GI~r P~R~~:i.rnuco -.,, .fa ha pre
co:;tuma dizer - nem por maclt'U?"ar-se, ama- cedentes; no pr~n~e~ro dia de sessao vo_tamos 
nhece mais eed0. o que aproveitará :ippl'o- qu~ a me_sa se d1r1g-1sse ao .go;rerno poLlrndo a 
var-se um regimento p1·ovisorio. que, quando tk~s1gnaçao de um outro &d1nc10. 
mnito, podl:lt'in. adenntar 24 hor:1s~ O SR. ALcrxno GTJA~" . .\.BAP..A - Evidente-

Não é mr~lhor continuai' a r:amai'a em ses- mente, com o numero presente a esl<\ sessão, 
sões prepa ratori<is, isto é, occu p t< ln, pni·a e nos~a:; delher>i.ções nií.o teern força. 
simples111ente em ,·eriticar o nnm~ro de rlep:1- illas poLlerernos discutir a nrnterin, ser en
tados presente;;. tomando notn. dos o!Ifoios <los cerrad;t a discussão e votada qu<rndo houver 
ausentes a rtm <le s:iber-se si se pódc re;dis;u• onmero, amanhã, por exemplo, porque é a 
a abertura. do 1)arla'll.euto? Crê que é este o ultima sessão preparatorhi que temos de ce
dever cl11 Cmn<1ra. lebrar e, si não llouver numero amao hã, a. 

A pprovn 11do o regimento provisorio, não só abertura do Congresso uüc se fará no dia 15. 
nada se :idea:itn, como não é regnlar; rc- Como V. Ex. S•lbe, Sr. presidente, o numero 
gular é acce1t.ir o principio constitucional de metade e mni:> um é exigido apenas para 
que mn.n1la continuar em vigor todas as leb :.1s votaçõ~s: em toda, a, pa,rte, ern quasi todos 
d~ I.m perio l'[ne. aão for.::m contra.rb.s ás in- os parhmentos, as discussões não estão na 
st1tmções republtc;1nns. úepentleucia. do quonmi . 

O Sr .. pl'es~fen~e, co.m c:rtezn; .iá l_ei.: o re!..!·i: São estas as explicações que entendo dever 
mento .ipre::ient,ido a C,ln~ara:. o.~ illustr~::; cfar em attençü.o ao nobre deputado por Minas. 
membros da m~:;n. com o cr1ter10 e 1llu;;tr11çao ' 

O Sr. Zain.a procura demonstrar com 
a leitura, a que pt·ocede, do art. 48, n 9, de:i 
ConstituiÇ"ão, que a competeucia d<t Gamara 
nã0 ficou ame<1çada. 

Por <tquelle artig-o a mens<igem é enviada 
ao to secretario do Senado, que na reunião 

D::-1 SR. DEPUTADO - Ha. altern.ções pro- das duas Cam:tras e tambem o secretario do 

que o orcvlor folga de lhe,; reconhecer nnda 
müs fizeram do riue copiar, nwtatis n1iitanclis, 
o que estava no nn tigo regímen to da Canura. 
dos Depnt:ulos, porqne este ê o re~ultMio da 
exp-l'ieucia de 60 arinos. A mesa nada poclia 
adeantar. 

fundas. Cong-res:;o N 1cional. 
O SR. FRANCISCO VEIGA-Quanto iis sessões Em u2na Repu~lica democratica, como é a. 

preparntori •S não viu moditicação alguma. n~ss:~·.!1ªº er<1. poss1vel que os a_utores da. qo~
Por e3ta razão é que pede ao nobre clepu. trulo j st1tu1çao pensnssem em. amesqm_ul:~r a poswao 
pelo Rio de .1 aneit·o que refücta se uclln. oppor- da Catun~.'.1., que exprime a oprn1:19 popular, 
tuno s11l)rnetter ft, aprechicão de meia 1lnzin. de ao passo que o Senado a.s regabas doses
deputados presentes uma. deliberação que deve tados. 
ser mni criteriosa; reflicta S. Ex:. na. marchn . 
irregular qne se daria, si ella fo:::se appro
vada pelos dep11tndos presentes, em nome rl.a. 
Gamara dos Dep11taclos, CJ nando a mes i ainda 
não pôde proceder em nome destn. cnsa-. 

Pede Jicen~a ao nobre deputado para a.s 
observa.ções que acaba de fü.zer, que tambem 
se referem á approvação provisoria üo regi
mento, <]Ue roi elaborado na. ses~ão passada .. 
Ficou delilPrado que fos..;e provisoriamente 
posto em execução o rea-imento l'[lle devia. 
vigor.ir nas sessões do (jóngresso ; mas isto 
haven:lo numero leg<ll para se tomar esta. 
deliberação. 

. O Sr. Aristides Lobo diz que, 
chegando á Cama1•a, encontrou o debate ,ini
ciado sobm duas questões que se lhe aligu
raram referentes à indicação do nobre depu
tado pelo Rio de Jaoeii•o. 

Qua.nto à primeira parece ao orador que 
tem todo o fundamento o que acaba de dizer o 
nohre deputado pela Bahia. A Constituição, 
empreg-1wdo as p;iJavras «Congresso Naciom~h 
rAferin-se .. a ambas as c.1sas do corpo legis
lativo. 

A. rinestão ê puramente pr;1 tica e quasi que 
poderia, dizer mecanica do fünccionamento das 
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duas assembléas. Parece ao orador que, a 
exemplo do que se passa, nos Estados Unidos, 
desde que a nossa Constituiçilo, ao em vez 
daquella, que manda remetter a mensagem 
simulta,neamente ás duas casas do parlamento, 
de:;;de que a Constituição não cog·itou disto, 
cogitou na reunfüo das duas c.'l.maras. 

U:lr Sn. DEPUTADO-Eº evidente. 
o SR. ARISTIDES LOBO-~!as resta saber si 

o Senado interpreta, o artigo constituciona.l 
como nós. · 

u~r SR. DEPUTADO-Já sabemos que não o 
interpreta como nós. ~ 

o Sn.. ARISTIDES LOBO - Si õ Senado não 
interpreta assim, .•. 

o :'>IES)IO SR. DEPUTADO - o art. 7° foi 
approrndo em primeira discussão hoatem. 

o SR. ARISTmE::: LOBO- •.. o meio, como 
dizia. a exemplo do que se faz nos Estados 
Unitlos, e nomear-se uma commissão que 
se entenda, com outra do Senado. E se bem 
que a camara esteja em sessües preparato
rias e na imminencia, da reunião du parla
mento, conforme marca a, Constituição, e nã.o 
dispondo de muito tempo, parece que é caso 
das duas camaras se entenderem por meio 
de commissões nomeadas afim de resolve
rem sobre este ponto de duvida. 

Si o Senado entender que a elle exclusi
vamente compete o rec<Jbimeoto da, mensa
gem do presidente, vé !!"rande difficuldade, 
porque a Constituição não é explicita ; falta 
na remessa da mensap;em e até designa o 
personagem que a tem ãe receber. 

for DEPUTADO -Falla. no Congresso Na
cional. 

O SR. ARISTIDES LoBo-0 modo de entender 
é este e parece ao orr..dor o mais racional. 

Para. não tirar-se uma, conclusão absurda, 
deve-se entender que o secretario do se
nado receba a mens:igem, estando reunidas 
as duas camaras. Crê mesmo que a Consti· 
tuição obedece â praxe anterior nos casos 
em que se reuniam as duas casas do par
lamento. Nestas condições, o melhor é no
mear-se uma commissão afim de que se 
entenda com a mesa, do senado e liquide 
este ponto. _ 

U::-.- .SR. DEPUTADO - E' o que está pro
posto. 

O Sa. z.ur..\.-A proposta do nobre depu
tado e para organisar-se um regimento com
mmu. 

o SR. ARISTIDES LOBO-Quanto á questão 
regimental sente discordar ào seu nobre col
lega, deputado por Minas. Entende que a 
simples reunião do Congresso Constituinte de
baixo da direcção de uma lei especial _ para 

organisar definitivamente o paiz, eliminou a 
lei anterior, isto é, o regimento ao qual obe
deciam as c'.unara,s tambem anteriores, debaixo 
de um regímen completamente diverso '~ 
attendendo ti. circmmstancias, a considera~ões, 
~l mvtivos differentes daquelles que nos re
gem . O regimen ideado pela Constituição 
d~rogou implicitamente o regimen anterior. 
(Jlpoiados.) 

U11r Sa. DEPUTADO-A secretaria Ja Ca
rnartt diz que não ha mais exemplares do 
regimento da Camara dos Deputados. 

o SR. ARISTIDES LOBO-Mas, independente 
dessa circumstancia, achr. que a secretaria 
actua.l esta em dil'ficuldade de fomecer exem
plares do regimento da, antiga canmra, que 
o orador não couhece, nem póde a!Iirmar si 
aclapta-se aos trabalhos da camara, actual. 

O SR. FRAKC1:5CO VEIGA-Quanto ás sessões 
preparatorias. 

O SR. ARISTIDES Lo no-Não fez o confronto. 
Foi deputado ha tanto tempo que já não se re
corda do regimento. Parece-lhe que esta, 
questão não tem importancia.. Adoptar-se nas 
sesões preparatorias o regimento da Camara. 
dos Deputados do antigo regímen com caracter 
provisorio ou adoptar-se o regimeuto que foi 
offerecido a Ca.mara pela mesa e indifferente, 
desde que discretamente esteja veritlca1Jo que 
o outro regimento se adapta, aos trabalhos 
actuaes. 

O SR. ZAJIA--0 que não pôde é a Gamara. 
dos deputados ficar a espera da cõpia da men
sagem. 

o SR. ARISTIDES LOBO-Não se trata agora 
disto. E' uma questão que sari1, mttis tarde 
resolvida. 
Un~a vez que este regimento jú foi posto 

em debate ... 
O SR. PRESIDENTE - O que está em discus

são e a indicação do Sr. Alcindo Guanabara. 
o SR. ARISTIDES LOBO - Encontrou o de

bate Deste ponto, da.lli o seu engano. 
Quando começou as suas ob:>ervações, re

feriu-se a duas questões: uma relativa ao 
artigo constitucional, e outra ao regimento. 

O SR. PRESIDENTE observa que estava em 
discussão a indicação do Sr. Alcindo Guana
bara pam ser nomeada uma co:umissão que, 
de accordo com outra, do Senado, resolvesse 
o assumpto relativo aos casos da reunião dos 
dous r(l,mos do corpo legislà.tivo. 

(O orador pede ao Sr. Presidente a indica
ção do Sr. Alcindo Guanabara). 

(Cru:wn-se diversos apai·tes.) 
O SR. ARISTlDES LOBO- No fundo, a indi

cação do Sr. Guanabara é quasi a mesma que 
a que vae fazer. 
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Ha apenas urp.a ditrerença: esta indicação 
su1)põe trabalho regimental feit0 pela outra 
Cnmara. 

o SR. ALCINDO GRANABARA -Veja o no
bre deputado que o Senado já acceitou a 
disposição do regimento que motivou a indi
cação. 

far SR. DEPUTADO-Ainda não foi votada. 
O SR.. ALcr;_.;no GUANABARA - Mas ficou 

encerra.d:\ a discussão, parti votar-se o artigo 
quando houver numero. 

O SR. AmsTIDES LoBo-Os precedentes po
dem ser confirmados, ou não, por disposição 
regimental definitiva. 

Ofl'erece, pois, umà emenda, par::t que a 
mesa tique autorisada para. entender-se com a 
do Senado sobre esht questão da mensagem. 

U::-r SR. DEPUTADO-E' melhor que seja 
uma _com missão. 

o 1 Sn. ARISTIDES LOBO-Si o nobre depu
tado modi!ica, sua moc;-.ão no sentido em que o 
orador se tem manifestado, dar-lhe-ha o seu 
voto com muito prazer. 

O Sr. Alcin.do Guanaba·ra
Sr. presidente, para que eu, que me considero 
um apreudiz, tivesse vindo levn.ntar esta 
questão, era necessar·io que motivo poderoso 
me levasse a isto. 

Li e meditei o artizo constitucional rela
tivo à abertura do Congresso Nacional e 
tinha-me feito mentalmente as observações 
que o nobre deputado acaba de razer. 

E' evidente que a mensagem pt·esidencial 
deve ser levada ao conhecimento do Con
gresso, que Ee fórma, com a Camara, e o Se· 
nado. Pela Constituição, a mensagem e re
mettida ao s~cretario do Senado, µor ser 
em geral o seu 1° secretario que funcciona 
na mesa nessa sessão das duas Gamaras con
j unctas. Em tudo isto tinha pens:i.do; de tudo 
salkt. 

Mas, muito de industria não quiz fazer a. 
indicaçã.o, restringindo-a ao caso de agora, e 
vou dizer por que. 

O Senado, em uma de suas sessões;prepam
torins, resolveu que o projecto do seu regi
mento interno tosse discutido nes:;as sessões 
e approvado provisoriamente para os devidos 
etreitos, continuando a ser discutido nas ses
sões ordinarhls. Isto quer dizer que p'tra o 
Senado a discussão dos capitulas qne se aca.
bou de clar alli, que foi a primeira, t~m todos 
os e.treitos .•• 

fül SR. DEPUTADO - Ainda não foi votado 
esse regimento. 

o SR. ALCINDO GUANABAfü\.- Jii foi encer
rada, a discussão <le varios capítulos e setão 
votados no primeiro dia em que houver nu

C:tm:i.r:i. V. I 

mero, que poderá ser amanhã, o ultimo db. 
antes d<t abertura, elo Congresso. 

Nesta parte do regimento, cuja discussão ,
já foi encerraâa, co1ltü-se o art. i 0 que eu 
peço lic·.mça para. ler (lendo) : « No dia · da 
sessão da ab3rtura, o Senatlo receberá a 
mensagem do presidente da Republic<t na 
fórma âo n. g do a.rt. 48 da Constituição, e o 
1° secreta1fo remetterá, sem àemora, um 
ex:emplar devidamente <lllthenticndo ao 1° se
cr~tario da Camara do:) Deputados p~~ra. os 
fins convenientes.» 

Por consequencia, a interpretação que o 
Senado tlt.u ao art. 48, n. 9 da Coustituição 
foi essa. A l ª discussão f'oi encerrada e o Se
nado não voltará atrás dtt deliberai;ão to
ma.d••, porque. nenhuma emenda ou impugna
<;.ão se apresentou. (Apartes.) 

Eu de5ejo e:;clarecer-me com os nobres 
deputados, e peço que me permittam conti
nnar. Parece que a couseqnencia da delibe
raç.<io assenta.da pelo Senado é que elle inter
pretou n. qnestão de um modo 'inteiramente 
diverso daquelle porque me parece correcto e 
essa interpretacão C'ollide com a que lhe dou 
e que os nobres deputados estão suffragando. 

Ora, não é possi vel que o:; dous ramos do 
:poder legisl<üivo estejttm em collisão n·mu 
a:ssumpto, que atrecta, o melindre <le um 
d"elles. 

E' necessario resolver esta questão e o meio 
pareceu-me dever ser o lembraclo na indi
cação. 

Não a apresentei restricta a este caso por 
uma delicadeza, para qne nem ele leve se pu
desse julgar molestada a susceptibilidade do 
Senado Uma commissão nomeada peht mesa 
da Camara ou a propl'ia mesa se entenderia 
com a do Senado, âiscntiria a questão para 
chegar-se a um accõrdo a tal respeito •.. 

O SR. Z.UIA-Perfeitamente. 
o SR. ALCINDO GUANABARA - Mas os no

bres deputados não entendem assim. 
Pois bem, si pensam que a indicação deve 

ser ampliada ou restringida, 1 eço que for
mulem outra, ou algumôl emenda, porque 
mantenho os termos da que propuz. 

o SR. PRESIDE2\TE-Convido o Sr. Aristi
des Lol.to a formular, por escrípto, sua indi
cação. 

O SR- VINHAES (pela ordem)- Emquanto o 
Sr. Aristides Lobo formula a sua indicação, 
peço licença para, declarar que concordo com 
a ia parte da indicação do Sr. Guanabara,isto 
é, para ser nomeada urrfa commissão, afim de 
entender-se com ames<• do Senado e resolver 
este assumpto. 

o SR. ARISTIDES LOBO - Sr. preside:ite, 
para regularidade d.e nossos trabalhos for
mulo a minh•~ indic•tçào verbalmente. 

• 
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lnrlico que a me;;a. se entenda. com a. do· 
Senado sobre a re1111i:io das duas cn.maras no 
"dia da installaç<io dos trabalhos do Co11gre~o. 

O SR. PRF:SiflEXTE observa. que as indic:t
ções apre~entadas não podem ser vot;·1d;1s 
ex vi do art. 28 do regimento já approvailo 
para ns se~sões de novem l 1ro do n.nno passado, 
ma;; que, convindo adopt~1r-se um ;dvitr·e. lhe 
parece que o mais seg111·0 é a mes:t d:L Cnnu.m 
dos Deputado$ entender-se com a do Senado, 
para accord:we1n, do melhol' rnodu po::;~i\·eL 
S••bre a ifütallação dos trabalhos ordinn.rios 
do Cong-resso. 

Nesse sentido consulta a. opinião da Ga
mara. 

O Sr. A.ristide;;;; Lobo diz que o 
expediente lembrado peln Sr. president~. no 
funrJ0, é ident ico ás propost;1s ap1·e~entn:liis 
Só ha uma diiI•'H'enç:1: o trabalho \";te se fazei' 
sem a aut(•ridade que lhe daria uma vot.:çã0 
da casa. 

Invocou-se para pntrocin'.lr esta opinião, 
disposições do 1·egiment.i que vig-orou. 

Ora, este reg-imento não 1weYa tece para 
nenhum:t resnlução da. Cnmara nctunlmente: 
el!e não póde \'igorar definitivamente, není 
se póde re~taurar seus preceitos. (Troca-n
se aportes.) 

Foi invocado este precedente ou essa. dis
posição, e ella não pócb o:Jrigar a Camara. 
Attenda-se que a Gamara está em ses:;ões 
prepnratorías, e em sessões preparatol'ias 
não ha acto algum legbl:itivo,on da propria 
Camarn, que constitua. regra ou que estabe
leça. precedente. O que se r-~solver com qual
quer numero, está resolvido. 

O SR .. ToAQuDr PERXAMB'(jCO - E já se fez 
isto nesta sessão ; jâ tleliberú.mos a proposi to 
do local. · 

O S-R. ARISTIDES Lono diz que nesta questão 
não ha ditncu Idade n lgu ma ; não vê onde es
teja o embaraço par11. se submetter as duas 
indic:1ções à votação eh casa,. 

Crê que a mesa comparece perante o Se
nado revestida. de maior· ;1utor'ilade e de 
maior prestigio si não o fize1· rnrticuhr-
mente. · 

Que precedentes são estes que se invocnm 1 
Elles não obriiram a Ca mnra. Si esta tivesse 
fórmulas já approvadns, enti'Lo bem ; não po
deria dar um passo sinão de accordo com um 
regimento. 

Mas não tem fo~·mulada lei nenhuma, está 
em sessões preptlratorias e tem de !'e~olver 
umn dilfhildarle que emerge, que está immi
nente. porque tem rlons di:ts :ipen;1s Jlara se 
reunir•"m as du:is Cam;_,r<1s; e, p<1ra casos 
d_,sta ordem, :.1 regra jà. se acha contida. no 
preceito constitucional. 

Si acaso o ~enado imterprêta de modo 
mnito dive1·so do th Camrr•l :i disposição con
stitucional , o que con\'ém é firmar a verda
deiI«l intellia-eocia. 

Da. disposi~üo constitucional deprehende·sc 
rpie as dna,s camaras se devem reunir para 
onvirem a. leitnra eh men:;agem peesitlencial. 
Si o Senado entendet• que deve remetter ú 
Camara nma cópi<L a.utl1enth:a d-1 me!Jsagern, 
siguitica isto riue C!lle nfü> n.ttentou para o 
preceito constitucional, ü intel'pt·da muito 
1lil.l'e1·e11ternente <l•t C:unara. E é facil fit·111:1r 
a vet·dadeira. intelligend;t, porque b ista saber 
l•'l' para n.ppliC<tr-se ao regimento a disposição 
con::;tit ucionol. 

Port:iuto. para. que estar-se perrlen<lo tempo 
com isto ~ O que convém é submelter as duas 
mcç'.ões á votação da Gamara. 

Vot.ES :-Apoia•ln; votos, Yotos ! 
O SR. PRESIDEXTE - :\ indica'-'ão do Sr. 

d• ·pntado :\r'istides Lobo pô ie ser considerada 
COllJO restricti va da outra. 

O SR. ARISTIDES Lono-Eu a oífereço como 
restrictiva. 

Postas successivamente a votos as inri ica
çües dos Srs. Alcinclo Guanabara e Aristides 
Lobo, são approvadas. 

O SR. PRESIDENTE nnnuncia que se vae 
passn.r à 

ORDEM DO DIA 

DISCUSSÃO UNICA .DO REGDrEXTO IXTERXO 

O Sr. João de Siqueira (pela 
onle,;1.) diz que pediu a palavra para mandar 
um protesto contra a r2dacç:.t.o que a mesa 
deu ao officio dirigido ao governo em nome 
d;1 C •mam dos Sr$. Deput;idos . .:\ resolução 
arini tomad;1 só podfa. ser feita em nome da 
Ca1rntr;1 q11ando votada peb maiorbabsoluta. 
A reclnuwção !'oi vot;1da. por rinarenta e 
tanto;; depntidos ; isto é, parte votou a. fü vor. 
parte votou contt-a, e o orador ,-, do numf!ro 
dos que vot:1r:1rn C:)ntra., porque o governo 
não pó·le construir palacio,; coufnrtavei:> para 
fnnccionnr a Gamara dos Depntados, pede ao 
Sr. presidente qu3 111:1nde inserir nn acta o 
seu protesto. 

o SR. PRESIDEXTE.-0 pedi·io do nobre de
putndo será tomado em consideração. 
. O Sr. Bel:f"ort ·vieira (pela 
01·cleii1) diz que existe um projecto de regi
mento approvado pela Gam·l ra em sessão ante-
1·i11r as ::;essões da Constituinte. Nestas 1•on
rliç-.iies parece-l11e· razoavel que deve preva,lecer 
o p1·imeit't) re.~ imentoa este, rle car:-tcter pro
vi:;orio. Po1·tan to não procede a reclama1,:ão 
feita pelo nobre deputado deter amesa fallado 
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nome da Gamara. Em face flo artiiro one o 
Sr. presid01ite acaba de ler, :t c:im ~ra flodill 
deliberar corn 41 deputarlos. Tenrlo serias 
duvidas relativamente ao que o orador estú 
pre.,e~.c!:i.ndG, petle ao ::ir. presidente escla
recer-lhe. 

O SR. JoÃ:1 DE SIQUEIRA. - Mandei lavrar 
um protesto na acta, apenas. 

O Sa.. BELFORT VrnmA diz que não pa
rece pr·ocedente a reclamação do uobre depn
tado: não o est:i conde11111ando. 

Poi·tan to, deseja !iaber si tem de ser discu
tido o projecto d:{regimento apresent;1do pela 
mesR ou si a1loptam aqnelle que foi acceito 
pel;t mniorh da casa nos trabalhos prepara
torios do nuno ::wterior. 

Com relnçlo no nobl'e <leputado pelo Rio 
de .Janeir'o, dira que o regiméuto da Camara. 
dos Deputa los, no regimen decalliuo, não se 
Mh pta aos tmbalhos da actual _nem póde se
!ioi rnr as duvidas c.iue appa.recerem em uma 
camara nova. 

Porta,nto, crê que deve continuar em dis
cussão o pro.jecto do regimento que está na 
orLlem do dia.. Adaptado pro->'isoriamente, a 
ramara eonti1rnarit lt su;t discussão depois de 
installada. 

O SR. PRESIDE:-;TE crê que a Camara não 
pÓde deÍXill' Lle 1°aZ€l' O CJU€ foi deterlllÍU;1(\0 
na s:~ssão anterior em que resolveu-se entrar 
em di~scu~sào o fJrojccto do regimento então 
apresenh1.do, eoncordando-se Am que elle 
tosse approvarlo µeovisoriarnente, depois de 

O Sr. Alcindo Gh.u1n,1 brn•a discutido. (.:lpo:ados.) 
(pela ordem) - S:·. presidente, não conheço 
as,;11mptom:1isimportantcdn que o r1>g-i:nunto O Sr. -~rthu.r Rios (pela or
clest;t casa para or,cupar a ;il tenção -da Ca- d,~m) oppõe-se á primeira parte da indicução 
nrnra. nem materi<1 de maior relev:rncla. :ipt•e::>c:ntarla pelo nobre 1foputmlo pelo Rio de 
(Apr;iarios.) .Janeiro de adiar-se n, disl:u::;::;ão e a votação do 

') SR. BELFORT Vn:IRA dá um apnl'te. l'C!!'imerrw provbor·io, que fui dado pura ordem 
do~dh>_ de hoje.O projecto eleve entrar em dis-

0 SR. Atcrxno GUANABARA - l\1:1s V. Ex. cn::;são e ser votado. Si a Gamara. uão quizer 
conip1,ehende qué est:1 discus~ão em ;;essõe;; discntil-o, não pt'acisrt por vot<tção adiar adis
prep;i1·at11rins, pPr'nte um numere rednzido cussão; basta cons~1·var-se sileucios<t e votar. 
de r~prese1~tnntes, seria de todo o ponto im- Nestas coml:ções, é necessario qn·~ a Gamara 
;iroticno. EstamtJs per.ienrio tempo. adopte um i·egi1 11ento provisoriamente até 

Creio que ,, o que lernu ;1 me3n, a d;w pHa organisar definitivamente uma lei que regule 
a ordem do dfo o peojecto de re!.dmento con- ostrallalllos. 
feccionndo por ella foi o interesse de pro- i\ C:imara està presenci;rndo uma discussão 
porcioo;1r nm codigo à Camal'a, pnr meio do em r.ig-zag. Si a:vança, um pouco, tem Jogo_ de 
qual pu1~es_:;e reger os seus actos, organisar recuar, com perda de tempo que nao pode 
as com1:11ssoes e eleger a n~esa. esperdiçar ua pre::ente S•'SSão. 

:\. m2~1in,_~ pr,~~osta, ser~i portanto. esta: Proµüe, pois, que se :encern:i a discussão; 
ad1e111o::i '"· ?1::;cu::i::iM do pro.Jé~cto der. egrn1ento 1 cont.intt<tnd,1 0 projecto _1.le r<Cg·imento na or
para depu1~ de ~1 bertas as se::;sõ,~s e approvemo,; dem' do dia. 
por acclamaçao este ou o regimento antigo. · 

U:1r SR. DEPUTADO- Póile trazer pertur- O Sr. Chagas Jf_,o1)atonão quer 
bação nos trabnll10s. l se oppor ú. adopçã.o do regimento p<.1.m vi-
. o SR. ALCINDO GuANAR\RA- Emt1m, pre- go.r'.\l' pr?v!S~l'~'~!Uen~e até. 1(~~ outr~ t~~}~a, 

ct-;;r1;mos de uma ~eL ~ej:1 f)nalfoi•;aspori-: efie1t~_c.eti~1~t~\.º: .·"'-P~n~•:s ):.de permi:,,ao 
pecrnS dt-Sta SOS5<lú bem del110llStI';l!TI que p~r<e .expor cl::.l,tZoe:; pe\,1,;:, qn .. c:s entend~ '}Ue 
carecemos de saber a q11 ,~ regras oberlecei·emos º.ª~ (!evc ser appt·oYadtt uma. de suas d1s1JO-
e sonre que lei calcn1,emos os nossos di1·e1tos, s1çoes. . 
e eu não wjo llenhum inconveniente sério E' aquella que ,d~termrna que, uma ~ez 
em que, provisoriamente, acceitemos on este, eleit l a mesn., serY~ra dueunte toda a s~ssao. 
ou o regimento antiQ"o. l\.tJtorrnado o reg1mentt1, a m~sa eleita no 

~ regimem provisori.o continuara a ser a 
O Sr.Tolentiuo de Oar-valho mesma? 

(pela orrlem.) diz que não só asdnvidas anl'e- Nüo deve ser. 
sent:idns pelo nohl'e deput:1rlo pelo Am:1zo;ns, Vofaria pela approvação provisoria do pro-
com,1 ;1s eonsiileraçües teitas pelo nobre depu- jecto, mas sujeita11do á consideração da casa 
tadoquencabadeCdlar,não parecemaooradoe nma emend<i a respeito dessa, disposição, 
pr•ocerlentes. A d11virlit do nohr·e deputar lo pelo porque pen:::a que elln. é contraria à indole 
Amazonas rles .. 1pp,1rece clesrJ: qne veriflca-se do srstema democratico e que é altamente 
qne a lll•'S<"L na S•"S"ão de antr:,-hontem a[We- J inconveniente. 
sentcu nm 1wojecto. r!e regim1~1~to cnn recio-

1
. No systenrn democr:~tico_ tudo é mo,el; e 

na,lo pela. secretaria e que fo1 dado para uo antig? regimen os presulentes da Gamara 
ordem do dm. , eram eleitos mensalmente. 
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A Gamara entra em um regimen novo e 
não ha de retrogradar; niio ha de andar para 
atmz. 

E' altamente incouYen1eute a disposiçtio, 
porque o presidente póde estar em antago
nismo com a Gamara, e, tendo sido eleito para 
tod;i a sessão do anuo, a C·11mu':\. não ttfra 
outro recurso sinão t1ma moção de descon
fiança, rernedio t~xtremo, remedio odioso, de 
que só em ultimo ca~o se deve lanç:w mão. 

Sendo o presidente com a mesa eleito men
salmente, si :1ca::;o a Gamara se pronunciar 
contra elle, porque de ordinar-io elle está em 
contacto com o g-o>erno, e a Gamara póJe 
ni'io estar tle accordo com a pelitica seguida, 
não o elegerá. 

O orador votaria, como disse, pela adopçã0 
do regimento p1·ovisoriamente, modificanclo
se, porém, e::. te arti,!!"o, de modo que, vot1do 
o regimento detinltivo, a eleição da mesa 
tique sujeita ás disposições que forem então 
estabelecidas. 

mento e assim não deve a Gamara tomar as 
cautelas que propõe o nobre deputado por 
Niina:;. 

Entende que ntio deve a Gamara pe.rder 
tempo com qu.;stües de lana capi·ina. -

E' lida, apoiada e posta em discussão 
guinte · 

O :Sr. Chagas Lobato diz que 
esta questão não e lie tmia caprina, e uma que~
tão altamente importa11te, porquanto diz 
respeito à organi:;açào da _mesa para dirigir 
os nossos tr;tbali10s. qra, s1 se oésse o caso 
de ser· o regimeuto discutido e approvado em 
nrna semana. nã.o llavia razã.o para apre
sentar a. sua. émenda. ; mas quem pode affir
mar que este regimento será approvado em 
pouco tempo? Si a discussão do r~giment_o se 
limitasse '' um prazo Clll'to, po.l1a-se deixar 
passar o reg-imento tal qual; 111:1s o orador 
tem como ~certo que a disc11ss:io lrn, de se1• 
longa.. Ora, eleita a mesa pelo modo_ por qne 
dispõe o regimento, o presid~nte sem eterno 
(iu7o apoiados), emquan to nau se approvar- o 

a. se~-. rezimento : eUe será o presidente legal 
cluran te toda a sessão. 

Emenda 

Que seja :lpprovndo, por emquanto, o re
gimento, meoos quanto ao que dispõe o 
art. 16, sendo a materht de que nelle se trata 
regulada pela Lli::>posição elo regimento ante
riormente em vigor.- Chagas Lobcito. 

Os nobres deputados não querem com-
prehender, ou o ora.dor se exprime mal. Julga 
que o regimento _µóde ser_ d1scut~rlo ~ appro
vado em poucos dlas, e nao o deixara de ~er 
por causa da sua emenda. .Mas tambem pode 
ser approvado em um mez. 

für SR. DEPUTA.Do-Em uma semana. 
OUTRO SR. DEPUTADO-Em tt•es dias. 

O Sr. João de Siqueira diz 
d "d · d l O Sr. CrrAGAS LOBATO pergunta por que não 

que p~1rece-lhe que:t uvi '" su5c1ta a, pe o ha de a Gamara acautelar desde já aquillo 
nobre deputndo por Minas para não ser appro- qtJ.e póde ser depois um inconveniente~ Por
vado provisoriamente o regimento não tem 
razií.o de ser, porquanto, nestu. questão dit que não se ha de dispor que a mesa se reno
eleiçã.o da mesa, ha um g-rande 1irececlente. vara no principio de cada mez ~ qual o incon-

" 
1 reniente oue dahi nasce? 

E' 0 seguinte : .Não na.sêe inconveniente algum e impedem· 
Quando reuniu-se o Congresso Nacional, se gr·antles m<lles ; e por·ventura não convém 

teve-se de fazer um regimento interno o ap- prevenir que app treçam est<!s males, estabe
provou-se o que foi elaborado e propo:;to lecendo-se desde já, no regimento a disposi
pelas duas commissões da Camar<t e elo Se- ção conveniente? 
nado. Já. di3se que essa disposição que combate 

Pois bem,nesta occasião presidiu as sessões nã.o está. de accordo com as iuéas úemocra
umr, mesa, provisoria, e só se fez a eleição ticas que presidem ü. organisação da Repu
definitiv~t depois de definitivamente appro- blica. Os nobres deputados comprehendem 
vado·o i;egimento do Congresso fütcioual. . perf"eitamente quão importante é a posição 

Este é o precedente. Por consequencia, dn.quelle que d1we presidir os trabalhos da Ca
razão nenhuma tem o nobre d· pntatlo. quando mar~i. Elle póue ter uma opinião politica 
quer se oppôr a approvnÇc'lo provisoria rlo qne em certa e tletermin~~~ occasião n~o es
regimento pelo lacto <le nelle se achar ce1·ta, teja de accordo com a opimao que domine no 
disposição relativa à mes'.1 da Cama.ra. Con&resso. 

Ha esse precedente, repete,e a, Camara tem Q~al é 0 inconveniente de ser eleita a mesa 
ele seguil-o quando fôr approvado definitiva- todos os rnezes ~ por que não adaptar uma 
men!e o regimento, depois de aber·ta, a sua disposição que evite todos os inconvenient~s 
sessao. que pos:;am nascer dessa pn.rte do regt-

0 Sr •. A~DP.B CA.YA.LCA~TI (pela ordem)'! mento ~ 
acredita que não ha motivo para ~dmittir-se i.~áo vê raz~o n~uhuma para qu~ a emenda 
a e1r,enrfa que acaba de ser apr2seot ela.. 1 qu<~ propoz nao se.ia aporovada • . Ja teve occa
Vae-se approvar pr-ovisoriamente o regi- l s1ãu de apresentar que, contra. a per.manen-
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eia de um presidente que não este.ia. de ac-1 gnes Fernandes, Belí'rirt Vieil':1, Nascimento 
cordo com a opinião du. C<lma1·a., _facto que Astol pho Pio, Epitucio, .Jo:)r;11ím Pernumbuco, 
não está de lrnrrnoni:t com os princípios demo- 1 Pires Fer!'eil'<t, Nn.:u ·?i1>:1 P: 1rao.i:1gu~. , Alcindo 
craticos e com as <loutrin"s repubiicauas. só Guanabara., Oliveir:t Valladii.o, Abreu, Cae
haverá o recurso da moção de desconfiança, ta.no de Albuquerque, Barão de S:. Marcos, 
remedia extremo e de natureza odiosa. Fonseca. e Si!Ya, Annibal Falcão, Demetrio 

Crê que com estns observações tem justi- !-:.ibeiro, B:lptistit dn. Motta, i\lanhiWs Bar-
ficado a emenda. reto, Amorim Garcia, Marciano de Maga

O Sr. Ar-thur Rios vae offerecer 
a consideração da C<mrn.ra uma i(léa. qua lhe 
parece conciliatoria. 

Em vez de ser apprnvado tot.lo este regi
mento, que pócle ser muito bom, mas que a 
Camara não conhece perfeit<lmente em todas 
as suas disposições, propõe que elle seja <ip
provado provisoriamente, sómente na parte 
relativa ás sessões prep:i ratorias, á eleição da 
mesn., à verificação de poderes, as discussões 
regimentaes e votações. 

Parece que, adoptndo isto, tem a Camnrn. 
um meio de bem dirigir suas sessões, depnis 
de aberto o Congresso. A Gamara vota.ri 
depois o regimento definitivo com todas as 
emendas com ri leme11tares comprehendidas 
nessas excepções. 

E' pouco amigo de roubl\r tempo, porque o 
considera umn. das cousas mais pl'eciosas. Por 
consequencia, limita-5e a estas considernções, 
esperandc:, que a µenetra<;>.ão da Gamara supra 
o que deisa de dizer. 

Vem ú. mesa, é lida, apoiada. e posta em 
discussão n, seguii!lte 

lnclicaçtio 

ll1ã.0s, Pedro Chermont, l\farcolino :Moura e 
Martinho Rodrigues. 

Abre-se a sessão. 
E' lida, e sem debate approvada a acta. da 

se5:;ão antecedente. 

o Sr:.. 1° SECRETARIO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Otricio rlo 1° secretario do Senado, de 12 do 
corrente, commanicando haver numero suffi
ciente p;tra. a abertura dos traballlos legis
lativos.-Inteirada.. 

Telegramnw. do 1° secretario elo Congresso 
de Santa Catharina., communicauclo ri. nromul
gação eh Constitui~.lio do mesmo est,ido e a 
eleição do Dr. La.uro Muller para .governa
dor e <lo coronel Gustavo ttichard para vice
governador .-Inteira.da. 

O Sr. Pre.sideote diz que, segunrlo 
as listas de presença e communicações otli
ciaes, acham-se promptos para os trabalhos 
legisfativos iO Srs. deputados. 

Em seguida, ccmmunica. que, em -vir
tude da deliberação ela Gamara na sessão de 

Proponho que o projecto do reaimento seje hontem, e autorisudo por seus collegas da 
upprova.do provisoriamente sómente na parta mesa., entendeu-se hoje com o Sr. presidente 
relativa. às sessões proparatorias, eleição da do Senado, ficarnlo resol viclo que as mesn.s 
mesa, verific;1ção de pjderes, discussões regi- das duas casas, em conferencia marcada parn. 
mentaes e votações. hoje ás 3 horas ela tarde, resolverão sobre o 

Nioguem mais pedindo a palavra, da-se por assumpto, regulando <t sessão de abertura do 
encerrada a discussão. Congresso Nacional e entrando de accordo 

Postas snccessivamente a votos as indica- sobre as bases do regimento commum, .que 
ções são apl'ovad:is. . deve ser ado~ta.do pu.r<l: os casos em que tire-

, . . rem de funcc10nar COtlJUnctamente o Senado 
O SR. PRESIDE::-ITE convida os Srs. depu-1 e a Camara · do que ficar resolvido se com

tarlos a comparecerem amanhã. às mesmas municará n~ sessão de amanhã . 

. 

hor.is. 

1 

Finalmente, annuncia a. discussão do regí-
Levanta-se a sessão às 2 3/4 horas da roento. 

tarde. o SR. ALCINDO GUANABARA- Foi hontem 
approvada uma indicação do Sr. Arthur Rios, 
considerando o regimento approvado em al
gumas de suas partes. Tendo ficado encer-

4"' SESSÃO PR.EPARATORIA EM 13 DE JUNHO rad::i a discussão, crdo. que V. Ex:. não deve 
DE 1891 pór em discussão o projecto de regimento. 

Presidencia do Sr. João Lopes (uice-presi- o Sn.. PRESIDE:NTE-De :\ccordo com a con-
rle;ite) si1leração q U!3 acabéL de fazer o nobre <leputarlo, 

Ao meio dia acham-se presentes os Srs.:João 
Lopes, Matta Machado, Retumba, André C<J:· 
valcanti,Muruz Freire, P€dro Velloso, Rodr1· 

vou consultar a Gamara. si,em vista da. mocão 
do Sr. Artlmr R.ios,julga approvado o regi
mento na parte n, que se referiu o nobre de-
putado. : , 
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Consultadtt, a Óunara. resolve affi.rmativa-1 Estoui~formail_o , tenho certeza de que ns 
mente. ' 1 obrris esmo contrnnando apres:;adameute e 

Nada mriis h:1veudo ü traí&:r. , .º Sr. :- presi- q ·te se pretende arr·anj:i ~· de 11ualq. u·~. r modo, 
dente convida os Srs. <lepu1a.<los:.1 compa.- e.xac:t~m~nta co11_:_0 ;e 1e7: para a~ sessões ~a 
recerem amanhã ás me:;mas horas. Con::.titu~nt.e, o. ::ialao de::ste antigo palac10 

para ah1 tuucc1ona1·mos. 
Levanta.-se a sessão á l hora e 10 minutos· Eu ·desejava todavia saber si o governo, 

depois de tres longos dias, re:::pondeu ao 
otiic10 que a l!l?S'.t de::;ta. casa, por Jeliberação 
da Cama:·a, dmgrn ao mesmo governo sobre 
e~te nssumpto. 

5a. SESSÃO PREPARA TORIA E:\1 14 DE ,JUNHO A rninb:l pergunta tem ala-um fundamento, 
J)8 1801 porque, logo rlepois ela. i:emessa daquel le 

01fit;10, _um dos membros desta casa, cuji! 
. . · dedwaçao no gov8rno & conhecida por nôs 

Presidencia do Sr. João Lopes (1ace-p1·csi-, todos, protestou contra. a deliberação da. 
dente) Gamara dirigit.do esse otiicio a, S. Ex. o Sr. 

i\liubtro do Interior. 
Ao meio-dia faz-se a, clwrnad:i, à qnal re

spondem os Ses.: .João Lopes, ,\!cindo Gua
nabara, B 1 pti:;ta 1.h1 :\fottn. :~<>nç 1 l Yc,: R:11nos, 
Sá Anrl.rade. ~Iur='a, H:1rii.o do S. :\l;1rc0:;, 
Fonseca, e Silv:t, lnn•)C'.encio S1•1·zerlello, Oli
veira Vnlladão, i\1arci;1110 de Magalllães, 
A thayde Junior e B1::zerril. 

Abre-se a. ses$ão. 
E' lida e sem debate appro.\'a1l:i a :1cb da 

Parece-r:ne, por consequencia, que o go
verno mais de uma vez, :::ob futil pretexto, 
qnet· fngirao cumprimento de ::eu dever fül
b~1do ao mesmo tempo ú cortezia par<~ cnm 
a ~a1_n~r'.1 não respondendo ao olficio que lhe 
f01 dmg1do. Pergunto si realmente é isto 
v0rdade ou si neni ao menos podemos esper;1r 
deste goveruo o cu11:primeuto dos deve1·es, 
ate mesmo de cortezia.. ' 

O SR. PRESrnt~XTE -lnf'ormo ao nobre de
putado que até hoje não ha resposta do ""0-

0 SR. 1° SECRET,\RIO procede it 1 ci i u1·a l:o rnrno ao officio d:t me:;a d•t Camar·a.. 
0 

segunte . Agora devo dizer que, seg-nndo ficou com-

sessão antecedent e. 

EXPEDIENTE 

Officio elo Sr. depntn.•lo Anfrisio Fialilo, 
datado ele hoj e, ·~omrnunicando '}Ue, em vir
tude el '-3 gra.ve enfel'!l1ida1le ,,m pe~so ~l de 
sua familia.; vein requel'er 45 dias de licença. 
-A' . respectiva commi$5ão. 

lnna<.lo entre a rnesa d • Senado e a da Camarn. 
rios Deputados, a sessão de :.tbertnr<t re" lis<' r
:;e-lla no recit1to on.le va-3 fnn1~cionar est;t 
cnmara, reunidas ;is duas casas do Cono-resso 
onde deve ser lida a lllensucrem do "presi~ 
dente tia Republica.. 

0 

Pi::ht lista dos pres1:mtes. e communicações 
offic1aes, havernlo 107 c'.eputarlos para a in
staliação do~ nossos traba lhos, amanhã á 1 
hora da tard~ sera recel.i ida a mensager~ do 

o Sr Se ·~ ed 11 . / 1 · l ·) Poder Ex:ecut1vo, ficando aberta a sessão do 
- ·~ i z . e <> uic a º' .c -~n_i. Con;::-re:;so. 

a v Ex um e. t· ~- t d , " , ~ 1::.. cepu a os a.com-
'. • · · a P 1gun a. ~ao me res :t u- p-•recer1::m á hor le ' i<'"n·\da 
-Sr. pre::i1dente, pedi a palan·a par L d1r1g1 r 1 Conviáo port"llto o' s ,_ l t d 

vida algu111a de que o governo pretende fazer ·· .t '- ::. e • • 
a Camara f'unccionar ne::;ta casa. Levanta-se <t sessão á l 1/2 hora da tarde. 
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CONGRESSO Ni\CIONAL-

'Termo de abertura da 1 :t sessão da 1 :t legislatura do Congresso Nacional da 
Republica dos Estados Unidos do Braz:il 

Aos 15 dias do rnez de junho de 1891, :3° 
d~l Repuhlica, reunidos no recinto da Carn:1ra 
dos Deputados os Srs. senadores e deputados, 
tomam :1ssentu na me:;a os Srs. Br-:.1z Carneiro 
Nogueil'a, da Gama, vice-p1"esi1le11t ~ do Se
na,do. Elyseu de Souza :\Iartim: e Joà<.l So::res 
Nei 1T~1, l 0 e 4° secreta!'ios do Sen.ido, João da 
:Malta l\Iacliado e Frederico ,~ngu::;to Borg·es, 
1° e 3° :;ecretmio:; e.la Gamara dos Depu
tados. 

O SR. Pr:.ESIDENTE declara que vae ler-se 
a mensa!.!em do Sr . Presidente dn. Repu
blica. ~ 

O SR. 1° SECRET • .\.RIO do Senado procede ú 
leitura da seguinte 

MENSAGE)I 

S1mhores membros do Congresso Nacional. 
-Completada a homogeneid;1de politíc.1 da 
Arneric:i Merirlfonal pela proclamat;ilo da Re
publica füazileira, e iniciado em no:;sr~ p:atria 
o regimen de governo do . po\'.o _pelo povo, 
venho, em cumprimento do dever que me é 
imposto pelo art. 48 da Constituição, dar-vos 
conta ch1 situação do paiz, indicando por estct 
occasião as providencias e reformas que con
sidero de necessidade seja:n adaptadas com 
urgencia. 

Por vós foram lançadas as bases funda
mentaes de nossa, existencia politica actirnl e 
consagradas, em sua maior parte, as institui
ções e leis que o Goveruo Provisorio decre
tara no presupposto de que a Nacão Brazi
leira, que já se havia manifestado eloqu.ente
mente a 15 de novembro de 1889, elegeria 
delinitivamente a Republica Federativa como 
caracteristico da s'll.a;_ fórma de governo. 

Agindo na esphera que lhe é propria, tratou 
o Poder Executivo 1le por desde logo em ex
et: m::,üo. todos os 01'gitns lio uosso systema poli
tico, proc:urando 1.:oonlenal-os e h:irrnonisal-os 
em seu runccionamento de modo a attingir a 
re:;ultante desejada: a manutenção da ordem 
social pela gamntia. dos direitos iudividuaes. 

Entretanto, vó..; o sabeis, a travessamos a 
~1 plrn se porventura a mais critica vara a Re
pnblil!a. g' chega do o momento da acção, e 
pois cnmpre tt"aduzir g'l'êltlntivn.monte em 
reafolacle os elementos institutivos da nova 
orga.nisação política . 

Assim. não é extranhavel que, ao implan
tarem-se as novas instituições sociaes, se 
tenham encontrado naturaes embaraços re
sulta ntes dn. substituição dos novos princípios 
aos pr-incipios cons;igrados na legislação an
terior, suceedendo-se à nova ordem de cousas 
completa acceit(l ção do povo, que vê no regi
men democratico o penhor seguro dd sua 
prosperidade. 

·Algumas providencias tomadas na situnção 
meliodl'Osa J-ior que passámos não -deram, 
quamlo executadas, os resultados que era de 
esperar, mostrando assim que convém sejam 
opportunamente altera.das. Aliás, procurou 
semI>re aadministração, com solicitude, obviar 
a todas as =difficuldades que por tal fbr.·ma se 
lhe antolhavnm: íJller diss•pando inteiramen
te as duvid,•s cnja solução se co:npr.ehendia. 
entre os assumptos de sua competencia, quer 
lixando regra:; provi.;or-ias sobre os casos con
trnvertidos até que pelo Poder Legislativ<> 
sejam devidamente elucidadas as questões. 

E' chegado o momento de communicar-vos, 
com -intima satisfação, que o novo regimen 
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politico do Brnzil foi reconhecido por qua.si 
todos os paiies da Ame1·ica. é da Eurnpa. · 

A Republica esta felizmente . em vaz com 
todas as nações do mundo, e tudo concorre 
pa.ra. que sejam cordiaes as relações que com 
ellas mantêm. 

A ordem e tranquillidade da _Republica, fir
madas 110 bom semo da populaçao,se manteem 
e se fortalecem cada vez mais. No Amazonas 
e no Pari sm·giram lamentaveis tentativas 
de perturbação, que foram promptamente suf
focnd;is pela coopemç:ão ela força publicn e es
pontaneo concm·so dos ciclacliios, os quaes sa
bem que sómente sob o domínio ela. pn z póde 
o po"·o g!1s~u · da.s garan ti;is constitucionaes 
que o governo busca assegurar. 

Passando a fazer SYn tlieticamente a expo
siç<io dos actos que· occorreram desde que 
me ~onl'eristes as altas funcções de primeiro 
mo.g1::;traclo tia Republica,, procurn.rei salientar 
os nssumptos que, em meu conceito, devem 
merecer <le prefürencia a esclarecida atten
~ilo da Assemblé<• Lezislativa Brazileira na 
sua primeir•• sessão ordinaria. 

Nos termos e Jlela fõrma prescripta. no Es
t:ltuto Federal, os diversos estados, no exer
cicio. legitimo da soberania que lhes é reco
nhecida quanto aos respectivos negocios in
ternos, teem estabelecido os lineamentos .ze
raes de sua organisação, preparando-se desta 
arte pa:ra viverelll a vida autonoma dos po
vos unidos pelo h1ço da. federação. Alguns 
delles, os do. Pi<_l.?ily, Alagôas, Se~·gipe e 
Santa Catbarma Ja se acham constituídos; 
out~·~s ehbor-am a~~ualmente. os seus codigos 
poltticos, havendo .Ja. em varws estados siJo 
eleitos os governadores. 

Durante este periodo inicial e de accordo 
com o preceito constitucional do art. 4° elas 
({disposições· transítorias», tem o Governo Fe
deral occorrido ús neces5idades dos estados 
desde á nomeação das suas primeiras autori2 
dade~ atê a concessão elos recursos indispen
save1s para. se manterem. 

Proclamada. a Republica, cumpria ao Go
verno Provisorio promover, no mais breve 
pra.zo, a reunião dos immediatos representan
tes da. soberania nacional; e, para n resp3c:ti
va eleição, é innega;rnl que não lhe era licito 
sem contradicção, recorrer ao mesmo process~ 
que vigorava no regimen decahido, e que, 
como é notorio, signirica...-a npenas engenhosa. 
combinação, da qual aliás não resulta•a a 
expressão sincera da vontade popular. Nestas 
cooo!ições, expediram-se os., -decr·etos de 8 de 
fe•·ereiro e 2::> de junho de 1890, de accordo 
com os qu·•es pr·oce<leu-se em todo o paiz á 
eleição no <lia 15 de setembro subsequente. 

A'. vista, -µorem! _dos reparos que se teem 
suscitado, e havendo o CoDgresso Constituinte 

estabelecido não só o principio da representa
ção das minorias como. tambem o das incom
p~•~ibilida';ies parlainentare:;, reclama a. opi-
1~1ao p~~llC<t qu.e o a~sumpto seja regulado 
uesde .Ja por lei especial, tanto mais indis
pensavel quayto é certo que o livre exercício 
do voto constitua a base primordial dos gover
nos democraticos. 

Semelhantamente tornn.-se necessaria a 
reorganisação da municipalidade no Districto 
Federal, comprehendida. a discriminação <la 
respectiva renda. 

Jem o governo procurado cumprir o pre
ceito do art. n da, Constituii;-.ão, relativo.~ 
mente ú. accumulação de funcções publicas 
remunera.das. Ser!a util, porem, que assumplo 
de tanta gravida.de e de tão variadas faces 
fosse de.nnili:ame~te regulo.do, harmoni:;a.n
d9-se ~ :11tell1ge1?cin .. que se deve dar áquella. 
d1spos1çao const1tuc1ooal, combinada com a. 
do art. 74, q_u~ garántiu em toua sua pleni
tude o excrc1c10 dos c:1rgos inamovíveis. 

. Procurando elucidar o pensamento do Je....; 
g1sl~dor, declarou o g-o-verno que ao preceito 
contido no § 2° do art. 72 deve attribuir-se o 
e~eito axiom:ttico de todas as leis : o de ap
phcarem-se aos ca.sos futuros, respeitados os 
direitos adquiridos. 

As. pr_ovidencias .tomadas . pelo Go't"erno 
Prov1sor10 quanto a naturahsação de cida
dãos estrangeiros precisam de ser consolida
das e modificadas de accoodo com os princí
pios constitucionaes. 

. O .vivo interesse que a.o Brazil tem sempre 
msp1rado a Republica do Chile, hoje victima 
da. g_uerra ci"l"il, induziu-me a offerecer bon:; 
offic10s para o restabelecimento da. paz e da 
harmonia. 
. Foram acc~it~s por ambas as partes e exer· 

c1dos pelo mrn1:::tro br~1zileiro, em commum 
com os a.gentes diplomaticos dos Estados 
Unidos da America, e da Republica Franceza; 
mas com · pezar vos digo não tiveram o dese
jado e.treito. 
. No i:ela torioque me foi apresentado pelo Mi

nister10 das Relações Exteriores achareis men
cionados ?S assumpto~ de que se occupou a. 
Coo ferenc1a Internac1oual Americana cele
brada em ·washington e na qual es'teve o 
Brazil rep1•escntado. 

Concluiu-se com os Estados Unidos da Ame
rica um accordo adu;;neiro, que está em ex .. 
ecução e de cu.jas purticularidades sereis in· 
formados. -

Opportunamente serâ submettido á -vossa 
deliberação o tratado de 30 de janeiro do 
anno proximo findo, que se firmou em Mon
tevidéo, sobre limites dõ Brazil com a Confü-· 
deração Argentina. 
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Sob o passa1lo regímen foram assignodos 
com a Bolivfa dous tra.tados : um de amisade, 
commercio e mwegação, e outro conceden
dc-lhe. o uso da estr-ada de fel'ro qm~ _ se cón
struir á margem dos i·io.; !\facleira e !\famo1·é, 
})ara vencer o obstaculo das C<tchoeiras. Não 
foram, porém, ainda ratificados, Llepen 1Jeudo, 
pois, de vossa approvaç-.ão. 

A 31 d.e janeiro do corrente anno, firmou-se 
entre o Brazil ,3 _a França um:-i convenção 
para. protecç:iio do direito de propriedade 
sobre as obras litterarias, scientificas e artis
ticas. 

O Governo Provisorio dechrou aos elas Re
publicas Argentina e Oriental LI" Urug1.1ay 
que o Brnil <lccedhi ao trata.do so!.JL·c 9 excr
cicio das prolissões libel'aes fit'mn.<lo rio Cou
g-resso ele Direito Internacional Pl'ivatlo, de 
Montevidóo, pelos re:3~ectiro~ pl:.:nipoten
ciarios,. menos pelo do Hrazil, ci:j;.i. abstenção 
tinha sido approva<h pelo g-oyeruo de então. 
Aquella. acc•JSSii.o, pol'êm. não se foz ainda er
fecti va. po1· fal tu· aos g-o\·ernos Argentino e 
Orfanta.1 a. :1pprovaçüo legislativa. 

A Conferencia. lutQrnacionr~l American'1., de 
\Vaslli11gton, recommendou aos governos 
nellti representados a adopç'.ãO de um pro
jecto de tratado estalJelecendo o arbitramento 
para <L resoluç~o de questões que sobreve
nlrnrn entre Estados Americanos. Esse pro
jecto que, recebendo fórma regular, foi fir
mado por parte elo Brazil e de algumas ou
tras Nações !'Americanas, será opportuna

_ meute levado ao vosso conhecimento. 
No mesmo caso estão quatro accordos rela

tivos à União Internacional para. : protecção 
da propriedade industrial. 

A Justiça Federal, creaçõ:o do regimen re
public<tno, começou a fünccionar em 28 de fe
vereiro ultimo, com a installação do Supremo 
Tribunal ne:>ta. capital, e immediatamente 
após com o exercicio dos .T uizos Seccionaes 
nas ca.pitaes dos estados. O prazo de pouco 
mais de tres mezes -ê por certo insufficiente 
para que se possa julgar com seguranç-.a acerca. 
_das novas instituições judiciarias. 

r~form~tcl~ a respectiva organisação judicia
ria, pr1nc1pa!rnente no que respeita a dis
tribui\ÜO das jurisdiççües pelas pretorias. 

o· governo trn.t:i . de consolidar· e re,,.ula
mentar o direito relativo às sociedades an
ooyma.s e cstudtL o regímen civil das asso
ciações religiosas. 

.Ar:t~riormente. ao actual regímen, a cõi1-
st1t.u~ç:ao do ens!no publico se fizera sem 
e::pmto syste:r1atll:o e sob acanhados moldes. 

Dado o atl vento da Republica, fórma de 
goYcrno cm que a diffusão elo ensino se im
pü? com o camcter do .su~rcma. necessidade, 
cmdou o Gorerno Prov1sor10 de org-anisal-o 
sob !!º'·as lxises, vor modo completo e har
mo1J1co, t.lesJe a escoht prim'1.ria até aos in
stitutos ~uperiores, proporcionando aos estu
dos a orientação qce o espírito moderno e as 
c9ncliçües de ?º_ssa. existeucia política impe
r10511 mente ex1grn.m. 

Cerio é que algumas corporaçõe5 docentes 
ofrereceram reparos quanto aos novos planos 
de ensino dos respectivos instit11tos. Taes 
divergencias, porém, versaram ma.is sobre o 
desenvolvimento e extensão dos cursos, do 
que quanto aos principias geraes, que consti
tuem o systema da reforma. Entretanto, 
::er.ia. prematura qualquer alteraçfi.o nesse 
senffclo: convém deixar que funccionem todos 
os a.pparelllos tiesse vasto mecanismo, ob
servando-o attentamente em seu conjuncto; 
~t \lxperiencia. frá então revelando as altera
ções que porventura sem tornarem lle mister. 

Seria arriscado estrear a execucão de re
formu. de tal ma.gnitucle, deturpando-a, con
stl'ingindo-<t, reduzindo-lhe as pro11orções. 
O que cumpre é pmtical-a com crüerio, e 
nessa pratica obviar aos inconvenientes que 
a.pparecerem, respeitados sempre tanto o seu 
camcter geral, como a. orientac;-.ão que pre
sidiu à sui1 elaboração. 

lfo<tlisando as mais adeantadas aspirações 
liberaes, essa. nova constituiç-ão do en<:ino fez 
justiça, â. iniciativa particular. Não é a menos 
vantajosa de suas providencias a que procla
mou a. libertação do ensino. A justiça local nos estados continu<i sob a. 

acção do Governo Federal, emquan to aquelles A vastíssima extensão do paiz e sua. nova 
não se -constituem definitivamente. fór~a. de~c~ntralisadora ele governo impõem a 

T. '-' · • ::- 1 ~ . . ,· ma10r sollCltude no que concerne ao serviço 
N.\ orºamsaçao. e O:>. 11º)'0s .iu:.~~s e tr ihu- postal e telegraphico. Melhoral-o, desenvol

naes, creados para. o D1stncto Fe...._ Jra.l po;- de- vel-o quanto possível por modo que d 11 s 
c~·eto d~ 14 d~ no;embro .~e .:8'-!0, s~~giram utilisem proveitosa.me~te a administraç~o epuC: 
d1~~uldades qu~ ~oral? solv da:, em pa.te por blica,_e os cid;.1dãos, tem sido o el11penllo do 
deCJ~ões do ~mmste~io co~1_P':!ente, llepen-1 governo republicano. E tamanha importancia 
dendo as r~st. .• ntes da _pubhc:,iç,io do regula- ligou-lhe a Constituicão que o partill1ou com 0s 
mento, cu~~::- ela~or~ça_o ,roi ;ncarregada ª estados, dando a estes a faculdade de esta
uma.conm1s:>ao ~-- ~a,gistrn.do_.. . belecerem seus correios e telegraphos, com o 

Reclamações 111s1stentes do fc!ro clesta cap1- que ao mesmo tempo rendeu preito ao prin
tal convencem-me ela necessidade de ser cipio foderatirn, e contribuiu poderosamente 

Camara V. I 5 
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para :i .expansfo nece~::ml'ia a .r<Ullll admiub-, ;!rand;:- · maiotfa teem e!les pi. ·eferid. o a vida 
trativo de tanta m0uüt. .Jas ci<fades , on o tmbal_ho por sala rlo em 

Quer a adminjstração !.!'eral dos Cc'l'l'eios. est~: d;e lecinH;nt:•s :-..àe 1<r..1·onr:1, . sem que se 
quer a clo:S tele:ri'itpli us teceberam recen I e.: h:ip 1n con:;t1tmdo prop1·1Ctar1?s d~ terra,; e 
mente uova orgi-tnisaçào, inspinula na e xpe~ l~~,. t ;i l :~101~0 se tenhan~ .119"'.dº. ao sol<?· 

·riencia üe taes m1wrtiçües, no peusarnento do !:. convemcn LC_ entre~? e a imc1ativa part1-
corridr ante i·iores <lerei tos e dar satisfüç:ilo ús cnlar, soh a rnspecçao . elo governo,. tudo o 
nova.5 uecessicl :.t dc~ resultantes da prog·re::::.::iva l}ll," .~'.1 tendo com este importante ramo de 
desetn·o1uçilo do ser»iÇ'.O. :,01 >1ç.o. 

Convidado o Brazil par;1 eomparecer ao 
Con~·resso Postal rle Vienn:l d' :\n~fria, não 
era pos~iYel deixar por preencher o log-:1 r· que 
Se lhe clestin:lr;\. c\$:5Íl11, foi llll1 d11Jeg:H]o tia 
Repul.ilica incitmbido d·~ promover ai li o~ 
uo:.;so:> ínt.~ i·e:;ses 11n·~ se p1·c11 ·lc111 ils i·el::çüec:: 
i11tc1·nacio11:1es, :Soho pt>nto de vbta po:; tal ; 
e o l'e:;ultade> tl.: ~ta cci111111b:::üo Y<'S ~e1·ú 01 •1101·
tunanwnt•:.: apti:·~e nbdo. 

A r~d e telegT<1pl1ic:: rlo paiz tem tido gr;1-
dual <lc:>em·olrirncnto; e, como litcto wais 
importante occo l't· iJo 1Jest1~ :;e1·vi1;0, H1 e11<:io
narei o.. inaur.:·m·<1çiio da linh:t entl'e Curnbú e 
Araguaya, "d<•::-tinada a lig-a1· o 1011~iuquo 
estado tle ?\fatio Gros:3o a e:,ta capit<1L 

Estn.beleceu n. Coo:S tiruiçiio qne licaria pe1·
tcncendo il. Cnião, no planalto central da 
R.epub!ica, urna zona de Jcl.-100 kilomet!'o.s 
quadrados p:na ser nella fundada :1 Cuturn 
C::i.pital Fecleral. 
• Para encaH;iuhar it sun ex:ecu•:ão este util 

projecto, que tau to :;e reeommenda pol' sabia 
conside1>;1ção dt:l altas conveniencias politicas 
e sodaes, fü z-:;e nec~ssario que vos digne i ~ 
de conceder os meios \'recisas à escoll1a e 
demarcação do terreno onde terú de ser a :::sen
tacla a noYa ciclade, séde do Governo Federal . 

O po,·oamen to do !losso vnstissirno ter'l'i
torio e obra qtte niio deve ser unic 1 mente 
contiada ao de::;euvol vimento natuml da. nossn 
população. 

A fnndaçfio de c0loniils nacíonaes no vasto 
tenitorio d:1 Guvann. Br<izileira constitue 
le11tativa digna, ~!e t11do o apoio, pob sera 
e'te o meio ele 11tili::;:1r tenenos f1>.rteis. hQje 
ínt ••Í1';111ieuto inertes, par:i a formação tla. 
rÍIJneza nacional. 

::\[nito i·ecnmmentlnxel é tambem a catechese 
das t rilin- i11díg-1~na~ qne. 1·111 g-rantle numero, 
n~n ·iam pela~ !1u:-;sas rcgiüe~ de:::erta:S, e ~ne, 
n:io rai·aul<:nte, inYadem terras cultivadas, 
dev;i:'itam-as e :issim esto1·Y;11n o trabalho 
a:.aicola da populaç:;"io ci ,·ilisada. Cumpre 
enrirla1· esforços pat'<L alJrnnd:ir-lhes os cos
tnrnes seln1g-ens e, quanto possiv·el, attrallil
a:S ao tral.ialllo. 

• .\. indnstria. assuc:weirn, atravess:1, desde 
111uitos annos erise profunda que a influencia 
dos engeuhos centra es, em r<iziio do sen pe
queno numero, não tem lo;.:-rado attennnr. 
Os r·e:sultados ol.itidos do system<L de g:>.rantia 
ctejuros. estabelecido por lei de 6 de novem
bro de l 8i5, não teem conespondido de modo 
ri.lg-um à espectativu, •·i:;to que os c<ipitaes 
teem-se mo:Strado retrahidns para semelhante 
applicação, entre outras razões, pelo facto de 
h;n-erem sido feitas, em g-er<tl, as coni:es~ões 
a pessoas menos iclone11s,~que depois de obte
rem-as tratavam logo ele os transferir por 
preço mais ou menos elevado. 

Urge, por conseguinte, alterar este :;;ystema, 
convin1lo que o governo fique hu.bilitado a 
garantir a bancos hypothecarios razoavel 

.\ infroduc~:ão de bras·os estrangeiros é ,juro, não excedente ele 5 ·•; 0 ao anno, sobre os 
necessidade a que cumpre dedicai' toda :.1. soli- capitaes que fornecerem a, la vrndores para a 
citude, aproi·eitando a experiencia já longa rundação de novos engenhos centraes, com 
e tão custosmnente adquirida. dependcmcia de p1•évhl approvaçâo do go-

Torna-se; pois, essencial or·ganisar os di- »erno: ,já a de~ig-nação Lia localidade onde de
versos serviç'.OS da, iwrnigração e co1onisação, vam ser· situ<ltla::i as fabricas, jâ. as condições 
vor maneint 11ue o immigrante i·ecei1H:hegaclo àa operação r1nanceira. 
àche pr-ompta e ra . .::11 colloc11ção em terras In,:oco vossa sabb attenção para a neces
bem situadas, medidas, demarcadas e consti- sidade de ser autorisado 0 arrendamento das 

-tuiudo ouci805 ou colonias que sejam servidos estradas de for1·0 pertencentes á União, me
por viação interna e exter-nn com que se diante a clausula de serem prolongadas as 
facilil~ o tra~sporte dos productos P<lra os estradas, e reguladas as tarifas, segundo as 
mercado:; pro:rnnos. razo:i veis exigencitLS d<~ l<.lVt•ura, dtt industria 

A dire·~çifo 1.!e taes serviços por agentes <la 1 e do commei•cio . .-\ administração actual de 
admioistr-ação p~hlic<t não tem_ dado si n~o 1 t~e.s vi:~s tle communk:.1ção é summamen~e 
r.e~ult;_\dos 1nesq_u· 11. 1l10~ _em r~laç:to. aos sac1·1-1 d1sp~ndio::,a; o pe::.:so'.~l e . forçosamente ~11?1s 
tic10s impostos a Naçao. E sab!do que o numeroso do que serra ex1g1~0 pela admuns
n.ugmeuto de immir.:·r,i.otes não tem até <lg'Ol'a trnção particular. e .-\.S licenças, aposenta
produzido os e1feitos desejados, porq_uan~o em dorías e o montepio representam outros tantos 
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ene" '':.:·os -pai·a a t;n i:io, ri nr~ n:itllr 1 h~en te 
'~onCPr'l'Clll p :ra. ~1g·,;.,-;1\·,,r o deficit qne te1n 
sempce resulbvlo du i:'aJe;,;-o 11as 11ws111ns e:-;
tr .cbs, c;.im n cxcepçilü. unic:i r!a, E,;trada de 
Ferro Centr;1l 1ln Bl':tzil, qno alins e,;tá I ,nge 
de remunerar S!1t11cieot,~111ent1:i,peLt sua t•e111.la 
liquida, o valiosissimo (;apit:ü empregado na 
suei constn1cçüo. · 

Esta operaç,5,o, an:dfüvJ<t pelo resg-ate das 
vins f'err·eas de e 1pit1ll ga rantiilo, outra nece.s
gidade que indico :to vos~o <..:nidcrlo, deYet·a 
pr1lrlnzir economi:.i não peqnena pa1'<1 o orça
llleoto. Semelhante resg·;1Je, permittinrlo ;'t 
União de,;obril!~w-se do reg-imen onor·o,;o d.a 
gar1t nfü1 de .i u\·o;:;, t1Jl"IHJ,rá ]iossi \'el a rei_! ucc·i'io 
da;; faril'as de tr:tnsport<~, cl·~ modo rprn s:i tisfa
ç::im a:; ju:;tn.s redam~1ções das cla:;ses inte1·
essadas. 

Oc:~n ;iando-me :1g-01'.1 d:1 s nossas f 11·ç;1 ~ 'l , .. 
t•:l"'<t o mal', constit11tiY<1'> 1L1s '~l;isses que 
m:-iis 1le pert0 respou1\em pela inte;.,:T!rl:t ledo 
solo hr.izilciro e peh m<1nute!1ção d:t tra11-
qn11l irl<:t !e nncional. e de cujo p:1 L1·iot ismo r: 
ci\°JS!ll0 e licito espf'l'<.ll' a Cl)l1titHUÇiÍ.O 1]0 
pri•stig-io 11 ne 111eret~i•Lrn1en te tccm ale: n1;ado 
cn tI"e uo,;sos roni:idadão.s, necc~s:u·io ~e torna. 
Qllt.! providencieis sol>re o p1·el'nciü1nento rlt~ 
t:t"S f'01·ças. si wnlinnat·em :t :;er incornp!dos 
os a.Estam:mtos par;1 o serviço militar, Yi~to 
r1ue por' disposição con::;titncion<il forarn aboli
dos o recrutamento forçado e o premio pai«t o 
voluntal'bdo. 

E'tá reconhecid' n, nec:~ssídadc.' da reform::t 
da, legishtçii.o crimin<tl militar, indnsi ve <t do 
r:onselho. supremo Milita1' de Justíç:t- como 
trihnnal de seg-nndtL instancia, potlen:lo sel' 
toma•lo por base o projecto já formulado que 
vos serà presente. 

Outrosim, para que tenham ;;ndanwnto 
mais J'('gu!m• o~ negocios qne são tratados 
pelo l\Iinisterio da Guerra, de accorcl-i com o 
espírito 111orlerno e com :1s novas idens úo 
1fover· militar, seri de conveuiencia que ltalii-

l~esf;;lc:1rlrJ. 1:iio l1:,,tanrlo p,·,ra allnPntal-o ns 
!011 tcs r;1·c;tnth [wl;~ nos:;a lei CnrnL1111ent;1 I 
5e:1do alias p;•eci:so· o en~·~1jamentu co111 nl'e~ 
u.no. T;1cs m21lirh ele Car<tcte1· fH'oVism·iu' J;\
r1am tempo a quo com o tlese1wol vím8nto d:ts 
e;;coh:s ~~ ~lpnendizes ma!'inllei1·os e acre :ção 
dn, caoorn::gem nacionnl hou ve,,se conting-,•nte 
:1pto p::l'a mais fümar OS Cl'(:ditos lhl nÍ"<.•l'ÍU]m 
fü:i.zileim. · 

N"f-::: mesmas condições está o bah1lhâÕ na
val, '1'lll desappn.r~'CCI'it si o g·overno n<io !br· 
ayton.;allo a e;i~:1Jar pt'<:ç::i.s, emquanto não se 
trzer· o snrteio. 

O rnateeial ílnctua.nte ca1·ec1:~ de ser re110-
Ytldo no menor pe-.1zo pos:;ivel. 

O Govm·n0 Provisorio providenciou conee
dcn lo o c1·.~dit•) de 15. Ü!JO 1}10$, a q11:~ '>dr.~
lt::t·e ? de1::·dv d.e l-1. iJ _, Dn'<:t·ci1·0 nltirno; 
torL1·na esta p1·ovtilcrnc1a não(; ,,;nflkie!1te. 

Os :irsenaes s<Io t:irnb1~m Gtcto1·es irnpOt'
tantes para ;t recn11;,;tn1cçiio da :\l'lll<l·la ::\a
c:io.nat. e t"on,'.11so ó con1'cssat' q11e, :q1esar dos 
1·sl111\·os empt•1>g-:11!:1s pulo :.:·overno, elles n~o 
i'l'"duzcm trabalho cor1~sponclente à de
:,;p3z:_t. 

rr'.S:-i.~, poi,;, 1l11se1n-olve~-o,;; e rnell1oral-rJs, 
º?pec1alment? o 1\e"ta c~1p1.ta!, _:11im de prc;en
etwl' os s ~ns uupodante:; rntu1tos. 

Co1n·i1latht a Repuhlic~ pal\l tom:u• parte 
no Con.:::·rei;SO jMeorologtco, qne tlc\'e reunir
se em ?llunich, n~ mez. de ago.,to do C1)1'
rente anno, !Oi :le51gnnrl0 um official compe
tente p~tra allí 1·epresentar-nos corno con
vinlw .. 

O no:;so regimen financeiro ter:'1 iwces;;a
l'iamente de soffrer algnrna t!'ansform:lçilo, 
logo que fiquem bem delineadas as bases 
para discriminnç\ão das rendas e düsp2zas 
('cdet·aes, estnclon.'35 e m un ic; paes, conseq uen
temente com a forma de governo 11ue ad
optárnos 

líteis o govemo a reformae as repartições .-\expansão das industrias, o desenvolvi-
daqnelle ministerio. meuto do comrnercio e as novas reQ«Üias cnn-· 

E' igualmente indispensavel a crenr:ffo de f01'idas por tliversas leis promt!l3~1da:; ull:
um corpo de ofi'iciHis sulialtet'nos de int'11nta- nmment,_; aos .quc- veem residir no Bra1.il, 
ria e ca:rnllal'ia que tenham o cur,;o deis ar- teem concorr1do para o progressivo au
mas respectivas, do qual possam ser tirados g-mento elo conm1110 e, por consec·uintc, das 
os officiaes que se destinem n, preencher os rendas publicas, qne, orçadas em l40.000:000S 
log-ares de secretarios, assi:;tentes, aiurlan- para o exercicio tle 18d9, podem ser calcula:. 
tes de ordens tlo' co11'l111:-inrlos rle :wmns.'corpo~ das para o de 1891 em 200 .000.0008, mos
rle exe:·'.~'º' 1iivisõe::; e 11rig·adas, dos ins(i:ôdo- trando nssmf .:i accr,escimo annual de 
res dos corpos, 1Je:11 como a 112sempe~1h:it· os 22 º/o. 
empre;os subalternos llas repartiç·uc:: milita- Poc outro lado, muitas das ilespezas que 
res. actualrnente pcs:1m sobte o 01·çamento fbrarn 

Pelo que respeita à armada, ~ co1n·eniente creadas em cir0amstunci<1s ::inorrnaes, e, no
que o Poder Leg'i:sl0tivo autoriso mtodidas at- deriI~, _portc1nto, . i~ sendo annullad~s 'ou 
tinentes ao preenclumento llos claros no corpo restrrng-tdas por vos, a~·ora qne entramos em 
de marinheiros nacionaes, que se acha muito. regimen completamente regular. 
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Tudo, pois, faz crer que, sinão já, ao me
nos dentro de breve periodo,poder-se-ha con
seguir o equilíbrio do orçamento, sem novos 
onus p:tr-a os contribuintes, si houver pruden
cia. na. decretação das d8spezas, perseveranç-a 
em não exceder os creditos votados escrupu
los(l, regul(\,ridade na arrecadM:lo das ren
das. 

Além desse desicleratum, o cuidado que, 
estou certo, votareis ~ este ramo de adminis
tração, porventura o principa,!, tmduzindo-se 
cm adequadas providencias, dará Jirmeza ao 
nosso credito, e assegurará a riqueza. na-
cional. · 

Senhores l\Iembros tlo Congresso Nacional 
-Vossa. dedicação 1iela causa. publica e vosso 
esclarecido patriotismo são penhores seguros 

de que firmareis ea<la mais as bases da pro
speridade_nacional. 

Capital da, Republica. dos Estados Unidos do 
Brazil, 15 de junho de 1891. 

l\fa .. NOE.L DEODORO DA FONSECA. 

rerminada a leitura, o Sr. presidente de
clara aberta ;.l, 1 a sessã.o da, la legislatura, do 
Congresso Nacional. 

Do que, para, const:ir, mandou-se lavrar o 
presente termo, que vae assignado pelos 
membros da. mesa.-Bta.:; Carneii"o Nogueira 
ela Gama, vice-preside11te do Senado.- Dr. 
Elyseu de Sou;a Marti'1s, 1° secretario do Se
naclo.-Joao Soares Neiva, 4º secretario do 
Senado. - D1·. Jorr.o da Uai.ia Machado, 1° se
cretario chi Cam:\ra tlos Deputados.- Frc
clerico Augusto Bol'gcs, 3" secretario da Ca
mara. elos Deputados. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS .. 
rnrnEIM SESSÃO DA PRBIEIRA LEGISLATURA DO CONGRESSO NACIONAL 

ACTA JDI 16 DP. .JUNHO DE 1891 

Pi-esidencia elo Sr. lorío Lopes ( vice-pre
si1/c,1te) 

Ao meio dia o Sr. presidente manda pro
ceder ú. leitura do ·expediente. 

o SR. lo SECRETARIO procede á leitm•a do 
seguinte 

do Sr. Henri'lue ele Lucena, Ministro ela 
Agricultura, director ostensivo da politica, 
que se faz nctualmente neste paiz, parece-me, 
repito, que se quer esta.belecer uma pra:\:e 
perniciosa , (que nos faz completamente re
trogradar) das protelações e das conferencias 
dos membros ela Cam•trn. com o poder exe
cutivo, afim de fazer o governo eleger· mesa 
de sua contiauça. Isto e, '"volta ao condem
nado regímen parlamentar. Isto é censuravel 

EXPEDJEXTE e a responsabilidade recae sobre o govei·no 
que aconselha a seus amigos a não~ compa-

Olfücio do :Ministerio dos Negocios 110 In- recerem, por não poder eleger mesa de sua 
terior, de 15 do corrente, cm resposta. no da confia.nçu,. 
Camara de 11 de5te mez, . declarando que, Quero saber, pois, o numero de deputados 
l)Or maior qne seja o empenho do governo presentes, para que tique consignado que, si 
em satisfazer o objecto da indicação a que se a Gamara não cumpre o seti primeiro dever, 
refere aquelle olficio, toma-se-lhe impossivel a responsabilidade cabet>á úquelles que apoiam 
designar immediatamente nm eclificio que se o:governo ostensivamente e que deixaram de 
preste às reuniões da Camara dos Srs. · comparecer. 
Deputados; no ent!'etanto, o ,!;overno envi- A simples leitura. dos nomes convencera a 
<larã todos os esforços para ciiínprir a alln- todos do que n.ffirmo. 
<lhla indicação. Inteirada. 

O SR. PRESIDENTE - Informo que ha 42 
O Sr. Serzedello-Pecli a pnJavra deputados presentes. 

para perguntar a V. Ex. qual o numero de O Sa. FREDERICO BoRGEs-Peço a palavra 
Deputados presentes a.ctualmente, porque, pela ordem. , 

:está claro, por simples e ligeira inspecção o SR. PRESIDENTE-Darei a palavra ao no-
que qualquer um de nós pócle fazer, que o::; bre Deputado pa.ra, materia de expediente. 
Deputados que não apoiam, que não acom- Pela ordem só póde ser concedida :a palavra 
panham a politica governa.mental, compa· depois de aberta a sessão.' 
receram a sessão de hoje, sem duvida, porque 0 SR.. FREDERICO BORGES- A hora é do 
acreditavam que a Gamara havia de cumprir 
seu primeiro dever, elegendo hoje a mesa expediente. 
desta casa. O SR. PRESIDENTE-Não é do ~xpediente. 

Parece-me qne, tendo havido hontem, se- o regimento diz: verificado não haver nu
gundo noticiam os jornaes de maior circulação mero legal, proceder-se-ba á leitura do expe
desta capital, uma reunião de deputados go- diente e continuando depois disto a não haver 
vernistas na c:i.sa. do senhor, não sei si poderei numero, far-se-ha a chamada, abrindo-se 
chamar presidente do conselho, em todo caso então ou não abrindo-se a sessão. 
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Ora, não e~tnIHlo aLerta a sessão, não e 11ora 
110 expc·dicnte. 

o SR. F'REDE1ucn BOHGES-Vou propôl' uma 
me1foht do e:xpedientc. 

b SR. PRESIDEXTE-Tem ::t palavra o no-
bre deputado. __ 

O Sr. Frederico Borges díz 
qne us CL1 nside1···~·Cies :1ue acakun de sei· p1·0-
dnzicb;; i•elo sc•u diµ-r10 collega. d"pnhdo pelo 
estado ilo Pa1·ú, calaram "em dnri1L1 no es
pit·ito tl1•st:\ illu:;tl'c cot'po1>:1ç'.;(o. \'~ que não 
se podcrit cl!e3·;1ra urn re:;ult:1(:0 pr;1tico. co!11u 
era de rnbt·~r. Pcwtanto, rcqnrr ao SI'. pre
sidenk que mande 1wocedco.r· ú c1!:1m:ida pelo 
il lustre ~ceret:11·io. ;1 :lrn 'le Ycri1i1:ar nomi!la 1-
rnentc rp1ac::: n:; r1:1we-'el1L1ntí',.; 1b n:1ç;"i» qn·· 
se ncl1arn presente~ e fica!' j,;,.o con:, ta ndu •!;1 
acta. 

Este é o mr·in p1•::ttico de \'<'l•i;lc;u· rp1:1e,, 
os clep•;t:iclo;; p!'e:'··nt·~:3 e :1qrw!Ie~ qt:<• t'ogem 
ú p1fo1eira ba t:1 J l1;1 1711 • IF~Ít' :3e de\· ia !'1'l·it'. 
t1•r:1ando-,.;e dar:·, e d<:'lini1L: :1 !'l.'~i'"il~:il,ili
dacic 1:c ca·la tHJi l"'r.mte 11 1•:1iz. 

o ~;~. Pi~E:3Ir•E:-;TE cliz fJllB pl'··C'i;;a C!X
-;-1lica1· :;o nol•!'e 1l1~p11t:1do qth'. 11:i11 1iaYeml11 
nttmet'O Jrtl'« a:·1·fr-:::e a ~··:,:;,j0 ú h• ·!''' ma1·
cada pelo r1•g-•rnc1:t11, ](~·Se o 1."X[11:Jdicuti', 
podendo qualqnt:r do~ rnen1b1·os da cn~:: to
mar« p:da vra ne~·n. oeca:;ião : c.kp1•b Yl'l'Í •i
ca-S1! ~i lia ptesc>nt., nnliH'l'O l0g;ll e :d11·e-,;e 
ou deix:1-~e de :: lJt·ir a ,.<,,.silo. 

::-cio cil1•:!011. n111'énL a l101·u do experli6nli· 
par:1 a 1!'.,;cn,;:;ã(, de reqne1·imento~, etc, por 
não estar ain1la :tberta a se,,;,,;ão. 

O Sn.. F1rnnE!{IGO BORGES - 2'.Ias já se 
fez a chflmnda ? 

o SR. PRESIDEXTE : - Ainda ni'to : mas 
ia-se procec!c1• a chamada, na f11r1rn1 dn· reµ-i
men to, que sel'ú cuwprido, garallte ::i. S. Ex. 

'j 
,;:ihenclo. pela rehçiin nõminal, qun.cs os-depn~ 
tailos que faltaram :i ses~ão e que não qui
z .'l'<Un cum1~rit· o seu dever ! 

O Sr. .João , de Siqueira -
Sr. presidente pedi a 'palavra liara diznr· que 
nenhum funüarnento tem o que :.1~aba de 
pcnd ·rar o :nobre deputado pdo Pará, i::to é, 
qnc cleixaram de comparecer Devut11d0s que 
:1 t'oi<lm o g-on:>rno ... 

C:11 SR • .DEPVTADo-:\ão diz maior·fa. '? 

O Sn.. Joio DE SIQL'EIRA - ..• 011 ride 
formam a m:lioria, ]JOl' lei' d0 lmvee hoje a 
dl;iç:io Lla mt~n 1lesta Cnnial'a. 

.\ntes tle tndo, Sr. ii1·c·si,J,~nte, 1levo tornar 
liclll salic11te 11ne 11•1s nãu tcrnu:; :linda. regi-
1ncnto. (r'o;dcsraçr:c·;j. 

o S 1~. .\i:t:5TrnE:; Lo no-::'\ ão e5t:l ;1 ppro-
Yn llo ]'l'L'Yb91·ialll0ute ? -: 

01-TRO Si~. ll1wrT.\DO-l':lll Yirl.n1le rle nmn. 
pl'O['""t:i do ~l'. A1·thn1· idos, !'ol'am approva
dn~ 11rorboriamcnte= \"<1l'ío:; capitulos do regi
llil' ll t". 

() ~IL .lo.\11 DE SrQn:m.\ - E11 th·e em 
nma d •S :-C'i':-i)es pre1 arntorh:; rl1° rn·~ncionar 
o pre('.eric11te d,i :i:-s1_·rnl1lé t contituint•', •Jlle 
t'i1i o ,;e1n1i11ti.>.: approYado proviso1·:amenh o 
rc!.!·i;1,ento i.:Prnnmm, =-ó :-e f.;z a el•:i::ãll ila 
1n;;sa. det1(1is d1>,te:1·ogimento discutido e ap
pr1wado :k:tinitir;;mtnte. "\ mba que ].IT'e::;i
d:u :1 a~::ernlile.1. conslituiute uns p1·irueiros 
dias de ~essã.o, !'oi a que presidiu :.is ses,.Cies 
prep<1rato1·ia:; do Senado e as nossas se,,;:;ões 
11r8pnratnrhs rle entã.o. 
• Pu1' consequencin, supponho que absoluta
mente rüo tem lugar a interp1·etaç:ão q11e 
os nobres depnt:•tlo,,; querem dar :.10 que se 
passou nas sessões i•reparatorins. Nós não 
temos aind t i·cg·imen to. (-4pa;·tes: cunles
taçües .) 

Quanto ao facto da reunião politicít que 
rlizem ao nobre deputado ter havi•lo ern C<1Sa 
1!0 nol.re ministro da. H!.!Tieultnm. não me 
consta que ella. se tives5e realisado. 

O Sr. "'\-inhaes não tem du\·iJa 
alguma 0m co1·1·olJor·;tr o ,·1n ~ ac;ib;1 de dizer o 
nobre rlepntado pelo Pnr~t. e ;;ind:i nwi::;: 
quer qu0 !lqui: bem lirnrnào ·que O$ Srs. g0- O Srt. SEl{ZEJYELLO - E se o governo n:ío 
Yernbt:•s (·ontinn<1m n9 m1·s1~w propc1si.t0 et.11 l ''c:on::'elli_<1u que uüo ~e tizess~ a_ eleição da 
º.·.12e 1~~t1 vera .. n.1 1:a ~es,-au t~. o cnn~Te~s1i, 1:;to e, l u1•""ª lto.J • •. '1co11sellln:·1,1 a VüdJ;:çao. 
nao. úize~·e111 c:1s11, qu;. rn 10 se tlll h:: ci<? Yot.ir o SR. J o.lo DE sr,Jt:EIRA - Não me const<t 
rnedt.la~ 1rnpul't;1;ites •. (:om ;:~ qua.e~ JH.to cc)n- ,-1ne th-esse 11~nido tal reunião. 
cordav:1rn, mas que dizwm l'<.".Si'e1to ao pro- " ~ . . . 
a·re5so cio paiz. à nos;;a c•conomia. _O~!'.-· FrtEI!ERrco BoJ;GES - So s1 \'. Ex. 
~ Quer que tique bem consignado que os nao 101 convidado. 
Srs. gornmistas deixaram de fazer casa jns- O Sr:. .. Tolo DE SH~UEIRA. ·- Aproveito a 
tarne1ite ~rL primeira sessão, em que se ia occasião para dizer ao nobre deputaclo pelo 
tI«ltnr cl::i eleiçiio 1ht mesa. Continnnm, porem, e:,;tarln do Pnrit. por não ter comparecido 
;1 cltnnrnr de :1u:u·chistas ou soc:i:iii:;tnsnqnelles à ses:,ão prepar<:to1'ia em qne se diri2i11 :1 
qnr Yc' ·m •tf)n: cumpdr o sen den~r, p11g•1Pn1lo mbh:: pes:;o;1. qne t:1nt9 é 11ot.re o •i:·uceder 
pelos mais ::ito~ lntc1'eS~~s rl:l naç:iio. d:.qnelle qne fo~ oppo:>i-ção, corno tt.miJem o 

O or-atlor pdi!e ;10 Sr. pr~~ideute que mande daquellt:~ que apoia o governo, des(b o mo
procedet' á chamada, afim de que se fique mento .em que o proceder de cada um ê ti.lho 
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da consc!encia <le est:tr cumprin·lo seu dever O Sn. 7,,1.>r.\-F.:staemenr:lanlluclhá eleição 
e bem interpretanJo seu mandato. - do presi1leute, que o nolire Deputi<lo, o Sr. 

O SR. S8RZEDELT.o-Nãc1 fiz i:;-;innnr~ão :io 
caracter elo nobre depnt<i·lo; po1·hnt.•, não 
tem r::tzão :i snn. explic:1ção. E11 disse que ns 
idéas do nobre dep11taüo em apniri do i.roverno 
eram demasiadamente conhecidas. ~ 

O Sa .. Tolo DE S1Qt'EIRA-Quero, no en
tretanto, t:: rnbern, Sr·. presidente, qne firpie 
bem con~ig-nado ~ue não ha a•1ni intenqii.o de 
opposiç<'io da m1inriai estn, ou áquella delibe
ração eh C;n11a.ril 1 e n. prova é que se :1cliam 
neste recinto muitos r.~present:1 ntes qne dão 
ao governo seu apoio franco e leal. 

O Sr. I.iacerda. Coutinho não 
compareceu ils ulti r11:1s se,,sües prep:ll':t torins 
em que traton-sil de :q•pl'Ornr, proYisoria
mente, o re;.:-imento rlestn casa. 

Um distincto i·epresentante de l\Iin:is Ge
raes <ipresentou nrnf\. em•~nda, propondo que 
fo::;se approvado o reg·i rnen to, pi·ovi;;ori;i men
te, menos nn. parte rp1e se ref'eria á deição 
da. me~::t . Por conseri,,encin, emf)nanto nãn 
for elle discutido e <1pprova1lo, n. Carnn.rn. não 
tem lei que regule a eleição da mesa. E' o 
que deve consbr llas actas. 

Chagas Lobato, quetfa que fosse mensal. 
O Sr.. ::\fA.TTA MACHADO- Houve depois a 

indicação do Sr. Ar·tlrnr Rios, concebida nos 
seguintes termos (lé) : , 

« Proponho que o projecto do regimento 
sejn. npprovado p1'0Yisori11mente, sàmente·na 
parte relativa ús sessões prepar·atori:"ts, elei
ção tla mesa, verit1cnc,iio de poderes, 1.liscussões 
l'egimentnes e votações.» 

(C;·ii;;a;;i-se differe;1tes (lpai·te . .::.) 
Si os nobr·es depntn.rlos me permittem eu 

me atre\·erei a interpretar o pensamento do 
meu distincto coll.ega e amigo Deputado por 
1Iinns l1eraes. 

Parece-m<?. que o seu pensamento er::t rine, 
appro>ado o re~irnento pro\•isoriamente. a 
me;.;·1 fosse eleit:t pr~Io sy::tcm:i do re;..:-imento, 
qne ~e discutbse depois de aLe1·h a ses:;ão ... 

O SR. ZA~I.\-0 noLre clcpnta.do explicará a 
sua emenrla. 

O SR. i\L\TTA :'.L\c1uno- i\fo p:ireca que 
isto niio implica1·it a nií.o i-ealis:1<,'.ão da eléi
çi"io da mesa. pol' se tet· a.pp1·oyarlo p1·ê\-ja, 
mente o rei.rimen to. Entendo qne cm Yista 
da emenda ~ipproYada, nó;; temo::; hoje de pro

A inda mais, i ,n('.a-se uma n.ccnsnção áquel- Celler à e\eição dn. rne,;a. (Apoirulos.) 
les que sustent,1m ogo\·erno aettwl. O omrlor Hotn-e a indicação de Sr. Al'thur Rios. qne 
é um 1ios r1ue sustenta,m o ~overno naquellos 1 i 
netos que, em snn consciencia e ua sna bonrn, ta1!lbem roi nppro,·ada; mas compre 1e~1· e.-se 

f]tle e::s:c do S1·. hngas Lob:üo :.t !'estrrngm. 
de que não dá a ninguem o direito de r.luvi- --
l - J d · R · (.-!.poiwlos.) 
(ar, .JU ga eve1· npo1ar. espeita ns opmiões Em todo cnso, acredito que, approvado por 
alheias e por i5to qner qne respeitem ;1s snas. essa fórm:i prod:;ol"i:unente 0 regimento, 
Entenifo que to1.los teem o direito de füllar tiualquer mesa eleita, depois d:i ªPl'i'ovação 
lh'remente e sustentnr suas icleas. definitiva, renunciarfa sen:; logare:,;. 

Deve declarar ~ue, sendo, como é, affecto 0 SR. ZA:1IA- Isto ele renuncia traz agua. 
ao governo e entendendo dever pl'estar-lhe o no bico. ( Bilariclocle). 
seu apoio, nã.0 teve convite par;1 comp::i.recer 
à renniiio, a que a!ludill o nobre deputru_b. O SR.. l\IATTA 1L.\CHAno- Não me parece 

d que St'l interpretasse de outro modo a appro-
Requer :io Sr. prPsi ente que consulte as vação deünitivfl do regimento com a alteração 

actas das ultimas se:;sões, pant se verificar si - 1 mern:ionacb na em•rnd:i ;e eston ce!'to e e que os 
éou não exn.cto que o regimento licou '1ppro:- deputados que se achassem :ia me:;a, logo que 
vado, com excepçiio cb parte que se re ere a. fosse po:;ta em vigor n. llC'V:l disposição, dei-
eleição lht mesa. xarinrn o seu man:lato. 

O _SR. PRESIDE~Ts diz q1~e vae se proceder, Por conseqnenci:t, nenhuma razão >ejo para 
a _Ieitut'<t da en1epd:t do ~r. clepu tado por 1 V" t:· ,_5 debate ~obre est:~ questão. 
Mrnas a. que se re!erm o :sr. Lacerda Cou- e .. n ,,r e ::. 
tinho. O Sr. Chag-as Lobato - Sr. 

o Sr- ~·Iat"ta Machado_ Emen· presidente, a emenda que _eu offereci em 
uma das sessões preparator1as, quando se 

<las approHtd<is em se:-;siio presid1dn. pele Si·. trah"Va da approvação provisoria do regi-
deputado Serzeclello, ua ausench dos mem- mente, acaba de ser füh1. pelo nobre sr. lº se
bros da rues1, que se a.ch:tvam fül. capital (lê) : ereta rio. 

« Qne seja approv;~rlo por en~qn~nto o regi- O rnen penst1mento foi evit:tr que a dm'.~ção 
mcnto, menos quanto ao que d1spoe o art. 16, do exercicio da,; funcções do presidente eleito 
sendo a mnteri:\ foque nelle se trata regu- fósse a de nma ;;essão, por P><recer-me qne 
bd:1 pela disposh;ão tio regimento anterfor- \era isto contrario a índole do regímen 
mente em vigor.» actual. 
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F_undamentando a emenua, cm disse que no l Por consequencia, a minha. posi\;".di.>, confor
regimen (h\, monarcliia :~ eleiçüo da mesa r.la me a opinião fllle ae::i.IJode externar, é neutra. 
Cama,ra dos Deputados se f:1zia men;;almente, Estou na espectativa ;e si o governo mantiver 
parecendo-me que era retrogradar fazer-se a Republfoa, póde contar com o meu vo_to. 
com que a, eleg-essemos ago!'a para, toda. a Sento-me, Se. presidente, convencido de 
sessão, vbto como as opiniões mudam e podia que V. Ex., interpretando a opinião da, Ce
mu ~ar aquella que · estivesse em rnaiorin. no mara, mandará procederá oleiçã,o da mesa, 
principio da sessão, vintlo assim a mesa eleita si houver numero parn isso. 
a -~epresen~iw, _quaJquer tempo depois, a opi- o Sit. PaE&IDENTE _Nilo havendo quem 
nmo da nunoria.. . . . . peça a, palavra em materfa ele expediente, vai 

E::,te pensamento fo1 o que pres1~rn a 1111- se proceder à chamada para. vbr se si ha. nu-
nlm, emenda. · mero legal. 

Sujeita. á discussão, ella foi apreciada por Em sec·nida faz-se a. cha.ma.da, á qual res-
:tl~uns nobres representantes, sendo lidll, uma pendem os Srs.: .João Lopes, Matta. Mach_a
incticação relativa ao assurnpto, µara que o do, Retumba, Belf"ort Vieil'it, Imlio elo Br<tz1l, 
regimento fosse npprovado provisoriamente Innocencio Serzedello. Càntão, Rodrigues 
nos capítulos indi:::pemn:veis aos ü•abalhos Fernandes, Henrique 1le Carvalho, Nogueira 
tlesta. cllsa. Paranaguâ, Nelson, Pires Ferreir<t, Barbosa 

Mas. approv:id:\, a mesm(l, omer:<ln, a, mesa Lima, Bezcrril, .1 u;;tini<tno U.e ~cepa, Frec.10-
de\·eria ser eleita de ac(·tirdo com o redmcnto rico Borges, .To:sé A velioo, .José Bevilaqua, 
:uiteriorment<~ em vi!rnr. ~ Gonçalo de Lng-os, K:\scirne~to, Pedro Velho, 

Foi, Sr. presider..te,"o 1111c eu propuz, o que Epitacio Pessoa, Pedro Americo, .1oaq?-im 
~e ach<t consigundo, e o que leio 110 jornal Pern:\mbnco, André Cavalcante, Anmbal 
otllcial. • Falcão, Pereir:1 Lyr;i, .João ele Siqueira, B~-

Não quero com i;;;to dizer que n nobre Depu- larmino C::u·neiro. Oliveira Vn.llaclão, Fehs
taclo que me precetleu não esteja. bem iuten- bello Freire, Augústo de Frefü1s, Zama, .Ar
cionaclo, ·não esteja de búa fe. Acrellito que thur Rios, Santos Pereira. Custodio de l\lello, 
S. Ex. equivocou-se. O regimento está ap- Paula Guimarães, Barüo de S. :llarcos, Mu
provado provisoriumenta, apenas com aqnelir• niz Freire. Atliavde Junior, Fonseca e Silva, 
modificação ; m;1s não quer ella dizer qae a Oliveira Pio to, \1'iriato ele :Medeiros, Joaquim 
eleição da, mesa fique para quando se approvar Bt'eves, Virgilio Pessot~, Baptista da ~1o~ta, 
tle!initivamenta o mesmo regimento, porque Alcindo Guanabara, Er1co Coelho, Ar1st1des 
nesta parte esta vigorando perfeitamente o Lobo, Mayrink, Furquim \Verneck, Vinhaes, 
anterior. Antonio Olyntho, Pacifico Mascarenhas, Ga-

Assim , não lia dous regimentos, como pre- briel de l\fagalhães,Chagas Lobato, Alexandre 
tendeu o nobre Deputado; ha um só, com essa Stock.ler, Francisco Veig·a,_ Lamounier, Ame
modificaçüo que passou. rico Luz, Feliciano Penn:1 ; Viotti, Astolpho 

Temos o que foi nppro"Vaelo prorisoriamen- Pio, Gonça!Yes Ramos, Costa. Machado, Bue
te, com :1. emenda por mim riropostn, e que no de Paiva, Bernardino ele Campos, Fran
servirà para. os nossos trabalhos nas sessões cisco Glicerio, Domingos de i\'1oraes, A<lolpho 
o:rclinarias, porque destlc hontem que estamos Gordo, Mursn., Paulino C:trlos •. Costa .T~nior, 
em sessão ordinaria : e si não fosse assim, Rodrigues Alve::;, Alfredo Ell!s, Morem1 da, 
não poderia essti sessão ser presidida por Silva, Almeida. Nogueira, Antonio Aze!edo, 
V. Ex., que seria um presidente provisorio. Marciano de ~fagalhães, Fernando S1mas, 

Externando estas idéas, não se veja nellas Lacerda Coutinho, \"ictorino Monteiro e De
o}lposição à administração, vorque a.inda nã.o metrio Ribei.ro 
sei a quem tenha de acnmpanbar. 0 Srt. PRESIDENTE declara acharem-se pre-

sou naturalmente inclinado, confesso, á op- sentes 83 Srs. deputados e que por isso dei
posição, não sei se por- foclole, se por p1·inci- xava de haver sessão e dá para amanhã. a se
pios ; mas apezar dessa, minha inclinação na- guinte ordem do dia.: 
tural, devo dizer que não estou longe de 
a;poiar a administração do Sr. Presidente da 
Republica, se elle se comprometter a manter 
a Republica, si elle se comprometter a ser 
economico, e observar os ln'incipios repU:blica-

Eleiç~üo da mesa e commissão de poderes. 

ACTA E:.\I 17 DE ,JUl'HO DE 1891 "ffOS em todo . o seu rigor. -
Desde que-clle se propuzer a, manter a Re- . . _ . 

publica, desde que se propuzcr a servir os Ptesidencia do S".-. Joao Lopes (vicc-pi·e-
verdadciros principios, en confesso que ne- sidente) 
nhuma duvida terei em apoinr a administra-1 : . 
ção qne assim procurnr manter o eclificio da A~ m~io dia o Sr. p1:es1den .. te m::tnda proce-
Republica. der a leitura do expediente. 
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o Sn.. l 0 SECRETARIO procede á leitura. 
seguinte · 

EXPEDIENTE 

do j eia dos deputados que ftéompanham o "'O· 
v~rno e frequentam as reuniões do Sr. :hi
mstro da agricultura. Não tenho, pois, duvida 
alguma em atnrmar que a responabilitlade . 
deste facto recahe sobre o governo . 

. qommunicaçã.o do Sr. deputado Carlos Jus
ti~nano das Chagas, datada de hoje, de que 
nao .Pode comparecer á sessão por molestfa.
lnte1rada. 

Requerimento do Sr. Antonio Luiz dos 
Santos Werneck, juiz f'ederal da secção de 
S. Paulo, pedindo seis mezes de licença, com 
ordenado, para tratar de sua sa.ude.-A' re
spectiva. commissão. 

Actas da eleição a quo se procedeu no E'>
tado de S. Paulo a 4 do corrente. -A' respe
ctiva commis:São. 

O SR. TOSTA requer CJ.UC seja aclmittido a 
lll~e~ta.r o compromi::;so re;~irnenfal o Sr. Se
verino tl?s Santos Vieirn, deputado eleito e 
reconhecido pelo estudo da Bn.liia. 

O SR. PRESIDExTg no1ncia. os Srs. Frederico 
Borges e :~mor~!n. Garcia para. receberem o 
S_r. Severn~o 'he1rn, o qu,11, sendo introtlu
z1clo ~o recinto, i~resta, junto <t mesn, o re
spectivo compronnsso. 

O Si.~. Serzedello (pela 01·rlem) -
Sr .. pr?s1clente, petli t\ pa.la.v1'u. pum requerer 
a V. Ex. que mande consign;w na acta mais 
uma vez um protesto por parte de todos os 
deputados que nt'i.o acompanham'' política que 
faz o actual governo. 

A cama:'•" ~stá impossibilit::vla de cumprir 
o seu prnne1ro dever, não fazendo sessão 
afim de eleger a mesa. 

~ª.º resta '" minima cluvid;\ que a, respon
si;tb1l!dade dessa protelaç·ão. desta obstruc
cionisrno recalle inteira, sobre o governo e 
aq~epes deputados que acompanham a sua 
pollt1ca ri::cebendo delle inspirações quanto a 
seu procedimento nesta casa. 

Os SRs. ARTHURRrornJolo DE SIQUEIRA.
Não apoia.do. 

O SR. OLIVEIRA PINTO - Protesto contra 
a asseveração do nobre deputado. . 

O SR. SERZEDELLo - Peço aos nobres de
p~tados que me ouvem um pouco de atten
çao. SS. EEx. estão no seu direito e teem a 
liberdade de protestar contrn. aquillo · que 
affirmo; mas tambem é certo 011e não se póde 
protestar com direito a ser acredifado contra 
a verdade,~ontra o qne é evidentemente claro, 
contra aqulllo que entra pelos olhos de todo 
o mundo : a, verdade e que aquelles que não 
acompanham a politicti governamental, cujas 
manif'estações silo sempre positivns e francas 
condemnanclo isso tudo que está se .fazendo: 
teem comparecido ús sessões, ao passo que não 
tem sido possivel form;:i,r-se casa pela ausen-

C:unar:i. Y. I 

O ~R. VINHAES - O unico responsav.el é o 
Presidente da Republica. · 
. O SR_. SER.ZEDELLo-Renniõe:s politicas .t€em 

sido feitas em casa do Sr. ~Iinistro da Agri
cultura, chanceller da Republica, e por c0ntn; 
de quem correm essas tmmoias clesmoralisa
dor~s do actual regimen. (Ntio apoiados e 
apoiados.) 

Os nobres deputado~ não o podem con
t~star, })ois é exacto que afada não foi pos
sivel chegarem a um accordo sobre a com
posiç~rro eh\ mesa, porque, infelizmente, o 
.!.!·overno actual entende que ainda. estamos 
em pleno antig-0 regimen, em que em preciso 
que n,. mesa, da Gamara dos Deputados fos3e 
da. conl!ança politic:t do ministerio. 

O Sr: •. ToXo nE SrQUEIRA. - O nooverno n[o 
tem intet'vintlo na confocçilo dn. 1~esa. 

O S1t. StmZEDtcr,Lo - Perdüe-me o nobre 
d~p~lln.d?. Está evi<l.~nte, estú, claro que o 
mm1~te1·10 actua,l intervem na org:misn,ção 
1hl mesa. 
. E. is~o ú condemna vel, isso é contrario ás 
112stitu1ç;ues consagradas em nossa Constitui
ç'.lo, ]~OlS ? que e cln, intlo!e do system;i pre
s1denctal e qne o governo natla, tem com a 
organisação da, mesa e das commissões das 
~amaras. O que _6 regular e cl.igno clest::1 casa 
e que a mes~L seJa nntes de tudo imparcial, 
significa.do sómente a confiança dos· repre
sentantes tla nação. 

Peço, pois, a V. Ex. que mande cousig·nar 
n_a acta este protesto contr<t a, pr<1X"e perni
ClOS~\ que se tem introclnziuo, desnaturando 
o systema, republicano ... 

für Sr.; DEPUTADO-E' o conieço da. J?Oli
ticagem. 

o SR. Jofo DE SIQUErRA-Já disse e repito; 
o govemo não intervem na confecção da. 
mesa. Si os nobres deplltados teem maioria.. 
porque nlío fazem casa para elegerem a mesa ? 

o SR. SERZEDELLO-•.. e sacrillcanclo os 
iuteresses elo paiz. (:lpoiados .) 

.,--
'. O Sr. Za:m.a (moõimento de attençtio) 

- Sr. presidente, não pertenço ao numero 
daquelles que estão wng-allos com o procedi
mento do governo; estou applaudinclo os 
iniciadores d<t R.epubli~;i, que cadfl, dia vão 
justificando a opinião, que sempre convicta
mente sustentei ... 

O SR. SERZEDELLO - Perdoe-me ; ·os que 
estão governando niio foram os iniciadores 
da Republica. 
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O Sn>Z.urA _. Permittnm-me que· me ex
plique. Na l\epulilica ha doas plrases: apllase 
d.a re:olução, í]ue foi a, primeira, e a. phase 
constJtuciona l, que é esta ag-ora, e cuja 
respous:1bilidade não pertence aos heroes que 
vimo5 na primeira. (:lpai·tes e in!eri·t{pçües.) 

Era n ;i plla:::e constitnciona.l que mais i11-
dispensavel se tornava o m:üor respeito ás 
leis escript:1s, e esta. phase está sendo desem
penhada por um go•·erno, que descfluheç0, 
porqne não sei que lrnjn outro ;:,!'o,·er110 
além do elo Pre:lidentc da Republica, e os 
actuaes ministros sffo •'n tidndes 11ue não me
recem a l1onra de :::e1· trnzidos ao t ;1 petc da 
discussão. (l.7Joiodos e mio apoiados. Trocam
se mi;ne1·osos apm·t. ·s.) 

São a::r~ni:es da confiança pessoal do Sr. 
Presidente da Hepublica, m:~ros execnrorPs 
da sua ,·ontacle e politiea : inr.liYirlua !idade:; 
irresponsa.-eis. qut- n:lo podem. n.:1n de' c•m 
ser discutidas pernntc: o Congresso, riuu l'l' 
pre:::enta, 01t snppõe-se l'('pr·e,;..,ntnr· <t ;;o!Je
rania nacional ! (.4.poiadissi,;1os.) 

Pela. minha parte npplaudo rnnito corrfüd
mente esta bo:• ;:;ente que, como eu, :1hí ;rnd:1 
a t1ab<1lhar yiela restaura~·iio das prntic:1s 
parlament:1res, sem as fJ!l;1es, realmente, me 
parece impo::sinl um g·overno liYr0 110 :-:do 
de uma sociednde civilii:ada. 

Aprl:iudinclo com enthnsiasmo a politica
gem do ncn-o regimen presídencin l s1~i gene
ris, ]lorque me :está d:tndo razão e pre;.:a
rando o triumph(I final d11 ennsa que sustento, 
entrelanto. rie al!:!'uma forma. sinto-me to
mado de Úisteza,~ pelo pouco respeito que 
inspira ao chefe da n:ição a Constituição po
litica, que decretamos, e promulg-.u11os a_. 24 
de fevereiro, tão recentemente, não obstante 
ter votado contra. mnitas de suas 1.lispo$iÇ'ões: 
parecia-me, porém, que os ;1ctuaes represen
tantes do poder public0 não tinham absoluta
mente o direito lle pôr a.s:;irn em evidencia o 
pouco que faz<>n1 da constituição republica na, 
que, a.li.is tonumm o comprorni~so de ltonra 
de executar e fa7.e~ em executar. (Numerosos 
apoiados.) 

Os nobres deputad os chairnrn:im-me de espi
ri to pe5simista, quando eu, darp1ella t1·ib11na, 
affirmava que íamos votar urna. constituiçãü 
para ser diariamente viola.ela! 

Velho, e com al;::-uma experlencia da politic:l 
e dos homens d:i terra, o que estou vendo é 
que a Constituição dec1·etada, e n :L qual tantas 
esperanç;: s se depositav1nn,não passa de lettrn, 

· morta, para a qual só appellrtm os íngenuos, 
como eu. 

Desde os primeil'os momentos, sem a meno1· 
necessidade, e ;°!te com nma. o,;tentnçiio, qne 
não se eomprchendc,o Pre::;idrnte da Repul1li.ca 
com os SQUS fig-entes de conliança, tem füito 
garbo de infringir a lei fundamental da Re
publica, e levando o pernicioso exemplo a 

todo5 os esfado~. A constitui(:iio re1mblic<lna, 
ni'io ::- exlstc ! triste Yer.lade ! e os qne go
vernam nem ao menos fingem 1n·est:1r ho
meuagem à lei das leis que o Congresso de-· 
cretou. 

0 Vivemos hoje sob a peior das formas de 
goverro, porq li?: nã.o temos nem o regimen 
presidencial, nem o parlamentar. 

\'ivem0s sob o i·egimen presidencial, _Jizem 
alguns; mas o facto é que temos re:ilmente 
um:1, autoc1•:1cfa. muito int"e!'ior ,·l da Rnssia, 
m11!to menos intdlip·ente, muito menos 
capaz, porque, no menos, o autocr;1trt russo, 
por amor do sen proprio interesse, consulta e 
ta tende os intere~se~ oaci0naes. 

Por mais qne ~e rl!µ·a, po1· ma.is qn ~ se faça, 
:-:onhores, não ha meio de tapa.r o sol com a:; 
n;ãos; o~ amiQ"os e p11t'lid1ir·ios tio l't>,!:?'imen 
pr•~:<irlencial c~tão no seio. 1lireito. res11on:;a
bilbando o f!'OYet·no pel:1s t;·amoia.-: rine se 
leem posto em pl'rtticn ao rtl11fr-se a pl'imeira 
,;e,;~ü.o Ol'<lín;iria do Co11g1-.:,;;so :\acional. 

E' enfristecedot· o e~pectacn.lo que, hn, dous 
dins, ofl'er0cl'l11 n Carnar:i tlo~ Depnbdos e o 
Senado, não te111lo ail)(la organba.do as suas 
me:;as <• commb:;ões. 

De tuilo isto. porém, só pôde ter resp0nsa
bilidarle o moderno rei de cn.~ttcf7 , o primeiro 
m;1g-istmdo da l{epnblic.-i, o primeiro general 
:\!:inoel Deodoro da Fon:"ieC:), Esta é a dout!'ioa. 
roi1stítncional. Júmais tomarei 0ontas, no 
menos, por minhn, pa1;te, ao compadre cl!an
celler. 

Senhor€s, nos tempos passados a interven
ção do go-Yerno 1111, org<.i.nisação ila mesn. não 
era somente um riireito,era mesmo um dever, 
porque rfa eleição da mesa muitas vezes 
dependia n, conser,"ação ou a queda de um 
ministerio. 

Mas hoje, no regimen 01·ganisailo a 24 de 
fevereiro. qnan<lo ,jú não temos governos de 
g-ahinete, perg-~rnto ;1os Cesrtres do dia : o que . 
te11des1le ver com :1. economia domestica e in
tima desta cas;i. ~ :\ or\.:·ani~nc.:iio •la. mesa é 
da prír:ttiva competencin eh cama1·a sem 
interf'erenc:in, rle rinem qner ']Ue sej:1. (1lfüito 
bem: miâlos apoiodos.j 

l'ri1 dos orgãos de publicidade clestá capital, 
rerligido e diri,zirio pot' U!ll dos nossos col
le2.'n5. dedic:ido ao c-oYerno. <1en-nos no
ticia de qne hoje não 'haveria sessão porque 
não se tinhn, chegado a um resultado nas 
combina<;ões pro.i Jctaf!:1s, ~ a franqueza. che
gou no ponto d•J an nunciar-se que .á _noite 
!Hn-eri<t 1·ennião n·1. Secretaria ila. Agricultura 
para resolverem deíinitivamente sobre um 
assurnpto, sobre o <pinl só póde ter a palavrn 
a C;tmara rios Srs. Deputados . 

Mr.s. no tempo elo imperio, desse imperio 
co1-i-01;1piclo ü corru'ütor, do qual é moda f;1!
lnr-se mal, os Jl')b1:es deputados não regis
tram um só facto de reuniões realisadas nas 
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~ecretarins pelos ministros, para imporem' E' o quetinl1aa pedira V. Ex., esperanào 
um:i nws:1 a C:1mar:i. de;;culp t das OIJservai;õe:> que ;)Cabo de fazer. 

As reumões t~t; liam lcw·ar em c;1sas. ~artl - Teu ho o dever _ele fis~nlisar os a~tos do 
cul:wes e ernm feita;:; _sob'.J<.t re:,;ponsa lll l 1dad : 1 governo, porque foi pa~·a. isto q u~ o po~·;;o man
dos amig-os do g·overu'ó. Os ministr(>S nunca: dl\u-me aqni; e o reg1meu presidencial na.da 
<.~ eJlns comnareci::i.m, e nem ousavam impól' ' tem qne ver quauJ.o OS 1·epresentantes ~lS
taese tae;qJ~esiclentes,taes e taes_secroi<tt·ios. c:ntem e apl'echtm os act~s do poderex:cut1v?, 

Hoje. que cstmnos sob o reg1men demo- porqne antes de tudo e est<t .ª n_os::ia pr1-
cratico, 1·epuulicar.o: e fl:({crnl, -veem-se estns mei.l'a tarefa, este o nosso primeiro dever. 
helleza~ ! e é r.le:1 nte de! les. Sr. presiden t<', (Apoiorlos :1 . ; . 
que o rnrnor· pnhlico jú niio tem o uiennr 0 SR. PRESIDEC\TE-Como explic!1ção devo 
f1canhamc11to de dizer rpl" o pensam~nto c:m- declurnr ao IioLrc .-Jeputndo <Jlle,nnnuneinnd9_ 
stante do !!OVerno é o da restaur«1çao dym- :e ordem rlo dia. observei ri parte do regi
nnsticn. 1Nr7? ~poi(lrlos.) . . . mento ;:pprov;'l;!o prod~ol'Í : "rnente, em vir-

Ah '. Qne ideii f:i_1"-:~e-ha. no mundo c1v1l.1- tude eh indicação nprese11 tncla nas sessõ:s 
s~c!o elo poY?. l·r~zi1ell'o. _sr ~on,1 a. m~s:nn..~:;: prepnr:~torias .. 1~' esta. :1 razão 'flOr q~1.~:1ao 
c1ild:Hle pn,~.1mo~ de 110'0 d.t heput,hc,1 p,. 1_.1 annunciei n elei<;ao do toll:1s ns comm1:s:sues. 
a mon:irehi:i ~om0 p:)ssamos tla mon:irch1a :\bndo proceder à clwmndn, p;ua verilicar 
pnr;i :t Repnhl1ca.? . .. . _ ~ i h:: num;'!ro. . 

o ~R. _s1m.zi-:r1;r.~.o :-::- E n<1tural, n ]'lla:ie Em segnid:• proccdc-::e :'t chamada. a qual 
con~tituc101wl e:>ta l::ls1tic:i 1 l~. ~ . , re~pt•ncleúi os srs. Joiio Lopes, ~httt<i l'.~a-

l:::.r SR. íJF.Pt:TADo-Ou "ªº re:stanrn.dotes ch:'·do. Fl'eilerico Boi·!:!·cs, ,\rnor1m Garcia, 
ou ineptos. Bell"oit Vicil':1. lndi<1 ~.ln Brazil, lnnocen~io 

o SR. z,rn .. \-S_cnlwres, t_omando a pah\"J'rt :"ei·zed<lllo, Nina RilJeirn, CnntãP, P~:iro 
neste momento, tJYe <k1u:s tin~. . Chcrmont Rorlrig-ues Fornande5, Henru1ne 

E' o prirne_!ro tomai: l:ern snliente o 111011 ilr-.· C::i·v:ilho. ~fog\trJira Pal':·.nng:uit, Nelso!J, 
p:irl:m~ent:ir1~mo :. h~.Je, com.o !tontem, c:o1110 l\I:i i·tinho ltocl;·ig.nes, B:wlios:1 Limn, Bez.erril, 
nmanha, _terei o d1rl'tto iJ , ~ ~nzer pa1~am .en- Jo,,é BeYil:lqna, Na~cii:iento, Pedro \elho, 
t:1ri~mo 1nroc;1ndo o 111·o~ed1mento nao ::;o:!~ l :-.I!gnel C::sti·o, .Joaquim Pe1·n :1~nl1uco~ An~lré 
go>crno, conw de seus :1m1fl'0s, e ne~lu11~1 (~O::; cav:i!canti.l-'ei•<,ira de Lyra . . li·ai1 ele S1que1ra, 
lli>brcs dApnta~los p-•n:<?:r111st' 0 s . teia . d1_rc1lo Bcl:mnino · cai·niJiro, Oliv .. ir;1 \':~lladão_, Fe
de chamar-me a ordem. invoc:1n:lo o 1·0g-1rn_en lislJel!1.1 Freire "\.n~nsto de Freitas, 1ostn, 
pres:dencial. porriue for:1m ~lles os propr1~s Zam:i, :\rlhnr'Rio;;.~ i\Im·cnlirn> .l\lnura, Se\1e
a darem o exemplo, e quem e peccndor 11:10 rino Vieira, Santos Pereira.Custodio de 1viello, 
pórle at1rn~ a pedra aos ontro~. . Pa ui:\. Guirn:q·fles, :'II nniz Fl'eire, "' thayde 
. O preceito d? Ev:1~!..!elho e _este: _qu.: cst Junim·, Fonseca e Sih·;1, Fonseca H~rm:s, 

sine pr<cco.to, pnmurn. in me. laJ!ulem mtll~t. l\fanhãPS Bnrreto: Cyrillo de Lemos, Ol1ve1ra 
Outro ponto.e este é o prm_c1pal das_mmlias Pinto. Joaquim Breve:5, Virg-ilio Pessoa, B~p

observações, é a ordem do dia que ve.10 duela tisfa ·cl:i. Motta, :\!cindo Gnanahar~, Eri_co 
por V· Ex. . . _ Coelho, Sampaio Ferraz, Lope::; Trova.o, :<\l'lS-

A ord ,,m dn di:1 rlever1n _ser a ele1çao dn. tides Lobo, Furquim \Yernecl~. Dom11~~os 
me;;a. e das comm1ssões_ previstas .na yarte <lo Jesnino, \'inhaes, :\nton'o Olyntho, Pac1nco 
regimento quP, ~<>i :1 ppro.vado prov.1sorwn_1P,nte. l\ln::;carenhas, Gabriel i\Ia!!'a.l hães, _Chagas .Lo
Entretnnto. hQJe com s01·pre,;~ minha. v1 cbcl:\ bntn. ,\lexandre Stockler. Frnnc1sco Veiga, 
para a order;1 <~o •lin a eleiç,ão cb. n~e:;:1~ · e r~e L:iniouniei·, Amerko Luz,' Feli;-im10 Pen na, 
urna comnfüs;~o _de poderes~- O. que ::i1g~1.- Viotti, .Astolpho Piv, (T ,1nç.11:·e:; !{amos, Costa 
fica es;;n. comm1::;s:10 de p;:d1·!re"'?_ C1 eio q.ne ?-~t~ I;'!nchado. PnUein, Bern;1rd1110 de Campos, 
exprm:siio-ec;mmissã() d~ pocterec;-s:g-mficn. ! Fr:rnciscÓGlice1·io. oornin!!OS de l\loraes, Adol
commi;;são de. i_:;f!n l'ito.' . . pho Gordo, Mm·,,;;.{, Panlliío Car·lo;;, _costa ~u-

Pelas c:l1sr.0~1çors do regm1"nto ;1 pproY:H~v nior. Rodrígn~s AI ves, All"reclo El11s, Moreira 
p,:-ovisorinme~y~. n·~o. podem.os. tr-at:~1· d:l .;lei: da Silva, ,\lmeida Nog-ueir~1, Azered~, ~~'ta
ça.o da comr::.~1,.,s:io riu pode1~_s. ma_,., c_l~'lioll~.?:s tano de Albuquerque, ~lü.rc1ano d_e Magalhaes, 
tr;ü:1r de eleger ~1 s commi::o"'ões 111?1::-pens,1.- Eduardo G<"'nç:;ilves, Fernan•.lo Lmrn., Lacer~a 
veis para os tl':1 l•al11os da casa ate orgn111- Coutinho. \7ictorino ~Iouteiro, Antão de Faria 
sar-se definiti>amente essa. . . _ e Demetrlo Ribeiro. 

A commissão de poderes tem :lttr1lm1çoes = T _ :- _ 

imporfantes e de gr:rnde nlcnnce são sua~ rle- O SR. ~RF.SIDE~TE cle~l~ra. que est,1.0, Pi~<: 
Jibe1'a<·ues: e não podemos 1l1°licle lozo manifes- s<:ntes. 9.3 s_rs. c::~1nta !~:~"'e_ que. ~or n -t~ 
tarmo-nos sobre um assumpto, sohr0 o qual a nao pode ha.ver se,,,,ao e di. ::il:: n

1 
a. PJT.1. ,)ffi, !:;ª 

C<im:irn :iinda não se pronunciou. ;:1, rne~ma ordem do 1.lla marcaL <'l para. a se:::;::;,lü 
Portanto, peç•· a V. Ex. qw.:- n::t c.:_rdem do Je llo.ie. 

dia. para . amanhã corrija a expressao-com-1 
missão de poderes. 
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Sessüo em 18 de Junho de · 1891 

l ~ sBssXo E)I JR DB mx:w DE 1891 1 Alexandre Stock.ler, Alvi:ro ~otelho, A!?cri.co 

1 

Luz, Feliciano Penna, V1ott1, Dutra. Nlcac10, 
Pi·e;i-!~n~ix :~1s ";·s. .:JJH!.=cdves Chaves Astolpllo Pio, Dornin9os Rocha, Costa, :\Ia . .:.. 

',J 11•a 'lachado chado, Palleta, Ferreira Rabello, Bueno _de 
· '·· - 1 Paiva, Feneir;t Pires, Bernardino de Campos, 

. . · · Franci.::co Glicerio. Domioaos de 1\!oraes, 
Ao ~11.e10 dia o s:" p1~'3,Slllente manda proce- Adolpl~o Go1·do. l\fÚr~a, Palli'mo Carlos, Co5ta. 

der;\ leitura do expccl.ente. Junior. Roilriiues Alves .. -i.lfredo Ellis, :\fo-
0 SR. i 0 Si;:mi::T.i..RIO procedo á leitnra do reil'a da Sih"i.-\, Almei<l<l N'ogneira, Ant?11io 

seguinte Azeredo. C«tetano de Albuquerque, l\Iar~1ano 
de Ma!:!'a:l11ães. Eduardo Gonçalves, Fernando 

E:S:.PEDIE:XTE Simas,~ Caries Campo.:;, Schmidt, Lacerda. 
Coutinho. Victorino Monteiro, Antão de Faria, 

Officios: Abreu e Nascimento. 
Do Sr. deputado Francisco Luiz da Veiga, Abre-se a sessão ao meio-dia e 20 minutos. 

datado de hoje, communicando que em, y~r- .1 ~t·cil)arh. 0
- '<r;; ·\n-

tuó.e de doenç<t em pe::::::oa. de sua _fanul1a., .taitar.n com ~·:n~a P'. 1 • 1, ';
1
' • ::i ~ -;

1 
- d 

ê obrin-ado :t retirar-se temporariamente f1.i::-10. Fialho. 'CI~).1.Do . ~!ateou. e::i, .coo. a ~ª 
desta cÍdade.-1Eteirnda. F1g-ue1redo, Francisco. \e.1ga e C~rlo::i Ch~g,1::., 

. 1 e sem caus:t os Srs. l:clwa Rodrigues, La.uro 
Do S1'. deputado J.osé Jon.qmm Seabra, Sodrê, Cosla Ro1.lrkue:::. Frederico Bol'ges, 

da mesma. dnt•l:cx·mmumcan.do que, por acl~~r-

1 
_.\lmino Aíl'onso, cõúto Carta.xo, Retumba, 

se tloente,prcc1s•.1 d.e uma .11~enç~a por :10 Ll1as Jos0 :\faria no, :.reira de \'a::;concellos, Luiz ele 
p<trn tra.tar-se.-A conumssao r1.?spectirn. Andrade Theo"1hilo dos Santo::.:, Pontes de 

l~equerimentode Olympi~. Jos~ Ch~1.':a!1te:;, :.Iir<rncb,' Oiticica, Gabino Besouro. lYo elo 
pedmdo i~::ignmentocla_gr:atilicaçao ac.d1c1011al Prado, Le::1.ndro ?IIaciel, Pauh Argoll~, G~r
a que se Jnlga com d11'e1to .desde qu~ c01~1- eia Pires. ::\Iilton, Amphilophio, Francisco :so

. pletou os 25 annos ele .serviço uo mag1ster10. dr.?, Barrto de s. ·Marcos. :-.Iedrado, Ba.riio de 
-A· comm~ssã0 respectiv:1._ , Yil!a Yiçosa, Prisco P .r::i.iso, ;\ilo Peçanlu~, 

Em S!egmda, procede-se a chamada, a qual Yiriato de :\ledeiros, França Cari:,tlho, Ltuz 
respoDLlem os S1:s-: Gon_çalves Chav.es, il!a.tta :l\Iurat, F!'ôes ela Cruz, Jacque~ q_urique, ~a-
1\Iachado, Amor.1111 Garcr:~, Lamo,un1~r 6odo- daró. Leonel Fillw, Jacob da p,uxao, Ferreira. 
fred0, Belfort Vieira., Iud10 do Bl'az1!, llrno- Br::uid:to. Costa Senna. Corrêa Ihbello, ?\Ia
cencio Serzedello, Nina Ribeiro, Cant~o, noel Ful~enc~o. ~\.ristijes l\Iaia, Gonçn.l >es 
Petlro Chermont, 1\fatt;1 Bacellar, ~aseimro Ramos. Franci:ico .-i.rnaral, João de A\·elar, 
Junior, Rodrigues Fernandes, ~enr1gne de João Ltüz, Barão de Santa Helena, :Martinho 
Carvalho , Nogneim Pn.ranaguu., Nelson , Prado Junior. ?-Ioraes Ba.r1·os, Lopes Ch•n·es, 
Pires Fei·reira, )brtinho R?drigues, Barbtis:~ carvalhal. . .\nzelo Pinheiro, Rodolpho )Ii
Li111a, joão Lop0s, Justimano Serpa, Jcse rand•l. c.irlos LTarci::t. Rnbiii.o Junior, Fleury 
Axelino, José BeYilaq~a, Gon~~lo de Lag-os, curado, Leopoldo de Bnlhões, Guimarães Na
Na~cin:ento, Pedro \.elho.:. ?lllg-nel Cast!'º• tal. Bt>I.lmlino de ;..rendonça, ~n.nro :Muller, 
Ep1tac10, Pedro .\met'ICO, ::-a c\ndrad.:-. lo- Pereir::t d.1. Costa, Julio de C«stllho;;, Ernesto 
leutino de qarraillo, ~osa e Sil...-a, Gon- de Oli>eii•a, Borges de )ledeiros, ,-·\.lcides Li
~~alYes Ferreira, Joaqmrn Pcrnambnco, Jn- ma. Tllomaz Flore;; Homero B<1ptista, Rochu. 
vencio de Aguiar, c\nclre Can.lcanti,, R<1Y- ozório. Fernando .:~bbot. Demetl'io Ribeiro e 
mundo 1~1ndeir<~,. An_nibal r:alc~o: Per~n··~ .de :Jienn:1· Barreto. · 
Lna • .Toao de ::-1qne1ra, .Joao \reira, l:.spmto ~- r l • 

11 
l >1 :ttº ·irrnrov·irhs as act·:ts 

S:1.ntó, Belnrmino <_:ara·:iro. Oliveira \';~lia- 1 ~a~.!~ as 1 ==-r. ~ e.1'0 ~"' '-u·{.:: 16 ' e' 17\1
0
' cdr

dão. Felishello Freire. c\u:.tnsto de Freitas, e a •• e::i::-.\0 e e "' · L - l '· 

Tosta. Seabra. Zama.· "i.rtlrn1· !Uos. t.Iarco- ren,,~. 
lino l\Ioura. se-\~erino \-ieira, S;111tos Pereira, 1 
Custodio de ?1lelb. Pauh1. Guimarães. Diony- ORDE:\I DO DL-\. 
sio Cerqueira, LeÓ'l"igildo Fil;;ueiras; :JI_uniz 
Freire. Athayde Junior, Fonseca e S1lía, ELEIÇÃO D,\ )I E:; A 
Fonseca Hermes, .\Iauhães B:trreto, C~--
ripo de Len~os, _-\lberto_.Br~1.?ílão, Oii1·eira 0 SR. PRES!DEXTE declara que·,ac se pro
P1~1to, Jonquuu Bre..-e",· \ ir~:llo Pesson. TI.a-! ceder ú eleiç:'to da mesJ, começando pela de 
pt1sta d~l :l\fot_ta,. J.lcindo lTtl<'l.Mb<tt~l., Er1:.o i president.;. 
~oc!ho, :s;:tmp:no F~rraz, Lopes _TroY<:O, Ari::.- .

1 

~ ~ .. .. "' t 
tides Looo. l\IaYrrnk. Fnrqmm \\ern:;:ck, O ~R. :::,i::RZEDELLo (pela 0 1 deni) per,,un a, 
Domíng-os Jé. sn~nô, ,-~nli _i ~:;, T_ho?naz J?~lphin~, j ~enrlo. ~nddo a.n~.unciar ~ne. se ';~e pr~cede_: 
~\.ntorno O! n1tno. Joao Pmllen·o. Pacrnco ~fa::-- a eleiç<to de p1 e::i1dente, ~1 llJ. prt~ente~ ~e 
parenha5, GabrieÍ ~Iagalhães, chagas Lobato,. pntados em n~unero legal ou quantos lla: 
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Sessão em 18 de Jm1l10 ele 1891 .45 

o SR.. PRESIDEXTE-A t0 agora estiio 104. 
Annunciou-se que ia proceder-se iL eleição e 
por elltt se verificar~ qual o numero de depu
tados presentes. 

u)r S:a. DEP"C'TAIJo-Quantos lia?! 
O SR.. PrtESIDEXTE - Ha. 105 deputados 

a3wa. 
O SR. SERZEDEÍ.W pediri<i ao Sr. presi

dente, si pão houvesse impel'tinencia, que 
mancla'!se '1iroceder à chamada. 

o Sn.. PRESIDEXTE observ;i, que o lll1!11Cr;"' 
Llas cer.lubs Yeritlcará qual o numero d.:3 tlepu
tados pl'eSentes. J\Caba ue recoubec:er que 
lla 108 deputados presentes ; o uunK.:r·o vae 
crescendo. 

ür SR. DEPT:TAno - Não se pü::le inter
romper a cleiçãc.. .. J;"~ estilo o.5 continups rece
bendo as listas. 

O S11. Z,\:.\L\ (pela o;·dem) requer que, à pro
porç·ão que forem sendo cil<,mado~, os Srs. 
depntaclos le•·em suas ceclnlas ú rn0sa . .:\ccres
cenh1. que o expediente é um pouco i.ncom
modo ; mns é o mek• pratico ele fazer-se uma 
el.:ir;üo tranquillamente. 

o Sr •. illATTA. n!ACIL\.DO (pC[IJ, orcle;;i.) oh
serTa qne o regimento, que já foi approvado 
pela Ca.mara provisoriamente na parte riue 
se refere il eleiç·ão d1t mesa, determina que 
a votação se faça por cscrut!nio secreto e a 
pratica tem sido a dos Srs. deput:<dos em 
seus logares depositarem suns ceclulas nas 
urnas r1 ue lhes são apre;:entadas pelos con
titrnos. 

Entende que a illllO'rnção não seria conve
niente e que o Sr. presidente deveria manter 
o que està estabelecido no regimento. 

O Sr.. Pr.ESIDEXTE diz que ha um requeri
mento elo Sr. Zama sobre o qual é necessario 
r1ue a Gamara-se pronuncie. 

O SR.. l\L\TTA. llL-1..CHADo responde que lla 
um regimento votado. Quanto ao numero, o 
Sr. 11resitlente Yel'ificará as cedul:.ls: e ns que 
forem recebidas darão o uumet'0 existente. 

Submettido a votos, é approvado o reque~'i
men to do Sr. zi:una. 

Procede-se : cm seguida it eleição do presi
dente. 

Recolhem-se 114 cellulas, que, npumdas, 
~ão o seguintt: r1:;sultado : 

l\Ia t t:t niacha<lo ........ . 
Bernardino de Campos .. . 
Astolpho Pio ......... .. 
Em branco ..... . .•..... 

55 ·rotos 
i:í2 » 
2 » 
5 ) > 

0 SR. PRE:SIDEXTF. declar.1 eleito o Sr. 
:.Iatt•i :'.fachado e o cou1id:.i. :i ~ssumir a 
respectiva cadeir~. 

O SR. MATTA f.!AcÍIADO (o.s:;umimll} a pre
sidmc ia) :-::\1eus senhores, prorundamente 
coinmovido pela prova de coniiunça. que acaln 
de me ser <luda pela Ca.mara, p1·6c:.u·arei cor
responder a ella., e$forçando-me'· quanto em 
mim couber para. que a mcsn. sej?. sempre . 
garantia etllcal e vigilante dos direitos de 
todos os Srs. deputados; e ainda. mais, para _ 
quo po:;samos ne;:s:t sessão aproveitar couve-· 
nientementc o tempo, afün Lle se1'em votadas 
as leis q ne urge rlect'cta.r afim ele que as i nsti
tuições, por nós mesmo firmãcbs nu. Consti
tuição que vot<@os, possam se consolidar e 
deseu 1·01 ver.:m-se, como lm mister. (Apoiados.) 

Vae se proc.ecl.er ii eleição de l '' vice-presi
dente e, em vista da deliberação hti pouco 
tomada, continuara a fazer-se a chamada 
para a eleição dos Llemais membl'os dtt mesa, 
si a. Gamara não manifestar-se em sentido 
contt·ar-io. 

O SR.. ZA)IA (pela 01·dem), c::nuo auto1· 
do requerimento c1ue a Camara. approvou, 
lembrou a votação por meio ela lista ele clH•
rnada, como meio pratico de veri!icar si estava 
no recinto numero sufficiente ele Srs. rlepu
tallos. 

Si a Camara. não deliberar o contl'i'trio, não 
,0 motivo para continuar-se esta pratica: a 
eleiç:i.lo far-se-lia velos termo.:; ordinarios. 

Coll:St.!ltael<•. a Gamara. resolve continuar a 
eleição pelos meios Ot'dinarios. 

Indo proceder-se à votaç:ão do 1° vice-pre
sitleute, o Sr .. Gonçalves Ch<wcs pergunta si 
a cedula póde conter os nomes dos lº o 
2'1 vice-presidentes. 

O SR.. PRESIDE:>TE responde que a. ccduht 
deve conter um só nome, o elo l 0 vice-presi
r.leote. 

Procede-se à eloição do 1° vice-presidente 
e recolhem-se 115 ced.ulas, que dão o seguin(e 
resultado: 

Olheira Pinto .............. .. .. . 
João Lopes .. .....•......... .... . 
Cantií.o ..................•....... 
Custodio de }l0llo ............... . 
Alberto Brandão ..•.............. 
l'1 sargento Procopio ........ .. .. . 
Em branco .. .. .................. . 
ln utilisncfo., por conter >o tos vara 

:3° e 40 secretarios .....•........ 

55 Y0t03 

54 
1 
1 )) 
l » 
1 )) 
I » 

)) 

o SR. PRE~IDE:>TE declara que foram re
cebidas 115 cedulas, das quaes uma em branco 
e duas inutilisadas ; tendo havido, portanto, 
J l 2 votos expressos, vem a ser a maioria 
absoluta 57, e, como o mais votado dos S1·s. 
de11utados para 1° vice-presidente apenas ob
teve 55 votos, \ae-sc proceder a 2° escrutinio, 
de1•endo recahir a Yotação nos clous mais 
votados, os Srs. Olireira Pinto e João Lopes. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 04/02/2015 14:35 - Página 3 de 5 

Sessão em iS~de Junho .de 1891 

O SR. \-IXHAES (pela ordem)- Sr. pre-1 Fez-se a elei~,fio do presicjente e o cnva
siuentc, V. I::x. niio int.:rprdon . bem o lhciro qne occn pava c:;s:t cadeira con vitlon a. 
ari. ::>9 do regimento, que tr:it;~ de eleir;õJs. V. Ex. para tom:.u· assento. Ning-ucm rez 
Este al'tia-o :·eza o S\?.guinte (lê) : . reclanrn<;io. (A.poiados .) Su1·giu esta q u1~stão 

«A eleiç:Io Jo p1•c:;i.lente t:: tios . vice-pre- e e11 ent·ndo •111e pertence so e u11icamente a 
sideutes serit Ceita sncC'essivamente por es- V. Ex. dec1díl-a, segundo o:; dictames de sua. 
crutiuio secreto à plnralida.de alJsolut;i de t:!onsc:iencia. "'"' 
votos dos 1nembn)S pre5entes.~> ~\ Ca1nara. contia bastante no criterio cio 

Portanto, o regimento que1· rp1e sejam con- St'. l\Litta ilfachado para resolver essa ques
tauos o,,; memb1·os preseutes pa,r<t fo1·rn,tr-se o tão, porque havendo 114 deputados a maioria 
quociente da e!eiç:l.u... é de 58 voto:;. 

Vo;ms - Perfd tamente. 

Ot:n:.As - Nã.) lia tnl ! 
O SR. VIXliAES - .. • e está c:la!'o <11ie os 

votos ,~1n be:rnco <lc\-.Jm ser cou:Sid0rt1dos p.1ra 
formar-se es:;o quociente. · 

E' o qne está expresso perfoitameuto no 
regimento. 

lJ)l SR. D:' Pt:T.\ no-Sem d nvida; as cedn las 
em I.i1·anco eram de dep11tado:; qua e:.t<tY~\m 
presen ti•s. 

o Sr:.. VrxHM:s-Or,1, trn1lo ~i·lo reco!h ic.bs 
114 c~, J ulas p•n«\ a eleiç·iio de p1·eside11 te, a 
nrn.i1)ria ;d1slllnt<l niio e1\1 de 55 ' 'utos, por11ne 
o redrnento tliz que a. eleiç:"ío será foit;\, á 
plur,~li!hlde ali::;oluta dos wernl.i1·os presente5, 
nã.o cxclue as cedulas em branco, que d0\·em 
ser contadas, repito, para fonírnr-se o quoci
ente. 

Parece-1111?, mwt:rnto, que não SA rleu uma 
interpretação .. regular ao nrt. 3~ do reg-i_
mento, ao co:1tnuio houve unm 1negular1-
dade mt contag,'!r11 ilos Yotos lF·cessarios para 
a eleição do pre~idente da Ca.m:m1. 

(Trocam-se ;;mitos apa:1·tes.) 
O SR. PitESIDE:\'TE-Peço attençiio. 
Eu nã.o pre:,id!:.i a sessão quandv fui eleito; 

mas como a Ju,·ida qne acab<l Je lev·:mtar o 
nobre deputilflo póde inquinar de nullid.ade 
minha eleição, por-que, contados os votos em 
branco, eu não teria ti.tlo in<•íoria absoluta 
para occnp 1r esta cadeira, entencto::dever 
submetter a qu<:!stão i1. Gamara dos Srs. De
putados. 
VozEs-~ão h<l duvida nenhuma. 
OUTRAS-A questão é outra. 
0 Sr... VINHAES - o regimento e muito 

claro. (A.pcmes). 
O SR. PP.ESIDE"'TE :-Tratando tle apreciar 

o resultado cb eleiçiio tle vice-presidenta , 
exclui os votos em branco por ser esta a 
pr<ltie<t srgulda. - . 

Em todo o caso, parece-me que a duv11la 
suscit:1da, é razonvel e por isto vou submet~ 
tel -a á delibera ção d<t casa. 

O Sr. Zaxn.a-S1·. presideute,creio que 
a pratica seguida e que as cedulas em branco 
devem ser conta.dais para. a mai~ria absoluta.. 

O SH.. \"rxUAES (peln. onle1n.)-\~. Ex:. sa,be 
qne eu seria. iucapa.:r. de i'a:wr unrn olJ:;er;'a.;ão 
i:1jn:sta: cll:t1llL•i unic;1mentc a attençi'io Lle 
Y. Ex. p:trtt o att. :)9, alirn de evitai· en
gauo:;. 

O Sr. Gonçal,·es Oh.aves en
Lénda que não h.1 l«1z<10 de, ser pam a LluviLla 
le\·autada. pdo nobre dl~ put:1do pelo i<.io de 
Jandrn, a.~si1JJ co1110 lhe parece iuacceitavel 
o <Ll vitr0 lemlir·aJ.o pelo nubre <lepntttdo pela 
Balda. 

A Can1:1.ra presenciou o modo como correu 
a el0 iç~ão de pte~itlL~nte. 

Respollllei«tlll à chamada 11-l deputados; 
fr1ram contadas 114 cl!Llulas ; destas, 5 em 
lit·,1uco. [)eduzida,; e:;tas ceclulas estava a. vo
ta1.;ão reduzida, a 109 \•otos. O Sr. presidente 
teve 55 votos, isto é, maioria absoluta sobre 
11)9. 

E' de commum bom senso, sobre ser pre
ceito de todos o:; reguhi,meutos elei.toraes,que 
as ceclulas em branco niio são computa·. las 
para formal' mtlioria al1soluta. Este mesmo 
principio, esb me~m• t regra teve applicaç;.\.o 
f]Uando, por :1poio unttnime da Gamara, se 
Ü«tfaV<L de vel'il1car· a rotação em que u rn 
S1·. deputado em uma m~::;imi cedula coutem-
plon todos os memb1·0:; Ja mesa. _ 

L)I Sr:.. Dt::PUTADO - Não ha paritlade. 
o SR. lTQXÇ:\.LVES CHAVES diz que ln l);Ll'i

dad~; está no pl'in:,ipio leg«l. O regimento 
niio cogitava. desta hypotlle.,e, como niio CO·· 
g:itou d<t l1yp()tl1ese em questão. 

Eutret;into: p:w prfocipio get·al, a Gamara 
entencleu que âevia apurar o priu1eiro nome, 
excluindo os rh~mais. Ora, si a Gamara acceita 
este principio de lei escripta, 1nrece ao 
orador ouo <t regra qu~ presidiu i apuração 
dus Yotôs p:mi presid<::nte deve ser tambein 
aL:C•~ita. 

Qnal serú ;1 soluç:lo desta questão 1 Tendo 
cinco dep:1tado::; se n egado ·- a. dar os seus 
voto$, reproJuzit'-se-lia o rne:;mo numero de 
cecl n h•s em ln·:i neo, não se chegando -a rnn 
resultado prntíco. Enteude que não tem razão 
de ser a duvida levantada pelo nobre depu
tado pelo Rio de Janeiro, porque a mesa 
procedeu conforme os estylos e praticas acon-
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selha•hs em todos os regulamentos eleito
r~e,;. (Apoiarlo.1. 

O SR.. VINHAES-A lei Saru.iva.. 

, Entendia que cerlulas em branco ex-primem 
a~•stençii.o de voto; 1.levendn, por consequencia,, 
so ::;erem contados os votos expressos. A maio
r-ia a hso!uta,:;µois, não póJe ser sinão a dos 

O Su.. GoxçALYES CnA. VEs-A lei Saraiva votos expressos. 
terminantemente rnand<tHL desprezar os vo- Mas, senhores, bem comprehendeis que, 
tos em branco. apeza r de ser esta a minha convicçiio, apezar 

Como disse, o orador não sabe como se de ser ~;;~a a doutrina, que julgo verdadeira, 
poss::t apnra e votos que não recahem sobre na poswao em que me acho neste momento, 
pessoa. alguma, cedulas que não exprimem tendo sido eleito npenas por 55 votos em 114 
um voto. cetlnlas, não poderia. m:tnter-me no logar tão 

O SR. V1xHAEs-Aqni no i·egimen!o Dão llo~1;·oso deyresi1lent"l ~-~Gamara, desde que 
so falla ele vot·)S em branco. pan•~ duvida no esp1r1.to dos me.us nolir~s 

collc!.!'as so!ire a re;..:·uJn.r1dade da mmha ele1-
-o SR.: G•' NÇA.Lv::_;:s CHAVES díi íJ.U :~ é ques-1 çiio ;' ·e , ness•IS condic;ões, peç.1-vos licença 

tao de inteq1retaç::.to. rnr<1. ro:;ig-11a1·, n.~,,fo momento, o logar para 
Tom;~u a, palavr:t p0I'rp1e pres~liu a mes·1, o r1tw.I tui eleito. (Jfoit o bem,! 11luito bem!) 

:wnunc1011 o 1·e;iullatlo da votaçao e a Cn- L\l S1~. DEPUTADO - Não deve resignar. 
man. 1111:i nimemente a rece\ieu sem r et.:la- n .T S D . , C 
maçitn a\rrunn. TJ RO n. EPUTADO - a a.mara o 

;:, ' ele.Q"eu. 
O Sn .. BEVILAQUA - Houve rech\maç:1o a ~ . . . . 

íJUe \'. Ex. n'l') attendeu. . O SR. Co~TA .lu:-;101~ - Como oppos1c10msta 
' f1·a11co, declaro rine liypothcco agora o meu 

O SR. Go~ÇALYES CHAVES üeu as ex- voto ao SI'. ~falta :\lacha1lo. 
piic~nções neces,;;\ l'ias. Estavam a sen l:i·lo 1 , 0 • .. . : 1 , 1 .. , ~ 
os Sr·s. Se1·zeclello e Lamounier Gor!orreclo, \ z ·::, :-- \ oteu o::i .odo~ ag-orn no ::;r • Ma.t-
insu,; peitos à Gamara, e que poclcri'i.o c!al' ta. :\ln.chado. 
te::;ternunho si procedeu ou não com a. maior O ~r. V1x1uEs (pela o;-rle m) foi qnem fez 
isenç,ã.o de espirita. ;is pl"imefras olJsel'ya<:ücs soh~e n. irreB'u_lari-

Sio .1 , olJ'ernções ciue tinll•'I. a fazer fbde. que lhe pa.recrn ter hando na ele1çao de 
'. '::i ::i ~ · p1·esidente. 

(JI-wto bem,. JI wto bem)· !.\ã.o pt·ocm·ou si não externar a sua opi-
o !:)R. PRESIDENTE-Devo declarar... nião a respeito do rnocl,; por que se tinha, in-
0 SR. VrnHAEs-Peço a pi lavra. terpretailo o art. 39 do regimento, e declara 

rp1e não teve <tbsolutamente o intuito de fa-
0 SR. LOPES TRovlo-Vamos votar. Isto é zer um,t orrensa. ã pesson. do pre:;idente da 

vergonhoso. c.unara. (A.partes.) 

O SR. VIXl:lAES (cooi enel"gia)-Vergonho,,;o o SR. PRESIDEXTE convida. 0 sr. João 
po1·que ~ Estou no meu direito em fazer urna Lopes a. ussumh· a nresidencia,. 
reclamação.. i.-

O SR. LOPES TROVÃO (com energia)-Não 
me retiro a individualidades ... 

O SR. Vr:-;JL.\.ES (com energia)-Respeito a 
todos e não at!mitto que me t:en:>urem. 

O SR. LOPE~ TaoY,\o (coin enerr,ia)-... re
firo-me aos netos. Esta inclicisào afl.'ectn, a 
dignidade dá Camara. 

O SR.. VINHAES (com eneryia)-V. Ex. diz 
que é vergonho:;o um cleputado fazer as ob
servações que · entende, sem desrespeitar a. 
Cam:.wa! 

O SR. LoPE~ TRoYA.o (com e,1e1·gia)-O que 
eo.tendo é que a di~cussão esfa. se t0rnando 
pe~soal. 

o SR. PRESIDENTE - l.\Ieus senhores, mi
nh:1 po::-ição, vós m~ comRrel~ '"?cleb, é melin
drosa, estando a nnnl1a md1ndualrdade en
volvida na 11uestão, e, em Yistn. da doutrina 
que o no.bre deputado acaba. de sustentar, 
quanto á contagem da~ cedulas em branco. 

(0 Sr. Joiio Lopes assume a presidenci~.) 

O S 1·. Antonio ~<\..zeredo (pela 
ordem) - Sr. peesideute, depois do incidente 
desagradavcl que acaba de passar-se, eu 
tinh•t pedido a pa.lavra nnicamente par<t apre
:S<mtti.1' a Ca1mira uma indicação, que é a se
guinte (lê): 

E• lida na mesa a seguinte 

lnclicaçcio 

« A Camam dos Srs. Deputados, uão accei
tando a renuncia. do Sr. Dr. Matta Machado, 
reconhece-o como seu presideute, e passa. a 
orJern <lo dia. - ...-i. .il~eredo . » 

O Sr. La.m.ounier Godof'redo 
deve uma explicação a Camu.ra dos Srs. Depu
tados. 

Involunfaría.mente foi o causador do des
agradavel incidente que te1·minou pela re-
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nuncia, qnc o St'. :\fa ttu, Machado acab::i 
ile ü1zi:1r do posto pam o qual fôra eL.:ito. 
Chama~o para ocünpar itlterinamente a ca

deira. de 1° secrcta1·10. veio exercer essas 
funcções, g·uiado simplesmente p8lo espil'ito 
de justi<::a e de imparcialid<~de. 

Mas antes da appuraçiio, o Sr. Malta 
:Maclittdo, chamando o ora.tlor de p:1rte, dis
se-lhe que os votos em branco não eram coll
tados para. a maioria absoluta, razão pela. 
qual, sommando os votos, Llecb.rou que S .Ex, 
est..iva. eleito presidente, visto terem appare
cido cinco cedulas em branco. 

Vendo depois que o regimento, quamlo 
tratt'I, <las eleiçü3S, ntío cxclne as cedulus em 
branco, fez sentir que lhe parecia não ter sido 
bem interpretada. a disposição regimental ne::-
ta parte. Tinha antes feito a sonuna Llos votos 
e julgado que for•l eleito S. Ex., porque peoson 
<ine era disposição expressa, tlo regimento que 
as cedulas em branco não seriam contadas para. 
o quociente; mas desde o momento em que 
trata-se de urna interpretação regimenta.!, 
quer tirai· de si tocln a. respons,tbílidade, 
fazendo a declaração de que, tanto o Sr. Ber
nardino de Cnmpos como o Sr. Matta l\fachado 
são dignos de occuparem essa cadeira, porque 
está bemceeto qne uella serviriio aos inte
resses do paiz e não aos interesses do go
verno. 

O SR- PRE$IDEXTE - Havendo o Sr. l\fatfa 
Machado re::;ignaclo o cargo de presidente, 
creio que, não interrompendo a ordem do dia, 
elevo anuunciar a eleiçiio r;c ontros cargos da 
mesa. Entretanto, lendo o Sr. deputado 
"\.zeredo a.presentado umn moç~ão cumpro o 
meu dever, sujeitando-a ú, discussü.o. 

O Sr. GoxsALVES CIL\YES :- V. Ex. ainda 
nü.o consultou 'a Camara, si concede a exone
ração pedida pelo S1·. l\fatta !\fachaclo. 

O SR. P nEsrnEXTE :-O Sr. I\'fo.tta. Machado 
resig~ou o cargo de presidente. 

O SR- ZA)L\. :- V. Ex. de\·e por em execu
ção a moção. 

O SR. PRESIDENTE- Diz que, tendo o Sr. 
Matta. Machado resignado o cargo, considera 
prejudicaclu, a. moção elo Sr. Azereclo. devernlo 
~or conseguinte proceclel'-se it cleiçii.o do pre
salente, 

O, SR. S.El{ZEDELT.o : -Peço a pal rvvra.. 
o Sa. PRESIDENTE : - Não sé póde inter

romper a ...-otação. 
O SR. Brm.XARDIXO DE CA:.Ir-os(pcla ordem) 

-sr. presidente, sirvo~me deste meio pam 
externar· simplesmente a minha opinião. 
Edcndo one o Sr. l\Ia.tta, l\lach:ido está 
legitimamênte eli:ilo, Yisto que recebeu uma 
votaçã.o qne corresponde à maioria abso-

lut<\ dos votos aos membros de Camam, cujo 
numero é necessario para, constituir ca,::;a .. 

Faço esta. declaração simplesmente pelo 
motiYo de ter sitio apre:;cntado como ::!andi
Jato por um respeitavel grupo de collegas e 
pam que fiqne a Camarn. bem certa e convicta 
de que niio desejo 'PO\' fôrma. alguma empre~ 
gar quaesquer expedientes, que por seu al
cance possam se1· considerados como um 
desejo de, po1· minha parte, oppor qnalquer 
embti1•11ço à livre mauifestaçio ela Camara, 
que muito acttto e respeito_ 

O SR. P1rnSIDEXTE annuncia que va.i se 
proceder á 'eleiç.ã.o de presidente. 

Procede-se it eleiçú.o, sendo recolhidas 117 
ccdulns, que dão o seguinte resultado : 

l\Iatt::i lllacltado. __ •..•.. 96 votos 
Bernarllino de Campos. , 5 » 
Al'i:stides Lobo......... 2 » 
Gonçal vc:; Chn, ves .... , . » 
Em branco .....•...•. , 13 )> 

E' eleito ]!residente o Sr. Matta }.!achado. 
O SR. PRE~lDE:\TE con \'ida o Sr. Malta 

l\Iachado a occnpnr a cadeira, da presi
dencia. 

O SR. MATTA l\IACHAJJO ( ''sswni;alo rt 
p1·e~icle;1cia): - Renovado o mandato que 
me tinha sido conferido, en i11to posso ter 
expressües com que mo,nifeste miuh<J. g-t"atidão 
aos me~s illustres colleg-as: e a.penas reitero 
a promeSS<\ que fiz, quando me sentei hoje 
nesta cadeira. 

A eleição de 1° vice-presidente, que titlht 
sido encetada, não deu resultado, visto vcPi
ti.car-se que nenhum dos candidatos obtível'•~ 
nn.ioría absoluta. 

Por consequencia, vai se proceder <• eleiç-ão 
para. esse logar, eleição que deYc recahir nos 
11om~s dos clous mais votatlos em primeiro 
escrutínio, os Srs. Oliveil'a. Pinto e Jofü) 
Lopes. . 

Procedendo-se n, eleição ix1ra. 1° vice-presi
dente, silo recebidas 115 ceclulas, que dão o 
seguinte result<:ido : 

Joiio Lopes .......•• 
Oliveir<i Pinto ....• 
J~m branco •........ 

58 votos 
55 )) 

2 )'> 

E. eleito . 1° vice-presidente o Sl'. João 
Lopes. 

Procede-se n. eleição do 2° vice-presidente, 
sendo recebidas 112 cedulas, que dão o se
guinte resulta.do: 

Cantão ........•.......• 
Jq11quim Pernambuco.,. 
Lopes Trovão· ... _ •. , .. 
Costa Machado ........• 
Manhães Barreto .•.•. ,. 

52 . .,,·otos 
50 .» 

;3 >> 
1 >.> 
1 )> 
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.Astol pho Pio..... . . . . . . Yotos. 1 gueir_<l, Azereào, Caetano de Albuquerque, 
Belbrmino Carueit·o.... l> N:arcm.no de l\farralhães, Carlos· Campos 
Nina t<.i11eiro..... . . . . . . ~ S~hmidt, Lacerda ºcoutinho, Victorino Mon: ~,, 
E:n bra.n;o ... -. . .. .. . . . . . 2 » tc1ro, Antão de Faria, .ti.breu e Cassiano do 

v- . . Nascimento. "'-'w ton:lo nenlmm dos St':;. votai.los olJt1do 
rnt1.ló1·ht al1solutn, o Sr. p1·esid1311tc annuncia O Sr:.. PrmsrnEXTE declara que achandoJ · 
que vau 1n·ocedel'·se a :?·· e:;i::1·tüinio entre o:; 1 s~ pt·esen~e.:i apenas !:JO Srs. deputados nã.o 
tlous ma.is votados. p<Jile c~ntmuar_a. eleição da ffi:GSa. e dá para 

Procedendo-s0 <tO :2. 0 e:;crutinio recolhem- tmlttulHL a :3egumte ordem do dia: 
se 11:3 cedulas, qt10 clüo o ::;eguinte re- !3· parte- Continuação da. eleição da mesa 
::;ultaclo: e d:i, commissão de poderes. . 

Joaquim Pel'munlJt!C1), 3ti votos. 2·• parte- Discussão do regimento interno 
Cantei.o, ;:.i;3 Yoto::;. appr·o\·acto proYi:;;oriamente. 
Em iJrnnco 2. E' cnvi::vJa à mesa a seguinte 
E, eleito :!. 0 nco-prc:;identc o Sr .. Jo<VJ1Üll1 

l 'c1·nam IJU..:o. 

O Sit. PttE~llJ E:\Tt:: anuuueia a cleiçií.o 
ull 1.0 sccl'etario. 

Recollteu1-se 112 cdnlas, que d<"Lo o se
guinte ro::;nltatlu : 

Declal'açtio de voto 

"' Declaro ter votado no dda.dão Dr. l\fatta 
1fadt~\llo na 2a eleição de presidente da Ga
mara dos Deputados, em vista do incidente 
desagradavel em que acl1ou-se involuntaria-

Arthur l-ti: ·s,55. envolYi<lo. 
l-'alletta, 5;). . Na l" eleição Yotei no cidadã.o Dr. Bernar-
Bueno de Paíl':l, 1. 1 d1110 d? C<Lrnpos, por estar convencido de ser 
Em lJrant:o, t. <~ c~tll(~1.;t•.t~ura q~~e s.e .imp~nha naturalmente 
Hn;vendo empate, o ~t·. rn·esitlenti: .aunun-1 ! el'.t .;~_. .. r:!:; do:i tr,tba.lho::s do Co_~g~esso e da 

l'ia que vae pr,1ccucr-:0e a nova elút\iiO pam JO!it1 .• t, ::;~º u11Llo meu ponto ele vista. 
1.0 secreta:'iu. Sala das sessões, 18 Llejuullo de I8Ql.-Josc 

Recolhidas as ccdula:;, recon!1cce-se não J Beiiilaqua. » 
lia v~r numero, pelo que pr~1cede-se ú.. cliam'.t- Lcvn.nta-~e a sossP:o as 3 horas e 55 minutos 
r.la, _a qual respo111lem o::; :::;rs. : ueltort \ t- d·:i. tar•le 
eira, Iudio do llr<uiL In:10ce11cio Serzedelo; ' . • 
Nina. Ri beiro, Cantão l)edro Cliermont, 
Mattlt Bacellnr, Casimiro .Junior, Rodeigues 
Junior, Nelson, Pires Ferreira, l\lartinho Ro
driguc:;, Btu·IJo . .::t Lima, B8senil, João Lo
pes, Justiniar:o Sci'pn, .Tose ,\ve!iuo, Josê 
Bevilaqna,Gonçalo de Lag<•S, Nascimento, Pe
dro \ 'ellw, l\Iiguel Ca.stro, Epit::c:io, :);\ AuJrtt
dc, .Joa11ui111 l-'erw1rnbuco, ,\ntl1·ó Ca \·alc:inti. 
Annibal Falcão, ! ereil'a de Lyra, .kü0 de 
Siqueir.i, Bclar111i110 C:1rneiro, Oliveir<t V:1l
ladão, Snntos Pc1·oii·a., Custodio de l\follo, 
Ath,~vde .lnnio1·. Fons '~C<t e Sil va , FonSC:l:<t 
Hernies, J\Ian hães Bitneto, Cyr·illo de Lemo5, 
Gliveira Pint,i, .Toa.qnim Breves, Virgílio· 
Pess1:ia,, !3:1ptist:t1la :i\Iott:l, A lcinl!O Gmi.naba1·a, 
Erico Cocllio, ~:1rnpaio Ferraz, Lopes Trovei.o, 
Aristides L0i 111. Furquim Wernecl(, Viuhae.:;, 
Thomaz Del1Jltino, AntúDio Olyntho, João 
Pinheiro, Pacillco i\Iasc:Lrenlla.s, Alexandre 
Stock.ler, l\Iatb Mrtchado. Lamounier, Alvaro 
Botelho, Gonçalves Cha;ves, Americo Luz, 
Feliciano Penna. Viotti, Dutra Nicacio, AS
tolplto Pio, Domingos n,oclia, Costa l\[acil;~do, 
Palletn., Ferreira Ra.bello, Bueno de lhuva, 
Ferrei1·a. Pires, Bernardino de Campos, Fran
cisco Glicerio, Doming-03 tle l\Ioraes, Adolpho 
Gordo, l\lursa, Paulil1o Carlo~, Costa .Junior, 
Rodrigues Alves, Alfredo Elhs, Almeida No-

Camar:i. \'. I 

~a SESS.fo 1m 10 lJE JUXHO DE 18!)1 

P1·eside;icia elo Sr . .!lfatta Machado 

:\o me io-tlin. o Sr. 11residen te manda pro
cede1· ii leitura do expediente. 

o SR. 1° SECRETARIO procede à leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

OlHcio do Sr. deputado Pedro Americo de 
Fig-ueire_rlo, da.lado de hoje, pedindo licença. 
pam se a.usentar dest:.\ cidade por 90 dias, 
para tratar de sua saude. -A' commissão re
spectiva. 

Requerimentos: 
De D. Adehide Telles Pires, viuva do ca

pitão Antonio Lourenço Telles Pires, pedindo 
uma pcnsão.-A' respecliva commissão. 

Do Dr. Amancio João Cardoso de Andrade, 
protessor ele zoologfa e 11otanica. ela Faculdade 
de Medicina da Bahia, pedindo um anno de 
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licença, com todos os rencirn1mtos, p:ira tra
t:i.r de sua. sande. -A- rcspecth·::t comrni'5s.'ío. 

. o SR. :l....-TOXIO OL YXTllO (pela ordc:m) COlll· 
munica que CI Sr_ João d~ ;\ Yell:n não) pôde 
comparecei· i\ sessão por inc•immodo de saudi: 
de sua pessoa, de s•.1a familia. 

O Sa. PRr:sIDEX1'E-lutair;1d:t. 
Em seguido. proce,le-se ú. ch~1m«da, à qual 

r espondem os Srs. idatta .M~chi'tdo , Lamou
nier Godofrc,>do, Rdum!M1, Rr.lf11rt Vieir;1, 
Indio do llr<tzil, Inuoceucio ~erzedello, riina 
Ribeiro, C;u1tão, Pedro Cl1e1·111ont; ~:atta Bn
celar, Casenli.ro Junior .RodriLi:ue~ Ferua11de~. 
Henriqne de Car•alho; Nog-tteira Paranaguâ; 
Nelson, Pires Ferreir:1, Be~'"rl'il, Joil' Lopes, 
Frederico Bor g-es, Jo:;é Bevila11ua, Gouç:\lo 
de Lag-os, Nascimento, Ped1·0 Velho, !\li;;uel 
Castro, Amorim Garci:t . E;ütacio, S:-~ :\n
drade, Tolentíno !le C:i rvall1 u, Rosa e SilY~ , 
Gonçal•es Ferreira, .1oaq nim Pernambuco, 
J uvencio de .-1S-liiar, Aotiré Cav::tkanti, .Ioão 
Vieira, Espirito Santo, Belarmino Carneiro, 
Oiticica, Oli'v~im Valbdito, Felisbdlo Freire. 
Augusto <le Freitas, To5ta, Sealm\, Zama; 
Marcolino J\Ioura, Seve1'ilh' Vieira. San tos 
P ereira, Custodio ele i\lello, Pa nht Guima1·:íe:;, 
Dionysio Cer11ueira, Leovigildo Fi!:;ueiras, 
.i\Ioniz Freire, AtharJe Junior, Fon~t.?c:t e 
e Silva, J..'ouseca Hei·me~, l'\ilo Peçanhn., 
Manhães B:ll'reto, Cyrillo ue Lemos, Oli
veira Piuto, Joaquim Breves, França Gm'
va.lho, Bt..pt ista. da Molt(L, :\lciouo Gu:t 
nahara, Sampaio Fermz, Lope~ Troviio, 
Aristide>Lobo, Marrink, Fur·quim Werueck, 
Vinhaes, Thoma.z Delpllino, Antonio Olyntho, 
João Pinheiro, Pacifico J\tasearenhas. Gabriel 
Mag-alhã~s. Chagas Lol•ato, Alexandre Sto
ckler, Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves. 
Americo Luz, Fclicímo Penna, Viotti, Datr.• 
Nicacio, Astolpho Pio, Domina-os Rocha, Costa 
Machado, Pa1le!a, Ferr~fra. ~ Ral1el!o, Bueno 
de Paiva, Ferreira Pires, João Luiz, Bernar
d.ido de Campos, Francisco Glycel'io, Domingos 
de Moroes, Adotpho Gordo, Car,·aHml, .:111-
gelo Pinheiro, Morsa , Pauli:i.o Carlos, Costa 
Junior, Rodrigues AlvP.s, Alfredo Ellis. :,\Io
reiro. da Silva, Almeida l'fogueii:n, Azcre<lo, 
Caetano de Albuquerque, l\farcw.uo Ma1ra
lhães, Eclu:i.rdo Gonc:üvcs, Fernaudo Simtts, 
Scllimidt, Lo.cerda Coutinho, Victor ino Mon-

-teiro, Antão de Faria, .Abreu, Cassiano do 
Nascimento, Demetrio Ribeiro, Domingos J e
suino. 

.'\.bre-se ~ sessão. 
Faltam, com causa participada, os Srs . 

Bandeira. A nniba.l . Falcão, Luiz de Andrade, 
J. de Síqneira, Pereira de Lyra, Meira de 
Vascoucellos, Theophilo dos Santos, Pontes 
de l\Iirantla., <hbino Bescuro, Ivo do Prado, 
Leandro Maciel, P:iulo Arg-ol!o. Garcia Pires, 
Ampllllopllio, Fr;rnci:;co 8odri:'l, Barã() ue 
S. ?vJ:u-co:;, l\Icdr;tdo, l:larão de Vill:i. Viçosa, 
Pri:;co Paraiso, Ali.>1~rto Ur:rndii.;, \ 'iriato do 
\ le1foiro><, Luiz Mumt, Frües (l;l Cruz, Erico 
Cc'elho, Jnc(jn(;;;; Oul'iquc, Badaró, Ler)UL~ l F i
J!Jo, J11coh •la. Paixiío, r dr!'eira Br;mJão, 
Costa Sen1Ja, Con·êa Hawllo, Manoel Ful
gencio, Aristiues ?IL1ia. Gnnc 1 lve5 n.amos, 
Fr;rnci:;co AlfüLl'al. lJominzo~ Porto. Ha.1-.io 
de ~ant:t Helena, ~.lw;ics Ba1·r,», Lopo;; 
Cll•t Ye;;, C:wlos G:u·ci:i , 1\.nui<1<1 .l un ior, F lem·y 
Curado, Leopoldo de Hlllhucs, Guirna r:i,is 
::\aL;d. ilelarmino {le .\len• k'n~·a, Lanro Mul
ler, Pcrei1~1 rl:t Costa, Julio de C;1 ,;til hos, 
~rne~tQ d~ OliYcim, Bur:.:;cs do Mcrlciros, 
:\.k id~s Lima, Tllomnz Flore;;. Home1·v tla 
ptist:i , Roclia Osorio, Ferun.ut!o :\bliott e 
.\1ernia lfarrc to. 

E' lida e sem debate approvath\ a uc t:i. du. 
sessão aotccetlente_ 

O :Sr. Zaxn.a (pai·a iicgocio urgente) 
diz qtter> Sr. presiden te que o conhece desde 
os tempos p:\.-;s:t1lo:;, nào ignor:~ que, si o orii
dor ;;a!lC lraballmr como praça :i.r rcgimentada, 
como t rabo.lhou hontem,como tmb<•llm.rú l1oje 
e ama.nhã, gosta, toda?ía., de n.lgumn.s vezes 
fazer de-francoa.tirador-

E' <\sua posição neste momento . Represen~ 
ta só e só o. sua individua lid:ide; fal!a por 
conta e sob r espons:iliilir.hde proprfa-

Vem otr.:recer ú. eousi<leração da ca.sa um 
requerimento, cuja materiajulga conveniente 
seja adoptatla. . 

A Caumr:c aprecial-o-lla como me~ecer, a 
cüd3. uin rl0 S!lUS collegas votará como melhor 
llle par~cei·, sem considemr siquer a pessoa 
de seu signata.rio . 

Estamos, diz o orador. segundo o rumor 
publico e segundo n voz autoris:\rla do muito 
re;;;pei~rvel presidente lh Repulilica, uo ver
dadeiro regimeu do go,,er·no do P°''º pelo 
uovo. 
· Aiguns autores,quecontestam, não acrecli
tam muito na. p::i.hwt>a ofilci:i.l. Ape7.ar de sua. 
re.Speitabilitlade, o orador pcrteoce ao nu mero 
rlesses incredulos; não e porque DW Se sinta. 
muito disposto a presta.r homenagem ao illus
tre ci<lurlrl.O, n qnem t eve a lelícidade de 
conhecer em tempos <J.Ue jii não convém 
lembl'tit'. Anfrisio Fialho, Pedro .Americo, Urbano 

Marcondes, Conde de Figueiredo, Francisco Temos, ou pretendemos ter um regimen 
Veiga, Ca:rlos Ch:t!?:ts e J oão de Avel<\r; e de;mocratico, regimen (\e füc:ilisa~.tio, de pu
sam c:.\ns;i., os Srs. "Ucllôa Rodrigues, Lauro 

1 
bliciclad.e onde absolutamente ni.\o llaj<\ se

Sodrê, Costa Rodrigues, Almiuo A.tionso, gredo nus regiões officiaes, porque é esta. a 
Couto ca.rtu:o, José Mariano, .Ra.ymundo condiçilo dos governos livres (apoiados) ; onde 
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as regiões officiaes n~da. teem a encobrir aos J est~ exemplificando que esti:: ~ysteml:l=é o 
olhos do povo. (.Apoiados). I mais c:1paz para resolver as d1lhculdades qu0 

A vida do governo r~pulJiicano deve ser . se podem apresentar nos gover11os dos es
transpar.::ntc. A Republica, como ;t m1llher fados. 
de Cesar, nem de len; deve Sl~l" susp.o-itad<L o Si:. B. CAR.XElRO- ü exemplo da r~~·ança 

Nestas condiç:ões, est~1 lJeleceu a Coí1stituição não merece ser aproveit:i.do. . 
tio 24 ile l'i.n.·ereiro que o Presidente lia H.-::pu- o .srt .. ZA:IIA diz que está pugnamlo·pelas 
blica se dirigi,;se ao corpo legislativo dando suas 111eas. 
conta de tmlo qu::wto se tenha r1;.;olvido e se 
pl'Ú:en11a, resolver nas re,_;'iüc:s otiiciaes. 

Pare': ·-lhe qu.3 é de interes.;·: pnlilko e, 
aind:1 m:d:::. um rl1~\'<!!' de cor'tezi.1. rhr-se :t 
11wns:1g-ern cine o Cong-l'es::;o ~acional l'ecc~beu 
wn:t ri~spo:;l:l na al lura da eorpor~wão :t 11 ue e 
diri;:iLl:1. 

L:~1 S1:.. DEI'CTAuO - Res11osta :'t folh do 
till'()!,! (J .. . 

0 SI~ . .ZA)!A-lnterprr.ta 1Júl11. 
;,\1•5t;1s condii:õc·s, ou;;n, propor rine a Carn:u-a 

d t•S Deputai.lo:>, imrneufatnmente depoi::; <l:.l 
elei<;ãl.l dos sec1·etario~. eleja. unm cormni::siio 
de tre,; inemlit·o:;. quo et.dJore um pl'Ojedo ile 
re:spé1;;t:' it m0nsa:;·em pr-esitlencial. ( Sao 
(lpoiados.) 

O SR LoPES TH.O'L\o-V. Ex. ou~r ar:-as
tar-110,;, pouco a pouco, par:t u re.sfoien par
la.meuta1·. 

O SR. Z!\.MA. diz que S. Ex . inter-preh ·n,•ni 
o ::eu pen$aU1ento. 

O SR. B. CA1-:.xEuw- Um:'I. imit:1çiio clt• 
resposta à falia do throno. 

Or;n:.o Si-t. DEPUTA DO- E' a renorar:ão rlo 
parlameuta.riswo ago1"<1. 

( lla Ol.il ;·o.-< apartes.) 

O S1:. Z,\.)L\ diz que os nobres deputados 
uão o comprelie:ult•:n 011 uão interpretam 
bem o seu pensamento ag-ora. 

C:1r SR. OEPt:l'ADO - V. Ex-. é coherente, 
pol'que 6 pnr!ament:ui:;ta. 

O ~1:. CesTonro nE l\fEI.LO- E~ti p1·estando 
melhore,,; ~ervi(:o,; do q11e os ele nmitos repu
blicano:; h i;:tol'i<:o:; ; e:;tú sempre nt~ e:stac:ada, 
cc.m :;;:el"iticio;; de seus interesse:;. 

O S1~. Z.\)L\ diz que o Sr. presidente e ::t 
Camara bem :sentem quanto o penhoram t\ 
pala nas l)Ue ncabam de lhe ser dir-iddas pelo 
illustre cidadão, que tanto honra'· a nossa 
pa.tria ... 

o SI{. CUSTODIO DE MELLO-E' justiça que 
\'. Ex. merece. 

O Sr:. ZA:.IA- •.• o quanto ellas animam-n'o 
a continmr na propa;;anda de suas idéãs ...• 

O.Sr:. C"GSTorno DE l\1ELLo-Coherente com 
suas opiuiües a.ntig-a:S.(.4.poforlos .) · 

O S1L ZA::\L\ fülla e fallará sempre cofil! 
sinceridado e de accürdo com a sua. convicç:ão. : 

Póctc ser que as suas ideas não sej::un ac
ceita.s J1u, seus illustres collegas ; :póde ser 
qne elles não a julguem ;:is mais convenien
tes. Mas,não -póde :pretender fazer ::i. conquista 
dos princ:ipios que jul~·a bons. sinão pela pro
pa;:r<tllthi, publica, <1,presentando-os nesta esta~ 
cada, dh1 por dia e hora, por hora. 

Crê qne merece desculpa, 11orque falla em 
Pome 1lc uma convicção sincera, acreditando 
pugnar por :.'lquillo que lhe parece de utili
dadt< por ver que este regimeu presidencial, 
sonh.itlo por alguns republicanos, não pôde se 
imphrntar em um paiz como o nosso, com os 
nos:;;os habitos, com as nossas tra.dicç~ües de 
67 annos ile pratica, do regimen parhmentar. 
( A.poiarlos e ncio apoiados. Trocam-se muitos 
apai'tes.) O S1~. Z:DIA diz q11e està <1cost11mado a 

esta:,; lnta~. rnas nã.o pórlt\ pretender guiar 
as opiniões 1los seus illnstres colleg-as, porque O Sr:. FREDERICO BoRGEs-Apoiêl.do; o que 
nã.o tem 0 uireito ele dai· or-ieot[tção a. repu- temos agora é umn. dictadura legalisada. 
hlicanos, -visto como é um dos que viern.m ·ela O SR. ZA21IA confessa perante esta C:i
rnonarchia,-é um soltlatlo noYo d:1 rep4blica. mar<'I. que o reg-imen parlamentar, que tive
l\las crê poder dizer qne tem o direit0 (i.e tra,- mos. era um regimet1 deturpado, não era. o 
b:üktr pelo regular funcciona.mento do sys- verdadeiro; mas do abuso de um systema 
tem;~ republicano, como aquelles que ma.is não se conclue que o systema seja mào. . 
siuceramE:1!te se dedicam a r.stz, causa. O regirnen parla.mentar, segundo seu ideal, . 
(.4.poiculos .) tem uma. grande v:.rntazem, vantagem inesti- , 

A republica não é uma creação da,s idea.s mavel, porque garante'todas as liberdades. _) 
motlel'nas. Republica existe desde que lia E' um engano em qu~ làborarn os nobres 
civilis:·1 ção no mundo. Atí1enas foi republica, deputa<los, acreditando que nos regimens 
Rom:\ foi republica' e republicas que . deram \livres .. tanto faz que o primeiro magistrado 
li9ões de''gru.ndeza. ao mundo \)as.:;ado, como eh~ na<}ii.o ~eja, perpetuo, como eleito de quatro 
amda. as estão dando ao mundo.moderno. Hoje em quatro aunos. 
uma republica, e uma gl·ande republica, ado- Aos varios. apartes que lhe são dados, o 
pta o regimen parlamentar: a França, que orador responde que isto é uma questão de 
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ordem, e não vem discutir aqui thé":;cs polí
ticas. 

Submette o seu requerimento ú a prcch•,~ii.o 
da. casa, 1icando com o dir~ito • le perse
Vel'antemente tentai· restabelecer a:; buas 
pratiéas parl~unentar2s. (Jluito bem.; ,,1uito 
úein .) 

Vem à mesa e é lido o seg nin te 

cumprir as ordens de ministros dcsalntsados, 
que toem a coragem d(~. por essa. form:t, com
pi'Ornetter o nome do Prc:-idente <h lteptr
IJlica, no excri:icio do seu alto cargo, ao rec;~
bc1· a commnnil·açi'lo de que <t assembléa 
constitninlc acltant-SH pt'ompta para encetar 
sc11s tr•l.ktlllos, fe7.-!lie sabei· r1nc, /lM nii.u 
existir ecl!(icio onde ella 71odcsse f!mcciono:r ... 

L"~l SR. DEPUTADO- Pretexto riilicnlo. 
Reque;·imento O SR BARBOSA LL\lA ... n adim;11, 11arci 111 

d~ Jimlw. 
(<Proponho qne imrncdialarncnte clcpoi,.; 1h Ma::, notai mais, 11111 llisLincto i·epre;cn-

eleição dos :;ecrctarios, a Gamara. do:; ~1·:;. tante daqncllit eorp01·açiio, querendo mo:;tear 
Deputados 1~leja. · um;i comrnissã.o de tre,; qnanto era iujnsti1kaila n razão alleg;Hht pelo 
membros para elaborar 11111 projt?dll 1k rc- dirino repre:;ent:1ntc do p0Je1· l'l'<!pnbntr3 que 
sposta ii men:;agem im:sidendal. o qn;d, a5~im e:rnl'ilit.\1'.: de sn<tS atll'il111i<;üe:; leg-•1es, 
sendo submctti<lo ú ampla discu:::são e depois oJl'eI':!Cull 0 sc; 1 pal:tc~tr~ e :10 me:,;mo tomp:> 
appronido, serit rcmettirlo ao Pre::;idonte d<c pt'estou~se <t l'azcr toda,; as lle:-;pczus ncce:;sa-=
Republica po1· intcrmedio do Sr. 1° :::ec1·e- ria::; para artqrtül ·O qnn.!lto ante:; ao 1'unL:cio-
tario. llillllcnto d;t assemblúa. 

S. R. Em 10 de junho tle 1891.- Cesar Oc-o\·erntI.dor,dcaccordocomasin::;trncçtíos 
Zama. » que ):eceli:·ra, manteve sn:is ot'dens. Os illns-
-o SR. PRESIDE:-;-TE - O requerimento do il'es rnemhro:; da assemblêa. leQ'islati\•a. 1lo es

nobre üeputado podia ter sido a.pre:;entado na, taüo de Goyaz. f)llcrenJo tn.llt(;qnanto 1lepen
hora do expediente. Apresentado depois da dos::;e Je sna :1c~·~o: i:npedit' lntns o evitar 
leitura. üa acta, conrormc o reg·irnento ap- conliictos, em vez de proceder·em mnito le.~·i
provrvlo provisoriamente, só o sujeitarei it 1.i!lli11ne11t•.) de a.cc0rdo com o mandato quC1 
delibcraç~Jo da Camar;.1. inlerrom['endo a !1:1...-~nm 1·cec~hirln ü l'unccioliarern quanrl íilcmc 
ordem do dia., se assim for Totado po1· dous npezar 1las or1lens prctcm:uncnte le;;aes, 
terços dos deputados presentes. a1,1eza1· elos ~1,~tac~tlos l·ff'.Lnlado:qiot· nq11ellc 

o SR s' 'ERI'.'\O v1~1P \ - o re"'il11 '11 to soba do sei·tao, rimzer~u.n ;~mda dar uma prova 
approv:~do L~r·o~·i~orian~er~te refere-se"' it ~lei- do :>en :1 C\ndratl11 P'.tt~:10 tismo. e '.'l'pcllararn 
ção do presiclente e mais membros da mesa. p:.mt ·º in litul<1do m!ms~'º ilo. mter101·. - . . 

O , d , .· 1 •t t :- J Pois l1em ; este C'.H.l:<dao eu.ias actos nao d1s-
- as,,u!npto. o J equer,1mento: l 01 an ~' n,·1? cntu com o !'irn de derril.:ai' ministerios porriue 

e::tando_1?clu1_cl~ ~1~:y:11~~ ªPlllOYach, \·Ex. convictamente não farei 1lc modo algum p<n·
nao o poac su.ieit;u ª de J,1.tc. . lament.iri::;rno; este cic.ladii.o que preteudi:1 

O SR. PnEsrnr:xTr.-Consultarer a casa s.:~ nesse momento concretisar toda. a ant1wicble 
concede a urgencia ren_uericla. pelo nol1re de- ilo Presidente r!:t Rc~publictI. garantia aos il
putaclo. fti.~tn::.~ memúros da assemblia Comtituint8 de 

Consultada., a Gamara J1rio concede a ur- r; 0 ,1rc::; 'iHt 0 cr.dimnentn, siria soíncnte oquellc 
gench requerida. e rjue :11" rio jnnllo a. assemlJléa :;e poderia 

delinitirnmente instalhtr. 
O Sr. Barbosa, Lhua- Sr. pre

sidente, tive a honra <le receber <la camara 
dos deputados do estatlo de Goyaz, a repre
presentação que envio à mesa. 

Goyaz, Sr. presidente, como sab.e a Camara, 
e como nesta. representação se da. prova elo
quente, foi uma victitna d<1. interf'erencia do 
podei' central na orgauisaçã:o detinitiva, dos 
estados. 

Esse estado foi o primeiro a decretar a sua 
constituição, na qual se instituiu ::i. cxistcncia 
de uma e<imara unica. 

:Mas, reunida a assembléa constituinte, o 
governauor, que jiI. não era o distincto official 
do exercito, o Sr. Dr. Rodolpho Gusta>o ela 
Paixão, prestando-se n. manejos de individuos 
que alli querem influir decisivamente na es
colha do governador derlnitivo, e tendo de 

"\ 1º i.ln junho o gov.;,rnadot· do estado de 
Goyaz" rpw ét«"t jit outro ddegado liicenista, 
"01n-e11cido de 'l u'J nã.o era possível i·eun ir 
roto::; ~;uppostos, cnpazc,.; ele elegur p<~ra"o 
(t/t.o cargo c.le goveruador_dü Goya1. un_1 mcl1-
vir_lno maniYoll<l. í1o; aullcos, dos Yalidos 1lo 
in·imefro 111agistrado da H.cpublica,tcve <~ au
dacin. criminosa, rle pela segunda yez, a,drn,r n, 
installaç."Lo do Congresso Constituiute para 
15 tle 110Yem1Jro, 

o SR. BEYILAQUA-Parocliou o que se tern 
d:vlo no Ceürá. 

O SR. B..\.RBOSA LDIA : - Não tomarei a li
lHrdade ele occupar por muit0 t0mpo a. atten
í·ü.o desta illnstre casa, .nem o assumpto pre
êisfl. de commentarios. (A11oiados.) 

Não preciso fazer c0Jlllllcnü1.rios,. que os fürú. 
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a in•lignnç:"io que S'.) tem condensado nos co
rações do,; verdadeiros patr·iotas,d.a,ciuellesque 
SI.bem o que ê ;t Rebnb!ica, muito ditrerente 
daquillo que poe ahi. Sú anda; fazendo. (A.poia
dos_) 

Pelo ::trt. ::lG 1la, Constituiçü.o Federal in
cwnbe ao Con_q;·e.~so vela1·_.sob,·e a !)1!·ardci âa 
Constiiuiç11o e das leis - -

Se concorclassemos com a doutrina ele mna, 
hormencntica, vesga qn ' vive n, fülsiticar t ·~x
tos 1le lei, ;;i prcv:llecesse <l reg·imcn s· •mi.
dictatorin.i riue se pr-eten1fo11 im[ilüntn.r- tle 2-1 
de l'oV<3reiro p:u·:t t:it, n··H poderiamos consen
tir siJ(,nc:iosns <Jll•l semol11:rnte intel'ferencia 
eon linnassc. 

l~xbte.porém, dispo;;iç'.ilo na Constituição que 
11inn1ht qne <is excc1lto1·1~s da. lei p1·ocn1·em sem
pt·•i inspi;·ar-sc n:is n<_1r111as do 1·eg·imi:·n rede
ra!. llíJS dic;tame~ da do:it1·ina ~rcpnl1lictna 
(arL 78). 

Po1·Linlo, não pod·~mos pcl'mitti:· qno oc
cnpc :i. c:vlcira '1:1 p;-,~;;i•!,,nci:t d:i. Rcp11hlir::t. 
cm \'CZ do magistrad 1 com potl ·res clelinido:; 
na Comtitniciio, 11m ~.0mi· 1lictador: si tal cx
istenci:i. ~ aln;nrd:1. rn:li:; :Li1s111·rla.' é :1inda a. 
deleg:i(.'ilo de pot.len•,; tle:-:b nat11rcz;l :1. indivi
dno;: qne ,·ffo impedir :t orga:1i:->açii.n rio:-: cst:t
dos l'edemdos. 

C)I Sr... DEPCT,\DO - E' mn vordadei1·0 
crime. 

O SR_ F1rnoi::r..1co Ro1wr.s-F11i plano g-cral 
para toúos o:; estado:;. 

O SR- Ruwos:, LDIA-:\i'io preciso f'l'is:n·, 
ou descer a detalhe;; para;-., comi'rehensifo dos 
factos que estão 110 conhecimento dn, maioi·ia 
dest:. iilnstre c:1s:1, liastn s:di'Jntru· o f';icto <le 
que o i1vlividuo qne teve aml:tcia ele j)OSter·ga~ 
a lei, foi. secnudado pelo 1n·inrni!'o magistrado 
da, R ·~pnbli ·:n., que sa.IJe que ha Llispnsiçii,o na 
Con~ti tnição que re~pon.~a!1ili.rn os f it1icciona
rios publicas pelos abuso.~ e o;;iis:<ije.s ;w e,1;er
cicio de seHs car.IJOS, a.Nim como os •:ri.i~ ne!lli
ge11cia1n e ;z•7o 1·espon<~bilisali'1. os seús stdial
temos. 

~a, segnn1b parte clestn, di,.;posir,~ão constitn
cional itH:orreu o Presidente d<t Repuulic;t e 
na primeira, o seu deleg::ulo_ . 

Subrnetto, por!ltnto, à consideração da, Cn
mara, a seguiu te indicaçãv (ld): 

« A Camarn, dos Dep11tados, no n:;o da d
tl'ihuiçii.o qne lhe confere o art- ,!! e, tendo 
conhecimento dos illegacs adiamen tl)s com <J ue 
vae sendo p1·0t8ll:tda a organis:w:fo do estado 
de Goyn,z, recommenda ao Presidente da Re
puiJlic<t que faça cessar ess:t abusiva interrnu
çã0 do seu delegado naqn1~lle estn.do. e cstra
n~1a qne o primeiro nrngi:;trado da 1-tepublica. 
tao depressa despreso o compromisso que 
t<:_mou de cnmpriJ: e fazer cumprir a Constitui
çao. )> 

VozES-~1uito bem; muito bem ! 
Requeiro urgencia a V. Ex. para ser sub

mettida á consideração da Carnara. a indicaçiio 
que acalJo de apresentar. · 

Vem a mesa e é lidtt a seguinte 

J;ulicaçé'io 

~\. Gamara dos Deputados, no uso dn. at
tribuição que llte confere o art. 41, e tendo 
couh3c:imento dos il !cgnes adiamentos com 
qne vae sendo protelladn. '"" ol'gauisaçiio do 
c:;taJo lle Goya.z, rccorninencla ao Presidente 
•la l{epnlJlica r1110 foç<t cessar essa a.busin in
tenenc; io do s0u delogaLlo uaquelle estado, e 
ex.ti·a nh:t q 11e o primeiro magistrado chi Repu
lil:r!:1 tiin clepre:;sa despreze o compromisso 
qnc tomo11 de cnmJ ll'il' e foze1· cumpl'ir a 
Constit11i<,,iio.-flm·bos1i LiiiW. 

r-:· ignnltnente envialh ú mesa e vae a im
prirnit· '' segninte 

Represe;itaçao 

i-:x:m. ~l'. presiuente e ma.is illustres mem
bros tlil. Camara cios Deputauos - Nós, 
depu lados ú Cmnara Consti tu in te cio estado 
ric <~oyn. 1., vimos pe1·ante ...-ós, legitimos 
orgãos 1.la Soi1eran ia Nacional, pedir provi
rleucias le.!;is l:i tinis qne constra.njn,m o go
vernador deste estn,do :\ respeitar e obedecer 
~ Constitniç:;."io que, poi· 1mHt maioria de quasi 
dous tei·ços. decretámos e promulgámos, e 
a qne elle recusa-se formalmente dar cum
primento, por termo-nos reunido, não obstan
te o seu decreto, a•liando a. insta.Ilação da 
Constituinte para 15 de novembro. 

l~r<t <t seg:mda ve:~ que o governador, 
apoiado d;.t força, e só com essn. razão, pre
tenclin, impedi!' que exercessemos um man
dato, que nos !Ht Yia wnfiaclo o povo, na 
eleiç:ão mais livre que se t0m i'eito neste 
estado_ . 

E foi cheio de r:tzões f[tÍa uos collocámos 
nessn. ottitu1.le <l.e resistencia ao arbítrio e 
à Jll'Cpotencin ele nm governo sem escru
pulos, org-ã.o 1.le paixões e interesses incoo.
ressaveis. 

Ern principias ele abril ::icha vam-sc jã. 
ne::;ta c•1pital 23 deputados reconhecidos, 
numero sufficiente para installar-se a Con
stitninte, quando o governador, por decr-eto 
dei desse mez, adiou-a para 1 de junt10, sob 
o pretfito de que não havia. prdio com 
as accom111odações necessa.rias para. as ses
sões. 

Em ofücio que alguns dias depois lhe diri
gimos, ponderámos :i S. Ex. que o antigo 
editkio, onde funcciomw<L a assembléa provin
cia,l, prestava-se às sessões da Constituinte, e 
qua,ndo niio se presto.sse, o deputado Antonio 



Câmara dos Deputados- Im presso em 04/0212015 14:35 - Página 6 de 11 

Sessüo em 19 de Junho de 1891 

Joso.Caiaclo o1Terecin-lhe a c;isn. de sua resi-:-1. Tomámos desde ontiío a. fil'me resoluç>.ão de 
denc~a, co~nprorncl!endo-~e a faze~· nella, nte ·!1st:dla1· os noss•is tra.l1;ilho:; no di:i. 1 de jn
ao :tia da. rnstn.lhtÇ\tO. - l? d~ alml, as :~.!te- 1d10, .Pat«t o íjua! no~ h<t \' Í<l con roca.do a mes<i 
ra. çoes qu~ o cn!?'cnnen·o rn.d1casse, ~ p·:d1mo~ 1 J1'.0 Vi S01·ia, t'll·.·1tla•!a 1~ . ) l• · L:~·1·;tmnw. do mi
que, a vista. disso e. (lo~ meonvetllt!nks .:-m ll!Sll'O iio inte1·im· a <fll•J nos l'e l'~·rimos, e tle 
reta:·dar-se a Ol'g"~uusaç-ao deste estado. rc- nos rennii· toda.s as noites, sem o :lpparato e 
c?nsHlerasse o seu acto e l'evogasse o <lec:.retCi n;; t'nrrn:didarlcs lb ses:>ü~~s' · de u111:t assembléa 
citutlo. constituinte, ;1.litn rle esturln.rmns a Consti-

0 gwrnl'nador resistiu e o governo retle- tuição, .iú !'l'Ovi:;oriamente r.lecrntada. cm p:ir
ral, pelo ministl'o do interior, di1·it:inclo nm te,,; approvaPmo:; as emendas que a sua lci
appello ao nos;;o iiatriotismo, pcdiú-1:0" (' 111 tum n:):> tinha sn!!~f~ri•lo. 
telegramma. de IS ele abril que nos Cllllfor- E3""" 111c.snus i:,;;1i;iíõ~s começaram :i. in~[li
maSSi3l!lOS com o adiamento, qne ell<' 11os rartl,_::;conllan1::i ao n cC·;!!'OYe1·naunr,que ne,;~H 
aSSl'!!tl!':iria toü;1s as ~·::1.t'~i.ntias 11n,ra a in; tal- sc·nti• k1 ol11c!on :w Dr. cl:Mc üe oolicia. onle-
lação no dia l <.le funho. e,;1 lwii! c ; 1ri r;en 1 , i n:1111lo-li10 CJ!Ie ll••S YÍt:"ia,;,;n. • · 
l.:i e aos clcíto;·cs dcsic c . .;tfü/o. · :\ pol iei:: d:1 cid:Hl ..:•, que ,.:e 1;1?.i:1 pr1r nnw 

p .. trnlha ele 01L··· p 1· n.;< t~, pa:-s1lll :t ~l!r i'eitn. por 
l\os conformamos, confiados na p;-i1~11T:~ ·lo nrn t u iil i·a cl : <:iu.:c •enta. qtH' ,.,3 ,Jii;ll'iuui:i 

ministro, ecomo não er:1 possi n•l I1•'" 1IÍ>'í>L' t'- .-. 111 1 it:i :Z• d<':' pcl:i l'I t:t 1, , ~ 1 n torn :1 da c:i 5:t 1•111 
sarmos, porque muitos de ncis tiverno.; <1 1~ per- íJll ·~ ·~ ·~ l•·l i;·;i\·:i mn~ .is !ll)s:':is ,_1,,;;líes. 
correr dusent«s e mais le,Q"uas a C•n-:illo i•:11·:1 u., ::;e 11 l:i.J, 10 ,· .. rnman•lant•} do :!t}' b:ü:dhão 
cumprirmos o mnmhto po-pular, aqui nu,- 'con - du iiit'.tnt; 11 .i:t 1,1.de:ia ,.a e_\e!'cicios de (i):::-o 
scrvámos com enormes ,:acrilicios. ::;01r1·cndo )"el•1s ru:i..: d.i •'id:i:!i~. :iJt:i m•Hlrn!:arb. :1Ja'i·
considera-vcis pre,juizos em nossos 'interc·sscs. 111ando a Jll•Jlula•:Ju com atr0;1.<toras ües
nusentes de nossa.:1 familias, e :iguar<lúmos o c;ii·;.:-.1:;. 

dia l de .i uuho · E cnmn 1l lll<1vim1'n to de forçn;; e estr:' 0xnr-
Ao upproximnr-se, porém, esse i.1i<t. tI IJ \' t)::; cii:io:5 começaram a r•rúYoC:ll· j11stas censum:->, 

boatos de outro adiamento, e este par;, l:) [' :c i·a saii·:n· as apparenci:ls. rn:tn•laram os 
de noYembro, Yieram surprehender-no::;. adrersn i·io,; :1111x:ir boletins pelas esriuinas, 

Nilo acreditárno::: que o honradogove!'l1adol', l':1amando, mn uos:;o uom•_\, o po\·o ús arma.s, 
desembar!!'atlor João Bonifaci0 Gomes de :::i- e t'ai1: ndo e;:;palhar o boato ele ~ue nos, depu
queira, qi'le na sua. nda publica sü tinh;t uma lados, tiohawos nas proximicfrtde;; da cidade 
falta-hrrrnr condi;scendidocorn poli11c1)~ ::;em ()00 Jt.im:: n,,: arm:!do:;; 11a:·a a lut~i. com astro
escrupulos e aclbtlo a install::ição ela C::mara pas cio :;ow~rno; e com este pretexto o Dr. 
Constituinte elo seu estado, sem razelo serin. d1efo <te JlL'lici:t tJJamlou to:11ar· pol' soldado~ 
reincitlissB nesse gra;-e erro, de riiie .-·.ra 6 as entr:1(h\,-; eia cidnde, •3 qnantos lavraclore~ 
primeiro n exprobar-se. entraY:1m com sons carreg.:unentos p•1ra o 

De facto. s. Ex. resi:-tiu e Yiu-so n;i_ ne- mercadn, rlc,.,de ~ue, conforme e aqui lia.bilo, 
cessida<.le de pedir a sua exoneração e p:1s:;;1r tl'azi:un a 'nn J;ica •) 11 g:nTucl1a, er:1m pre
immediatarnente 0 !.'O"verno ao I'' ;-ict·-!.!·o- :o;1is o recolhidos ú cadêa, e nntes d<> serem 
vernador Constancio Ribeiro •la ?\foyn, ·llü- 5\oltos. lr>Y:1i!os :'t presen~~:i do chefe de poli
melll ignorante e incapaz, e, portanto, rnnito e;a, qne os interrn:.:·:wa sobre os boatos al;H
nas condições de se transformar em e("f:'.'o in- m:u: \e,;, mandandu escre \·e1· n contral'io cio 
strurnento de um grnpo que, nü.o t ·~ n·d .1 JlOr qn•: <l••pnnharn. 
· l ,1 Tudo isto se f;1 %i:L com o fim de intimidar s1 o e e_mento popular, quer a touo o tr·:tn::;r., . ·' ,, • ,, -· -. 1 •• ,. __ • • • • " • -. , , _ 

por meio de todas as oppres:::ües, consC>1T•1!' no 0~,. · ' ·1111 ". • \0 ::. ·~ ?~ 1 L ~~ l ~"' ·1 - . r~~~1,. t rlo ~ l t.u 
estado ~LS posiç~c·~ oil1ciaes que lhe der <1111 o,:; 1) 11'. 1~~nt,) "~ ~l">:"r. _Js f~i!º"' ".:eram. :~:mo~
acasos da ele1çao llO Presidente lh ! ~·.}]lU- 1 , '. r:~.' ,~ue ~::; : 1 !JP\.~ r:~n~ "-".· 1.l", polrc1:' .n·:º 
blica. P:i:"ri' .un rh. rnn.l. L.rç:irl 1. r til1ci.l,1, pma .JU~-

E impossado do "'OVel'llo um elos r1rimAiro~ t111c:_a.r as ::;nas arL!lr;u·1.ed:ld~s ?ll lllll<1 provo
actos elo vice-!!'o\:'ernado~ foi o adiamento ~,,:ao ['<H·a um coníltcto rndr:;pens:t rnl aos 
annunciatlo, e tujos fundamentos cncher·ain nns iio governo. . 
de indignaç:~w a quantos pensam que ~iio :\ t- Sentindo-nos sem garanth1:;, rlirigimos um 
tributos essenciaes <=to governo a seriecla•le ultimo appello ao goYernador, co:11batendo as 
ú circumspecç.ito. - razG0.; r.orn '(UC p l'etend·~ n leg'itimar o ad ia-

Entre esses fundamentos figura. como pri- 1Mnto e pr~r.lindo-lhe a r01·og-a•.:ão elo seu de ... 
meiro :_-i. agitação llo espírito publico, fJU:uvlo ereto de 21 do mez passado, e declarámos ;i. 

o que a tollos admira.va era a inclifferenç:i 1b S. Ex. que, si não obsta.nte rm1ntive::;se o seu 
<Jliiniilo desti. cid:lde o1fü:ial deante das al'bi - c:et.i, nós nos J'Guniriamo:> no di:i l de junho, 
trariedades e atten ta.dos de um governo que porque nã.o esta. vam suspensa,s as g:i_ranti:ts 
escarnecia. dos representantes do povo, por- constitucionaes e o direito ele reuniã:o estava 
que tinha o ~1poio da força publica. no numero dellas. 
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Em respost:t, S. Ex. nos ameaçou de nest!3 estado, com o reconhecimento e respeito 
nm11da.r dispe1•sur-nos pela fori;a publica, its dr~liberaç,ões de sna Constituinte, entrou 
como sediciosos, si insistissimos no nosso n:1 s::Lla das sessões o rlelegado . de policia. 
proposito. major .João Maria Berqt!ti, acompanhado do 

Em vista desta ameaça e da~ q1ie lazi:t o ti:mont1; Pellrl) Nohl.sco Alves Ferreira, e dos 
chefe de policia. nos deputados, intimando-os n.lfores Braz Moreira.·~ Pedro Ludovico lle .Al
a, nã.o cornp:11·c~n<· ú :;n.::;s:lo :1:1 di:t l, por- rneidn, inCeriore.;; f! praças, e nos intimou a 
quanto estaYam 3. sua clisposiç~ilo :2CO pt·aças que não proseg-uissemos nos nossos teabu,.:.. 
com as armas embaladas par<\ nos disscl ver e lhos. 
<l•JSe,jav:t clle p011par de1'r<1mamento de s~,n- Poll<Jera,mos-lhe que a policiri. estava a .• 
gie, impetrámos uma ordem de habeas cor- commetter um:\ illegaliclade, ferindo garan
pns ao Dr. juiz snb:-;tituto tio juiz seel:iomd tias constitucionaes, pois aquella l'eunião, 
llú impedime11to rfoste. que, como deputado, como elle proprio ob:;erva;va, nada tinha de 
era um do~ impotrantes. setliciosa, não luwia e:t!li pessoas armadas, a 

Foi a ordem de hai}(Ja~ c1JrJ1t's conceJiua nú.o seras r1uc o acompanl1av:1m, e com as 
pe~o juiz seccion:d,emno vel'eis do:; olocumen- qnaes nos ameaçava; realisa.~a-se na melhor 
tos juntos, tão procedentes eeam a;; razües ordern. sem ame:v:as, sem violencias, sem ar-
ein que nus fir•m:L vamos par:1 rcquernl-a. ruido. 

:Não contiandll. porém, na. ell1caci:t dessa ,\ autoridade, porém, abs0Jutamente alheia 
garanti:1, 1>or·,ino não po,liamos absolutamente ao dil'eito criminal e ás disposiçüe;; do codi~o 
contar com:\ l'ori:':t publica, açnlaila contra. sobre sedição. nos replico11 terminantemente 
nos por pertidas insinnaçi1es !los homens do <JUe tinlm ordem ex:pressa de impedir :t con
grupo ollici:1l. qne nos hostilisn, !'esnlvemo~ tinunç<lo r_h sessiio, o que, si não obedeces
acceitar detinitirnrnente todas :is emendas á semos, nrn.n(ht.ria cntral' n. força, que esta'"ª fl. 
Constituiçlio, 1nandar hn-1·ar de vespera os sna disposic:ão e com ella dispersar-nos-hia. 
respectivos antographos, e no rli:" immediato, A' vista disso, não tendo meio de repellir a 
illudinJo a vig-ihu1cia eh policia por nm plano\ força em deles<" dos nossos direitos e das 
que havíamos combinado, nos reunimos antes nossas im:nunidades rle deputados, pedimos 
thl hora, de modo que, IJU:tndo o chefe de po-1ªº deleJrado que mandasse o seu escrivão 
!~eia: ·•n seu deleg:v.lo aµpar0cesse com força, htnar o-ter~10 .em c_iue seria tom3<ln. a nossa 
Jl ttvessemos termm:vlo os nossos trab:.ü!Vis, resposta a mtimaçao, e como nao compa.re
que não passaram n:111uelle dia de preenchi- cesse esse fuccíonario, o presidente d:i Con
mento de formalidades, perfeitame11te dispen- stituinte mandou reduzil-a a escripto pelo 
sa.Teis nas condições anormaes em qne nos 2" secretario, e depois de por nós assignada, 
acl1avames, mas cuja preterição poderia. ser entregou-a ao <lelegado, que intimou-o a 
illi'ocacln. cnmo pl'L~texto p:lra não respeitarem :1comp:H1hal-o i secretaria da policia, onde o 
as nossas deliheraçues. d<Jteve o chefe e o interrogou, pondo-o depois 

Na noite de 31 de maio, est:indo jà aguar- em liberdade· 
dar o edificio designado, na f'órmn. do regi- Estes factos, que !Junca se deram neste 
mento, pela mesa provisor-ia,em falta de ues- estado nos neiores tempos do absolutismo 
ignação pelo gov~rno, para a insta.Ilação da monarchico, d:Io-se em pleno regimen repu
Constituinte, umas 20 praç:is dispostas em blicãno t'ederafo.-o, por falta de educaç.:1:0 de
toroo delle pelo dele;;ado ma.jor Joiio Maria mocratic::t nos depositarios da confiança poli
Berquó, retit'àmo-nos alguns deputados. fi- tica, do governo federal. 
ca.ndo outros que ahi p<'lrnoitararn. E" preciso que saibn.es que esses graves 

No dia. seguinte, ús 7 horas dn. manhã, in- attentados se commetteram para a sustentação 
stallavnmos a s0 ssão com 21 deputado;;, a caprichosa de a~tos illega,es, como o são os 
maioria nece>sarin., e pouco depois entraram adiamentos da Constituinte do estado, decre-

.: mai:5 tres, qn:wdo, entretanto. pelas confa:; tados depois de promulgada n, Constituição 
da sentinella posti:1rl" á p--,rta do edificii\ com Federal. Esta Constituição no art. _63 esta,tue 
ordem de não deix.tr entrar Jlln.is que 20 ile- ~ue _os estados i·eper-se-hiio pela Coiistituiçã? 
putado,;, só deverião se achar rlentrn 19. e l~i~ que adoptc:1"!m, e . na _parte toc~nte a 

Eleita ,1 rnes<t tletioitiva, assignaclos os au- ele1ç<~o,. compos1çao. e funcçoes da c.,,mara 
to1rra-phos, dacretad:t 0 promulg-.>da a Con- : constltumte o que ngora :r:este estado d_es~e 
stituiç:io, <J.n:mdo ás~ (l _meia hora~ dit manhã \de outu.bro; d?, a.nn~ pns~ado é a Consht_m: 
o presicleute da Constituinte de pé prestava 0 ç"o prov1sor.a,1.ente ,\c,o\lt.1cla ~elo governa 
compromisso do bem servir 0 log:i.r de presi- do~ e qne .. fix~ndo no ~eu art.11?, parag~apho 
d~11te do estado, cargo que, pelo a.rt. godas um?oJ o_d1n. 13 _de ma10. para a 1;1::.tallaçao da 
disposições transitorias eh Constituição decre- con~t1~mnte, ?ªº perm1tte ao :,,overnador o 
tada~ devia. assumir para mandar proceder a 1 arbitr1? de adial-a. 
eleição do presidente effectivo pelo povo, Vendo burlados os planos que hn.vfa con
logo que se restabelecesse o imperio da lei cebido para retardar a organisação do es-
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tndo e conser>nr posiçües <iue o povo livre
mente não lhe dará, o grupo político, que 
tyrannicamen~e nos g-oYernrt, lançou mão de 
outros recursos para destruir a obra qne por 
P?UCO não nos custou o sacriticio ela proprfa. 
vida; por meio dos seus instrumentos officb.cs, 
mandou 11reparn.r inq ueritos falsos, cm cine 
teein t~abalhado as autoridades policia.es :• t ,; 
alta. noite, e promover representaç'.ües contra 
nós, arrancando por ame tr;a:; de demissões 
assignaturas de empre(Ç•<ilos pnhlicos e até do::: 
a.lumnos das escolas primarias desta capital. 
Não podemos crer ali;solutamente que ninli:i 
desta. vez encontre esse grupo apoio no ~o
verno federal para ntirar mais uma arr . . nta 
aos nossos brios, desnc:ü;1nrlo ::i Constitnição 
po1· nós decretaL1a; mas. si is~o acontecer, 
de 1ós esperamos a imposição do re5pcito ú,,-; 
deliberações qne, em norne da soberani<t do 
povo deste estado, tomá.mos com r\:lação à 
sua organisaçifo política .. 

Juntamos todos os documentos refei·cn te:; a 
esses factos, para ~ue fiquem constando elo,; 
:rnnaes dessa Camam e possam servir ao his
toriador brazileiro n:< elucidação das rinestües 
que de fnturo se len.ntn.rem 5obre e::st.J cnpi
tulo da historia da fecleraçft.o no Brazil. 

Goyaz, 2 de junho de 1801. 

O presidente, Joaquim Fernandes de Ca.r
valho. 

O 1° secretario, Bermu·do Antonio ele F. 
Albernaz. 

O 2° dito, ~\.ntonio Cnpertino Xavier do 
Barros. 

Fr.rncisco Vaz da Costa. 
Antonio .Aua-usto Vieim. de Castro. 
Francisco ele Pauh'I. Gonzaga. 
R.icardo Paranhos. 
José Francisco de Campos. 
Antonio José Caiado. 
José Jacintho de Almeida. 
Carlos Gomes Leitão. 
Paulo Francisco Povoa. 
Gusta. vo Bellarmiuo ele Souza. 
José Maria :Monteiro de Barros. 
Ernesto Ferreira da Silva. 
Francisco Leopoldo Rodrigues .Jardim. 
Joaquim Ayres d<t Silva. 
Ma.noel Alves de Castro. 
J eronymci Rodrigues de Souza :\Jo1'~es. 
Joaquim Xavier Guim:irães ?\::ttal. 
Antonio Luiz da Costa Brandão. 
Miguel José Vieira.. 
Leopoldo de Bulhües. 
Aclhiro ::1. esta representação. - Herculano 

Seba.stfüo de Siqueira, deputado. 
Adhiro a esta representaçãc. - Francisco 

Penido, deputado. 
~yres Feliciano de Mendonça. 

Côpia-Acta da. installaç'.iio da Camar::i. Con
stit11inte <lo estado de Goyaz/em l de junho 
1lc lSQJ .-Presidencia. do cidadão Joaquim 
Fernande:;. 

?\o dia. l ele junho de 1891. ás i horas da 
manhã., na cas:i do cid:i.dão tenente-~oronel 
.-\ntonio .José c:1i:ido, Jogai· designado pela 
rnesn. d:1. l'e,;p1:ct l '\":L c::unara. cm con vocaçiic 
pnl~lir.ad•.t no orp·ii.o oílicial () Go!;n.: de 22 du 
m:110 11 Jt11110, em fa 11n. do (:c!i1icio Llesi~nad•) 
pel0 !,!'O\"Cl'110, l'ennidoS OS !leputados ern llll
mero leg-al e occupando o:-; respec lirns loa~res 
o;; meml>ro,.; d:i. me;;a, o cidarliio pre:-,:i;lcnte 
conYid11n o:-; c!epnt:.1üo.-; a eonti·ahir o rorm:d 
compr(lmis:::r1 de h~m cumprir· sca:; dever.:~ 
!' ' ~lo lll(H!o 'por· riu e p ;1~s:t a fa ze i-o e, Jevan
t:indo-~c, Dt' <Jne f'oi acompnnh,lllo por to<los 
05 deputado,; pt·escntes. r·rot'erin it :;rg-ninte 
affil'lll:IÇ'iIO: ~ 

« Prnmetto ;:1wrd:1r a Cci;1:;:titni<.:ão Fetleml 
e :1 qn:.' f'or :1clopt:11b ra:·a rstc estado. o dus
cmpen hn.r- ticl e l•''..!n lrnente o car'..!·o ·<Jnc me 
('oi confiado pe!o 110\·o. )> ' 

Em $C:.n:ida lll;t ;1dou fazer :t cha.nbtla. e C;lda. 
111H tios ilepnb1dos pt•c:;:;:! :ite::;, ú l1roporçüo que 
era. r·lumar!o o :-en nun1c. dizi:l em voz alta: 
« a.s5il!l pi·omo l to. » 

\ A ·i ikarh a p rc-:;e n!p ilc nnmero lc;;al , o 
Sr. JH\:sid ,•nte rleclaron instai !ada o Camam 
Constituinte do cst:tdo. 

Em seguida procedeu·.'le ;'L eleiç:üo (Lt meS<L 
de1initiY:1, sendo eleita :1 me;;?na mesa p1·ovi
sori:L e Yice-pr-0sídc11te o depntado l\I :n~ocl 
A l res de Castro e :)0 e 4° s8cret:ufos o..; depu
tados !\.ic:wdo P;·mcnllos e .Josó Jitcintho de 
Almeida. 

Findo este acto, o dqmtudo Dl'. Bnlhiies, 
pedi1~do :1. paln.-ra, pela 1Jrdcm, 0 a lleg-ando ;i 
f'alt:L lle ~·arantias e se~urançns dos n1embros 
de;;ta eaniara, por· ct1)o mo ti'º• requer;:tm 
1wbw.Ho1·pus à jnstiçtt fa!lcral, não tendo 
ainrla obtido até a<Jnelln hor•t, e c::;tantlo já o 
editicio guard;ido por pt'•H::as do exer·cito e n. 
CõlJU::tra urne:1ç.n1h de ser c!is;;olvida pchi. forç_:a 
publica. reque;~ia que :t Consti tniçii.o, em 
p:wte promul!;<Vl:l pelo decreto de 7 de outubro 
de 1890 e .iiL estudad:i pelos morniJros presentes 
em confe!'cJJcias anteriorc,.;, fosse approvada 
em um:t só 1liscussã.o com :1s cmcn1.las qne lhe 
fossem offerccirlas e logo p1·omul~ach. 

Posto em dis::ussilo este rcqurrimento, foi 
sem ella ;1pprovado unanimemente. 

Gm seguiria o S:·. presidente poz cm clis
cussão a, Constituiç:i1o, ;i. qual foram offere
ci1hls as seguintes emendas : 

I\o § 1° lio art.5:::-em vez de treze circules, 
-digam-se-quinze circulas eleitoraes, e sup
prim::i.m-se as pahwras finaes : excepto o da, 
capital, que elegerá quatro. Supprima-se o 
§ 2° do art. 53, que estabelece a . eleição de 
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doze dc,putados pelo estado inteiro, .-.·onsidede- 1 Snpprimam-se no art. 92 :is palavras fi
r::ulo c.o!uo nm c11·t.:ulo e o voto eummula.tivo . 'nc~es: - ni'Lo poclenilo . ser infüríores n.os 
Suppr1m:~-se o§ 1° rlo m·t. 54, que estatne actu;1es. 
q~e, tlu1:ft1'.t~:- u~ p1y~'º?"1ções, os deputn•fos SnpJil'ima111-se no paragTapi10 unico do 
n,LO perceLer ao snlJs1J.10:::.. a1·t. 115 as pa lavras :-o douro de seus verr-

N_o ~ ~" do mesmo art. 54-cm vez de rlons cimentos co1n ... 
-d1gam-;;e-tre.o; annos. Supprirna111-;,;e o;; art'i. 1HL117 e 118. 

~l) ::1·t. 5D, supprimam-se a:; p;ti<.1.Vl'il:O: finares: Snllsfitua·SC o art. l rn nolo seiruinte: -:· 
-uma vez que uii.o contenham injnri;i s e ca- O muuicipio que até o n.11110 de lS~JG não se 
lunmias. h11avee organi~;tdo :;eril anuexado n outro, 

l\ce1·csce1~le·se n(• ar_t. 60, depois dns pa- jll)I' rleliliei';1çã0 da C::i.mara. 
hvr;1s : -1h~grante del1cto-, o :--e!:!'ninte : _ Supprinwm-se os arts. 125 o 1~7. 
em crime in:·,li<uH;aYol. ·- S:1l:1, cb,; ~e;;,;ues da Cnrnnra Constituinte do 

Supprimarn-se no a!'t . Cil ;1;; 11;i!:w 1 .,~;; : osl;tdo. ::n d1• 1mtio dn 1~\11.-Ricardo Ptwa
-pelos cli:ts de comp::i1·ecimcnto ú !~<Hll:tl':t-: ;1/ios.~ ilfrm!eiro de Bcm·o.-: .- Jrwi .fo.ci;itho. 
e tlepo!s rl:t p;tlant-L:-:;uiJsirlio-, suii;;titnam~ - (' . Lr.:it17o. - Caiado. - Campos. - Co#,1 
SI) _as pa!:1v1·a;; :-por r'te-, pel::s se,'.;11intes: J?,·f/·1''''º·- Ayres t/(1. Sil•ia.- n .. Antoiiio.
pc1a. (,;: rnar:i. J,. rir! Bulluies. - Gu!manies .Vatal.- Gt!~tavo 

:\l;1·ruscent:'-<'O :i11 :ll't. ( ,:) ~ l" : _ adi:w e Buld1ii;w . 
prcll'og-a 1· as sna~,scss0•J8. 

S11p~rimn:n-se nn !:: lº do :Ht. (ili :1 .~ p:il:i.- Dispooições t;·arn:ito;·ias 
vrns 11nn0.; : - nos t ·t·:uns 1h c,111:,;litnic;;io , . . . . . 
Fcdera.l. 1 :\ rt. :-;. 0 :'.S !eis pronnciaes do ant1g-0 re-
; Supp.l'im:1.-:::c. o § '.i" il.íj rn1~" ... 111o :t!'l . r,(i, que ;.;·imL:11 :1:(.n _con~::a:·ius a o~la . C<)n~tituiçifo 

d.t COlll!•denc?:I. jlrl\·;1t:1-:1 a C:1rnn1·:1. du;; !lí!- •.!Olltllll!.1: 11 l'll1 vigor, ernqu~nto. nao forem 
put~ido::;, par::i decretai· · iinpnsto tle capi- 1·e\n:;·;~t.?=~0 l'orler Leg1shttlvo 110 es-
ta~·; to . t:.;r,o. 

Sllpprimnm-se no~ no r1o a!·· t. tili :i;.; p:d ,_ Arl. (l. 0 l<.c•stnl iolecltlo o i1:1perio dn. lei 
lav1•;1s : - na J'ót·ma da con:;titilir;<i.:_; fe- ncs~e ~:;t:·.tk?, c•)l12 o re;onllec1ment~ e. t·e
deral. sp01to as rlel i ho1·;: (:ues da Cn.mara Constitmntc, 

.\C('l'CSecntr-se no :1:·t. GG ~ \)• ; - t<: xa iti- o r:-·esirlent:.:, e n:t Sll:: !'altaº? ,impe11imento 
ner:uin, e passagem 1lt~ Pios. · 1 o Y;cc-prcs1r1entc .. deli:.;, a:"st:mmt o gove~no, 
~o capitnlo 1° rfa secçffo u rnl:::titn:1111.sc as ]H'i'$tnn1lo. r~cs 1le J'.t o respectivo co.mpi.'?I121SSO, 

pala vras:-do govcrn;tdo:· o 1·icrJ-.::orerna dor. e m,~m!n.m rnc?D trnen~e proceder •L ele1çao de 
p_elas seguinte.;;: - do presidentti-e viee-pre~ p:·r.s1dcnte e nec-p_r~s!<lente tio estad?,. ob:::er
s:clente cfo est:Hlo ; e cm tocla.s ns rnab di;.;;po- v~nc\o-,;e nes~~l. el r.;1çao o JH'ocesso eleitoral d:~ 
s1ç:ões d::i. Con::;titui<;ão em quí:' releeii·-su :io lt~1 11c. ~) _de .1:a1e11·0 ele 1881, no tocante <t 
pr·imoi1·r1 mngi$traJo 1lo e~tado. dê-sc-1 he 0 01·g-an1:::a~:a• l d:is 11~cs : 1s. . 
nome Ll.13 Pri".~idente. · 1 .. 1-t. 10. :\ Ca111:1r:t dos Deputados sem 

Sup1wima.-'-'e no~ Jº do ·p·t iS .1 n::tl-:t\T'l. ··onrncada extraordinariamente na. rnes:na. 
-nato. ~ ·- ' ' · · ' •' ' '· 1lata em qne se :lcterminar ;1 eleição, p::tra 

!Jl'ocec!cr iL :11iura~,fi,o dos votos, dar posse ao 
Supprím:im-se no § 3º do :trt. 8:) as ;;e- pt•c,;i11e11tc o vice-presidente · eleitos e Yotar 

gnintes pdavra:>: -e pror0:.!a1· suas ~ rJ~sões. as lds complementares Lln. Constitnit}io e os 
No§ '1º do me!:mo nrt. s:< em ve%: de : -b 01\: :JllC!llOS. 

a rir no Llia. 1:3 de maio ~l ses::ii.o Lh Cnm:na . ,\l't. 11. ~\pprorníln esta.Constituição, será 
d?:> Deputados: expondo-lhe em rdntorio, · l l ' e r · diga-se: -en\·iar 110 dia J:3 dr> mrtio à Ca- pronrnlgat;1, e pe a cn.rnar<t ons 1tttmte. 
mara cios Deputado,; sua mens:·i!.!·ern. <::xrion- Sitln <las scs~l:\es, etc.-Ricardo Paranhos. 
do-l11e a situação, etc. · · -José Jücintllo. - Leopoldo de Bulhões.-

'No cap. 3° da secç:1o JI, ~uhsti:na. · se ;1. epi- ~.!onteiro tle B;trrns.-l'anb Gonza!!;:i,.-Gus
graphe - il:t rc:>pons:ibiliualle do g·oi·ern:l.d:i!\ tavo Balduino. -G nirnarãe::; !\at.ai.::_"\ntonio 
p_ela. :;eguinte: - dn. respons:ibilidarle d0 Pre- Cnportino. 
s1tlente. l-'ostas em t!iscussão juntamente com n. Con-

Snbstitna-se no art. 85 ;:i, pal;wi·a -vinte stit11iç~ão, fomm an:rnirnemente ~:pprovadas a. 
J.eputn.dos, pela pahwr<t -ilez deputa.do.;;. Con-;tituição e ns emendas. 

Accrescente-::ie no art. 88, tl0poi~ 1las pa.- O Sr. p;·r~sidenti>. levanta-se e declara. :1]l-
lanD~ - t?ag~ante dclicto, as seguiu tcs: - proYad:t e prc.mulgacla. ;t Cnnstitniçi'í.o politica 
em crnne rnntianç;tveL (le::;te estarlo e qnantlo prestava, a amrmação 

Accrescente-se no art. 90, depois da. pala- de presidente do estn.tlo, logo que elle en
vra. - contencioso-a. seguinte : - adminis-1 trasse no regimen legal, compa.recem o dele-
trativo. ::.- . gado de policia. major João 'lvla.ria Berquõ e 

C:tm:tr:t V. l S 
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os subdelegados major Sennn. e tencn te :\.dão 
Yidigal, com o amanuense da policia :\.ntonio 
Xavier ?fones da Silva. aeompanhrtdos d0s al· 
feres elo exercito Guil11errne Lmlovico 0 Br.,<i 
de Souza Mvreir:t, cadete::; e praç'''"•int?man:! n 
o dele~ado à C:umi.ra Constitnint·1 que de 
ordem do cbcfo de policfa ::;e dis~:)[Yes~<~ :· 11«c 
si não fosse obedecido fari;), f'ntra1· :i fo1\·;1. 

Logo dopois chegou o tenente Pedro Kola;;co 
Ferr0ir:t e di5se a.o deleg·:id<l •'lll pr.~sen~n 1l:i 
C<:tmara qne o chefe de policia lll:tnd:n-:1 1111· 
dizer que, disso! vhla, ella.nppr1!henilc:;se toilos 
os i1apeis riue se ac.l1asse!ll soi.11·n a rncs:1 11 10· 
Yasse ú smi presença. v pr,-:-;idcnte da C:nnal'a. 

Ao ou,·ie •)Sfas pal:1\T:1~. 11 1leputado DI'. 
Bulhües, que j;i, se havía ~lJ"CSS~t•l•) il•"S anto
grapllos, 0llicio:::, ceduln;;. et..:., qn<u1du en
trava o dotc;;~1ll0 de polici:1. i·cti1·011-s·~ par:1 
acondicionar cs;:;es doC"uniento:;. 

O Dr. N::tí~lL com licença do Sr. presidente, 
dirigiu-se ao delegado e p21li11-l11e l]HO antes 
de tudo cumpria-lhe ver11kar si al]ni>ll:t l' •~· 
uni.ão tinha o caracter seilil'io~o. cx:imin:1ndo 
si havia algum deputado :11·matlo o arrn:1~ 
no edifici.o, .iâ que, como elle proprio pr1~ ;;011· 
ciaYa. não lia.via arrnido. arnen.;n~. nem Yio
lencia~s; e que, apezar de con~ider:\r illeg-:1l a 
inter,enção dn, polici<t. nma. yez que> elle 
ameaçava n. Cnmara com a força pni1lica, 
chamasse seu escrivão para lavrar o e:omp•'
tente termo, em que se to1m1rin a decl:ir:iç-iio 
da Camara e que satisfoit:\ cs:;a formalida rle 
ella dispersar-se-Ilia. E pot'que nifo comp•\re
cesse o dito escrivão, 0 presidente m,,11do11 
lavrar por mim secrelilrio a ileclaraçii.o ai 1aixo 
que f'oi as;;ignada por todos os ,i,,,puta1los : 

<]nim Xn,vi·~r Guirmu·[esN'at11.- ?lfiguel.Tosé 
Vieira..- Antonio José Caiado.- Fe;111ci;;co 
\':1(. da r,,)stn, .-- ;\nt~nio .\. Vieira de Castl'ú. 
- l\I. ; rn :c l :'.lVCti de Castt'o.- Francisco ele 
P.1 ul :1 L-T u1Jz:1;:;-a.- .lo .~ú Francisco de Campos. 
- .Teronvrno Rodri~11c::; de Souza. i\lor:ws.
_\yre::; l;cl icia110 tle i\It·ndoni;a. - Fr:u1cisco 
Lcopohlo !{orlrig11c" .l:i,rilim. - E1·ne:::to Fer
rciea d :\ Silv<i . ...:. .-\11tnnio L.•la Cnsta Br:rn~l~o. 
- Jo,;6 '.\T:1ria jJontciro de H:trros.- Gustavo 
B:il•lnino de So11za.- Josú Leopnl1lo do Bu
\ltües .lm.,lim. 

Entreg-ne est:t 1l1'chr:«;·ão :10 m~1jÔr dele
gado de polici:L <) ~r. p:·esidcnte suspendeu a 
~os,;.:\ o e o acompanhou. 

E eu :>:0c1·eüuio b. vrei :i. presente act:1, riue 
1·ae as:;í;.:·nada por· tollos o:; dé!puta• los qne es
ti n~r:1 rn i'1·ese11t.~:; 1w ~n-;são 1.le installa~:K11.-
0 presi1h!nl•}, .lo:1 rinim Fernandes de C:irva.lh?· 
- O 1° :-ect·el<ll'iO, Hernarúo ,\ntoni0 de Faria 
.\l l1err1:<i'. . - O:t>secrotarin, .-\nlouio C.uper
tino X<n-ier 1.lú B:t!'l'OS.- Rie:1nlo 1l:l Sih·:1 
f'ara11l1ús.- Jo:>~ Francisco 11.3 l;;rn1po5.
:\ntoni., .To~é Coiiado.- Francisco Va7. ela 
Costa - :\ntonio Au.~ n:::to \'ieir:t ole Castro. 
- Franci:;co clé Paul;t Gonza~·a.- O 4° se
cretario •. Jos•' .lacintho ne :\iínei•la.- Gus
taYo B:tlclnino de Sonza.- Fl'andsco Leo
poldo f{odrign'.' " .1n1:'•lim.- ?lrignel .lose_ Yi·· 
eira. - ,\ nto1110 Lmz da Costa Bt·:i.nrlao. -
?l.Jano:~ l .\!Ye~ d.:: Cast1\..1 . - .Jer:111ymo 1-:.o
d1·l!:!'u es de Sonz<'\ ~Ioraes. - Erne::;to Ferreirn, 
cl:'\. 'silva.- ;\yre:; Felicbn,, de l\fondonça.
P;111lo F?·:1ndsco P1n-oa .- .Jo:i.qnim ,\yres da 
Si!Ya.- J.')sé \I:n·ia :Monteiro de Barros.
Carlns l-;Ol\\1)~ Leiti'í.n.- .Jo:t~nim Xavier Gui
m :u'<"ie5 Natal.- Josê Li:opoldn de Bnlhões 
Jardim. 

Nós abairn assignados, rl eput:11lo;; :'t C;1ma1·a 
Constituinte do estado. t endo installado as 
nossas sessões com nw.iori;1. ;; '-·•o luta. f0rno,; 
intimados ás oito e m1)i:1. l11H·as ih manli:l., O :-:r:.. PRESIDEXTP.- O Sr. deputado Ba!:
pelo delegado de policia. p:ir;l nos ilisper - ho::><\ Lim:1 i•tn·i:t it mesa. um:t representaçao 
sarmos e declarámos que h:l Yi<tmo::: pedirll' assig-nar.la po1· Ynrios cidarliios do es~atlo ~e 
a.o poder jucliciario foderal as g·;n·;uitia:; Goyaz, representantes .do Congresso const1-
neccss~Lrias ao funccionamento 1_hl Can1:1r:1. tnint('. P:m1 •lar cl estrno l .. gal n e5te docu-

b l meuto .~u te1·i;1 de re1I1ettL'l-o ú. commis&l.o mas, não o st~•nte. e escle ~ne ameaçi1m ncis . _ 1 f; , -· 1 tter 
dispersará força, :ii não olJ,,t!,•cl:Sii·mo~. oh- resp1:.c l:v:1._.\utes re .azel-o, i;on.:::t~1rne de 
edecemos i intimação e 1lispr.;-samo-n0". rbndo a del1h~r:)çan 1L1 Cnrnua _o re~nPrin ~~~o de 
por finda a nossa missão constit11inte, por. urgenc1:t quo o nobre -deput.cdo aca J,t 

oua,nto a, Constituição do estado.por n.)sdisrn- \for·nrnhr. 
fida com todns as. suns emcoda;;. !'oi. deYiri ;\ Proc~1le-se ú. Yotação do requerimento de 
a falta da~1w::-i,nt1as, approv:11.la e prornnlg:id:i urzenc1 . 
em sessão d~ hoje antes th h.•rn marca.d·! 0 SR.. Pm:sme.xTE- votaram a favor 60 
na convocaç1w. Sr:'>. deputu<los. 1~ contra47. o regimento em 

Sala das sessões da Gamara, Constituinte àe vi~·or exi "e doo:; terços de votos para, a con
Goyaz, 1 de junho de 1891 .- O presiclrmte, cessüo d:~"ur;\encia, e,pôrtauto, o reqnerimen· 
Jo,.i.quim Fernandes deCarvnlhl).- O 1°sc- to foírcjeitario. 
cr~tario, Be~nardo A. _de Fnr i: ~ .-\.i~r:r;.1 :1::. -:--1 0 ~H .. l:L\R.BOSA LDrA _Mas 0 regimento 
o-º secretarw, Antonio. Cup~rtn~o Xavier 1\e cstâ. api1roY:Hfo nestn, parte~ 
B::i.rros.- O 3° secretarw, lüca1·1w P<1ranl1os. . 
- O 40 ~ecretario, Josó .Jacintho de A.lmeid;1. O SR. PRESIDEXTE_ - .A mesa tem;ons1de-
- Joaquim Ayres da Silva.- Paulo Fran- rado approv::i.do provisoriamente o rt\.,ime~to, 
cisco Povoa.- carlos Gomes Leitão.- Joa- na forma das emendas e sub-emendas acce1tas 
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em uma da~ sc~sões prep::m•~orins. .\.ppro- l Re~olhem-se 107 cedulas, que dã:o o seguin
vou-se prov1sor 1amente o regimento n:1, parfo I te re:>ultarl•i. 
relativa. ús sessõei' pt'cpanüorins, eleiç-ão (h 
me:>a, verificaç·ão de porler·es, tl1scn:-:;;üo' rc,;í· 1 
mentnes e vot.1ç-ões. Não estive pro,; ·11t1• :t j 
sessão em. que lo1>c1m votadas :ts cmen:las dos. I 
Srs. Clw.a-as Lob:tto o ,\rtliur· Rios: ma,; n 
nobre depntaito que pr•~sidiu ú. esta· sessão, 1 
pótle dizer se não é e:;ta a interi•ret;ll,'.<to que 1

1 

deve sei' dada. · 1 
O Sr:.. .Tolo Lol'ES-Ac~ü10 rlc explicar ao i 

nobre 1leputa1.lo isto mesmo. ! 

O Stt. PRF.SIDE~1'F - ,\ in1_l<t ha o destino \ 

Edu:wdn Gonçalves:-..•... 
Rrnlrig11es Fernanchs ... . 
::\og-ueiI\l Pa1·tw,1g-uú .... . 
.'..rnorim Gú.rcia .•........ 
L:unounier ......... . ... . 
Garcia. Pires .....•....... 
Nelson ... . ............ . 
F'cliciano Pen na .......•. 

Votos 

4:3 .• 
2 

i 
J 

reg~mental que se deYe d:u· :t r." t:1 ropr:)~en - i São e lei tos 8° e --1° secreta rios os Srs. 
b1ç~ao. Por ernquanto niio lla cornrni;,;s:i.o eleil:.t 

1

. E lual'do GonçaJYes e Roclt'igues Fernandes 
a quem ella possa, ser- 1·c!:wttid·t. · ~endo 1lecla.r::vlo;; supple ;ites os Srs.Nogueira 

A ropl'esentação, pois. li carit 501.1ri~ a mNl 1 Pacanag-uú. e :\mcwim G:1rcia, 
p~r·a ser 01~portunatn•?.nte enviaria ;\ conunis-1 O Sn,. Pr:.1mnE:.\ .. rE - ~a fórnm 110 regi
sao respectiva. 1 ment0 approYarl? Jlt·1wi:;o1·iamente, vae so 

O SR.. BER'."-~R~I::\'_l DE CA:-.rp..-i;:: (pdri 1Jr- ! cleg.'!?i' a corn;n::;~~o. de P?d~re~ composta, 
dcmJ.-Eu.i1edma a:. Ex:. rine se rlign<1 ~sic! ! '!: ci,n,c°, mcrn?~o::i, •otamloc.u.Li St. deputado 
providenciar no sentido de ,.;er •J:'ib ['epl'i~-1 c.tl d e::i noml.j~ · 
sent~ção publicat.la no l)frt•·i1) r/•1 Con~n·esgf) i o SR. FRAXÇA CARVALHO - :\!athematica-
.Nacio;ial. i mente r:lev·em sel' quatro. 

O_ SR. PRESIDEXTE-1>•.we ser publicarb, 1 Cu1Ten•lo o escrntinio p«r•t a, eleição da 
nn 111tegra, nc1 expedie:1te ,11 scs:;iio rle hoje. cornmis~ã.o de poderes, slo recebidas 89 ce

dulns. 
1"· PARTE D:\. OR:1E.\I DO DL\ ! N:lo ~m.vemlo numero, p~:ocede-se ·a. ~~1:~

i mada, a qu<•l 1·espondem os ;:;rs. Belfort \1e1-

l 
ni. lnnocencio Serzedello. Nina Ribeiro, '. 

CO:S-TIXUAÇÃO D.\ l~i.EIÇÃ:l nA ~IF.~:\ ~a_ntão, l\fatta. Bacellar, ca'si111~1·0 Junior, R_o-
. lfr1gues FernallCfos, Bttrborn. L11na, Bezerrll, 

O SR. PRESIDEXTF. diz rine van SA procr:der 1 J.o5.o Lope:;, frederic_o B?rges,.losé Bevil~tqu::i., 
a nova, eleiçã.o para l" s0cret:u·iu por ter i l.Tonçalo de Lag~s, Na~c1mento, Pedro ~- elho, 
hontem havido emp:Lte n:t vofaçilo. 1 l{.etumb1, .Joaqmm l-'emambuco, Audre Ca.-

. ,_ . . Y<t!C:lllti, Espirito Sauto, Belarrniuu Ca.r-
. ~ec~lhem-se 114 cetlula:;,que 11ar10 seg-mnt1) neiro, Oitidca, Felisbello ].<'reire, Augusio 
re:sulta.do. de Freitas, Zama, Arthur Rios, Sauto~ Pe-

Votcs reir<t, Custodio ele Mello, Paula Guinmrães, 

Constn.ntino P,1\leta .... . 
Artllur· Rio:; ... . ....... . 
Em branco ..•.......... . 

--17 
1 

Leovidldo Filg-ueir:is, Muniz Freire, Atllayde 
J uuior , \'ira-i.lio Pessml , França Car
val hv, Baptisb da. Motta., Alcino Guana
lmra, Sampaio Fen:az, Lopes Trovão, .-:\rb-

E' eleito 1 o secretl!'io 0 ~ 1,_ r:o:-istantino tides Lobo, Furqmrn Werneck., Dommgos 
.J esnino, Vinhae:::. Tllomaz Delrino, Antonio 

Palleta, que toma :tssent•J. Olyntho, .João Pinheiro, P<"tcirico i\fasc<tre-
Procede-se a, elei~iio dr, 2° secret:irio. nhas, Clw.gas Lobato, Alexandre Stockler, 
Recolhem-se 111 cedula:c:, que di'io o ;;e- l\Iatt•t i\fachado, Lamounier, Alvaro Botelho, 

guiute resultado: Americu Luz, Feliciano Penua, Ferreira, Ra.
bello, Viotti , Dutm Nicacio, Astolpho Pio, 
Domingos l-tocha, Costa .i\1';1-chado, Palleta, 
Bueno r.le Pai'rn, l:lerrnmllno de Campos, 
Fr<tncisco Glicc::rio, Domingos de Moraes, 
:\d()lp!lo l;oril<•, Carvalh:1l, Ange1o Pinheiro, 
.\Iur:;a, Panlino Carlos, Costa Junior, Rodri
g-ues Alves, Alfredo Ellis. Anton:o Azeredo, 

Nina. Ribeiro .. . ..•....... 
Retumba .............. . 
Barbosa Lim:i. ........... . 
Belfort Viefr<t .........•.. 

Votos 
58 
51 

1 
l 

E' eleito 2° secr.3tario o S:·. Ni!n Ri- \ill·ciuuo de Magalhae:;, E:duarJo Gonçalves, 
beiro. FernaoJo Simas, :::>cltimidt, Victorino Mon-

Em seguida procedo-se à eleição para 3°e teiro, Ant<lo Je Faria e Cassiano do Nasci-
40 secretarios. manto. 
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O Sn.. Prn:srnExn: <lecl:1ra qne, tendo re
spondido à cl1am:1di1 aprmas 80 Srs. dcpnt·11los, 
não pfrle re:llísa1·-se a, elek:io d:1 eommissão 
de ~1oderes C tll111tll1CÍ:t que me ra.ssar-se Ú. 

2." PARTE DA OR.DE:\I DO DL\ 

DISCUSSÃO DO l~EGI:llEXTü l::s'TERXO 

O Sr-:.. P1rn;;IDEXTE 1l1'cl:11>;1 qne Y;w snl>
metter à discussão englolwhi n projr~·to d,~ 
re!;imento interno. cnja YOt:11;:To se fará nor 
artigos. · ' 

O SR.. :\ n.rsTrni::.; Lo no (1icla MYle ,;1) - De
sejo sal.>Pr :<i ;1 ;[isí~n,:sii:n dn 1w.:·irn•;nto ,~. en
glob:ldame:lte. 

o SR. PRESIDEXTE-Ni'ío entrou em dis
cussão.porque 1kou prej ndicado. 

o SR. ARISTIOES Lono- Não foi approvada 
a. nrgencla? 

O Sr:.. Pr:.ESIDE:XTE- Xão. senhor. Pode 
ser I\'l1Ln-ado o rerpwrirnento~ 

o sr~. ,\RlST!DES Loi:o-Entenrlo que :l mo
ç:í.o :1 p:-esen t·id:i, cn!nq n:rn to n:í.o tenha, al
t:ancc pnlitico. todn\'i<\ \llW ddere.nci<l ao no
lire enllega q11~1 a tiprcsenton, 1wecisava see 
decidi:!a pe!:\ c:i;:n. 

De . .;rj:iri:t t11m:u· a pnl:n-r;t nesse ile
ii:1t~. Si V. Ex .-:ntenile qtt•) subsiste a nt'
geneia Yota.J:1, de;;;rle j;'t peço a. p:llavl'<l. 

O Sr:.. P1n:srn1·::-..-n:-.\ 1~0çito <levo s·~l' re-
0 SR. P1rnsrn::::n1·: - Sal\·;~ 1:,"!lih~l'::i::10 í'~n no1·:1d 1. Si v. Ex. q1üwr prir!e en Yi:w à 

con tr:n·io ria C:nnarn. rlr•cl 11·e1 que n .J r;: ·iis.:::in rne;.;:1 nm:i on tl':•. 
seria, en~·loli:ula e <'.. votaçio a r·tigo por· 1 • , . , , ':- • 

a"ti"'o · 1 O Si· .. ~\1,r:-TrnE,, LoBo-?\.Lo, senhot. En ::/! 
'' "' · · tomaeh1 a palavra para combatei-a. 

O Sr.. .\1usTrnE,- l.Ol\O - J{.er1nei1·0 n 
V. Ex. '!lW ('.(ln;:nlte a casa ;:i con•:Ctfo que a 
discussão sr.j:t po1• capitulo. 

O SR. PRESlDE:\'TF. - ;\ifo h:H"ent!o nnmem 
para rotal'-S0 o l'erpwrimcnt ... do nol1ro depn
tarlo. tica :vlia<fa. a •liscnssii.u do I'G!:!'imento 
interno e .Je;:ii:no par:1 :1111:rnhil a S''!:nint1• 
ordem do dia:~ · · 

Eleição da. commissií.o 1lo po1l1we;;: 
Discussão do regirnf~nto i1ternn. 

Levanta-se:'! sessão ús 2 l!oras e 3:5 minutos 
da tarde. 

3" SESSÃO Dr 20 DE .JUXIIO DE JSDJ 

P;·esidencia d·J S;·. Jlat111. Jlac.!,rulo 

.:\o meio db o Si·. presi\lente H1~1rnb )W•l
ceder à leitura t!o expediente. 

O Sr.. 1° SECRETAIU1J pro::r'd1~ à lcltnr•.1 do 
seguinte 

EX.PEDIE:\TE 

Ofücio do St• .. Francisco ~faria Sodt·é [\~
reira.- de?ntad,1 pcln estado d:! B:1 hi;.1, rbt:v!o 
de 14 d0 coPrente. (·ommnnie;indn qnc. por 
motivo de molcstia em 111:sso:t de sua fornili:i.., 
não pótle comparecer :«s pr·inwil·ns .;r.ssües da 
Camara.-lntei ra1ia. 

O Si::.. PttESIDEXTF.-:\'uo lia Ycndo mais ex
pediente, :c;i os Srs. depntatlos qnizerem pe
dir a pabn·a, podem fazel-o. (l'a,rsa.) 

O Sr ... A .. ristides ~Lo h.:)-:.\'a ses
são anterioe eu haYht pedido a pala na. ::.obre 
o requerimento apresentado pelo honrado 
deputado o Sr. Zama. 

íé} Sr. ]_:;"'re(ler!co Bora;-e~ diz 
rrne, n1~·fübt'io ilo :;,·stema p:niament:i.r, 
i1eto q11al pnQ·11ot1 com to l<i. a cornricçãn dt:;srl<~ 
ª' ;;,?::;;;õe~ da. Cnn,;titninte, tom a max11n::t 
lionr'a de, iw,;:le rfri:nont·>, adoptar o r·~qneri-. 
rnentn :ipl'esentado pelo seu c!i~·no collega, 
represem Ln n te da B:\ hin .• 

llesr·.ia m;Li::; 1rn1·1 vez ~·er n sorte qno 
aznnrda e:::sa tenta ti rn, p0rqne é llo nnmero 
darJ11el les qn 1) con \"oncir.Li mente nccei tam o 
systc~m:l 11;1rl:lnwnta1', mnlto sttpeeior ao rtnc 
se está segninrlo. 

O SR. S1::RZEDELJ.O - ~ão apoiado. 
O S1i. F1rnnmuco BoRGF.S requer, por 

is:;o. nue s ~ submetta ú :1 praeiaç~,o da r.'asa. o 
requÚimento do núlJre _deputado iicla Bahh. 

O Sr. SerzcdeHo (pr?la Oi·deni e 
pr1,·ci 1iwted1t 1/1; cn1cdieH:e)-$1'. pre::.illeute, 
os !!Ta\·es ac:ontecirnentos fJne se teem pass:ido 
no estado dt_l Pa.r:\. miu lw, terra natal, olwi
ga:n-rne :1 oci.:np:1:; ":ütenção di\ Carnar::L por 
:.:inco rninntn;;. :11im de fondamentnr nrn re
~uerime!llu que vou api·csentar à sua, consi
•ler:iç.ão. 

:!\:lo vetem· lo lo'nrnta !' qneslõe.~ de pi<rl::i.
lllClli<il'i:ii!lú; nãP iwett:ndo dirigir inforpcl
laçije;,;. o que p:·etcn(lo ó exercer o d~rei!o, 
que l/0\e tcl' todo o 1·epeesent::u1tc da Naçao, 
Lk'! ex·;1 minai· os ::ct•).; do '.!'ove1·no, com toda a 
autunonlia e p21fü· C!';clarecimentos sem os 
qnaes :ião s:~rá po~sivel a fi.scalisaçãn sobro o 
pr·o-:erlimento rlo poder pnbico. 

A.ind:1. !ta poucos dias, em judiciosa. obs~i·-
1·:16io, dizin-mo m0n illnstre chefe, Sr. Ar1s
tid;~s Lobo, que este rcgimen, que não e o 
regímen pa l'larnen tar porque n[o podemos 
t';.1zer· e desfazer situações, ceeur on derrotar 
ministerios, é no entanto aquelle cm que a 
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maxima p111Jlicid ade tornava-se indispensnsl~l, j dessa torpe ~crliçü.o fo1·am severa.meu !e casti
aí1m de ~c1· o i1:tiz perfoit;.\m' .'nte esch:t.1·e..:i1.lo gados, si o delegado do poder CÃecut1vo tem 
sobr13 todos os a.etc:; do vodet' executivo. sillo cnergic:o, porém ene~·gico J.entro Lia le_i, 
(lpoiados). ou si por acaso tem exorbitarln de suas at.tr1-

E com effeito; justamente neslc rP.g-inwn hui1:;i:ícs. Es:;e pla.no de sedição creio que tem 
pt·esidencial, para que" opinião 1Jltuli1;a possa conw :tntorc.s, conrorme informou:p~e. o meu 
ser esclarecida, 11oss:L rcclam:lt' enmni!'e.~tar- ill:ist1·c .-:11115·0 Dr .. Sodré, os 1lespe1t~dos de 
se contl'a. os ados :iliusivos do podel' cxecnti- ho.Je, que nao acce1tararn a Revu1Jl1cn, que 
vo, ó preciso qne iod·t a p111Jti1,;idade S<:!ja quize :·~1111 sustc?.lt<:u· a todo transe~ presiriente 
observada a1im de qne 11ii.o faltem elúrnet1tu::; deposto, aqnclle;; mesmos que se dizem repre
de juiw ú'mesnw. opinii'io e po~s; :rn os me1n- sout !l1tcs da,; antiga::; instituições, formando 
lJros .10 Con;::Tesso tcmar co11ll~cin111::to do colli~·nç:ü::s ilybridas e immoraes. 
proccdi111ento' .. do 1·c1wcsentante tio 1v 1tlCL' im- \'. E~. salie q11e as i1?fo1'!~lª\'ues. soL1·e os 
hlico, i.lo Gitel'e ela fü1ç5.o, se1:·11nilo dete1·1ui-' aconte::Tnentos do Pa~·a s.ac duvidosas. O 
nam artigüs claros da Constiluiç'.tio. tolcgl'apho esüt por assun chzer vedado ... 

Trn.tando. Sr. pr1;si1le1~te, dos acont~,:~rncn· c:--r sr-~. DEPGTADo-Completa:ncnte amor-
tos que teem occol'r11.lo no esta•lo tlo ~al'a, ~nu daç:\do. 
a.lJ:;olutarnente insuspeito. Pol' 11wt1vns que 
não ~ei explicar talvc:z, 11uem ~<Lue, devido 
ú influeo<:ia do Si'. 1SccrcL11·io d;1s l'Clações 
exteriore~, a politica Qfü) prc1lornina aind<i 
neste estado é aqnclla C'J!ll qnc $.; ina11garn11 
o regímen da Repnblic:t. 

?\o estado do l'al'Ú a politic.t estit sen•lo 
clirig-idti. }Jelos a.ntigos r.:qrnhb::lllo;; .. (fro
cwH-sc varios apartes e o Sr. p1·esidentc ;·ecf.a-
11m attençiio • ) 

(J StL S;·:t~1.1wu.r.o - ... de modo que não 
tc111<;s 11otici.ts certas desses acontecimentos, 
o, portanto, nilo temos elemcn tos parn fomHU' 
opiaii'lo. ,\pparer;eu um telegr<lmnrn, mais 
ta r'tle outro, com caractet' olfici<tl, desenhando 
lwillwnte con1lJrtte que d11ron ttes llo1·ns, mo
bilis:rnc!o-se to1h a força de lll<'l' e tena, e no 
q1w l a.pcn:1s a.ppareceram seis feridos (riso) e 
onue o {Jatalhao indisciplinado foi <'I. S'l.[V<1ÇÜO 
do estado! 

Peco aos meus ill11st1·c;; collcg-as tn.l;i asna Dahi crn diante os telegramnrns, todos de 
attenção; supplicar-1 he.s-hei rne:;mo rp1e não ori::;-em o!Ticial. niln teem absolntamente escla
mc interromt1am com apal'tcs ~1w l)ollern des- recido a opioiiio publica. 
viar-me do rumo que levo. or·;1. corno ac1·edi to prof'nndam~nte no tele-

Diziil eu, Sr. p1·e~.irle!1te, <L po!itic;t que g·e,unrna que e1nion-me o Dr. Lauro Soàré, os 
domina no estado do P;ir:\ é <t 1fos :::iti!..:·o~ ;icontecimentos, alli, :São mais graves e <t sedi
batalhadores, que uns tempos da propngaiida ção phrnc-jada. e t'elizmer.te aborb•la trouxe 
tanto trabalharam pefa H.epul:Jlie:i, dennn- em :Seu bojo não sú <l i<lé<t de separação como 
ciamlo todos os abusos, ca~lig«lndo sovol'a- a tle res~ant'<tçiio. 
mente toLlas as deh\pitht•iües e e~banjna1entos R~~pellida, µ01·ém, essa. stitlição, º. r:;~tado do 
que.alli.w rh1xam. . . Para entrou ern completa tranqu1ll1dade: o 

E, po1.s, desnecess:1r10 dechu·;w rin l e::. ti l'e povo acercou-se do Congl'esso e c1·eio a vista 
e até ho.1~ honro-me en_1 ~::itar ele a,(;co:·do co111 rfisto que tudo ile\ia entm:· no regimen da 
os repulJltcanos_ que dmgrn1 os ne~tmos do. ordem, peh confüuwa que na população dcs
estado. ~Ias uao yosso assc;;nr:tr' si no que 

1

, nerton o prumpto restabelecimento d<'I. pa.z. 
tem ]ll'ahcado :1.~!1 u gover·nadot· 1;ont~·a .º~ · Comprehenüo, i ois, que dentro da. lei, e sô 
hOIUClli> <lo jl:1.l't1t.lu adver.-;o, ll<t. parte rete- n,lti o cro\'t3l'll\Vlor desse e;;t:v!o t13111 de busc:ar 
rente it. violação de dil'eit.os 0 n. a,bel'raç,c;e:; de : os ~ect~ sos neces~:1.rios para: repr·imit• e cas
noss't lei fundamental,. caso St'.j<l is;;o exac.to, tig-ar, :;em violar <'t. nossn Con:;titciç:ão, os 
foi otwido o bene~11ez'1!0 cl1e~e . do partH!o inf"elizes autores de tão vergonhosa e impro
republica.no do Para, Cll,)O r1atnotisrno e CUJ<l ticua. tentativ<t. 
dedic;tçtio á or·dem e ú ltepnblicn s:'i.o conhe- Não posso. e nem devo mesmo, pelo, .con
cidos d0 todo o p:tiz. .i'i:lo :v;redito r1'.esmo ihl.nç~ que 'me iuspíram os meus amigos, 
que tal se tenha dado, e estott ecr.to, st e~?c acr~ditar nns inl'l;rmaçües publicadas pelos 
delegaclo do ~hntL'eller dn Repu bl1ca ou vrn jornaes, e, si :.1.caso são Yci'daLleiras, que te
os n~ens _anugos e con_1 ?lles o J?t'- Lam:o nham elles a, respons;tLilidadc clesses neto:;. 
Sorfre, C!l.)'> caracter, cn.)<• illust1:'lçao e cuy1. Por essas informações, Yejo que dous l)<ll'<t
pru<l@cia o tornam uma_ g:arn.ntrn. para t~dos enses tinham sido accusa<los como co-parti
no men estado, que os ser.l1c1osos serao pu.mdos cipantes nessa sedição miserrLvel, e havh111 
dentro 1fa lei sen~ e~ccssos e sem crimes. sido, po1· esse motim, deportados. 
?Iras nü.? _:;ei até hoJe st 1·e::i.lmente neste plano O . SR BEV<LA.OUA- Dous jornaes foram 
de sediçao Yergonhosn., colll a .Qual, com . . . d·, ,. ~- 1 , br . :-
certeza., J1enhum cidadiio qne ame sua vatria, mtmM o:i para s,~.::.pem er ~ua, P~l icaç-.... •?·. 
que cornprehenda. sun, mi~ilo, ,Pó.de ser soli- J O Srt. SERZEDELto - Demais, ,not1~1<un 
Lfario (apoiados ge1·aes); nao se1 s1 os autores osses telegrammas o facto de sei em mtl:-
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ma,dos :i f'echar dous orgãos tle publicidade.~ 1 tinos da ltepnblicn. e qne a tem sacrifi.cãdo 
(Apartes.) . · desde os seus pdnwii·os actos. 

Peço- aos nolJ1.,~s depnt<lllos que 1!1:} 011ç:un . :'\e,:,t:ls coatliç·{kJs, eu tinha.~ohrigaçiio, par<l. 
com ::ütençãt) . honrar o meu mandato, e continuar a mere-

Desconhece1:1lo o;; acontecimento~ do P;wà, cel' a contla.nça de meus nmig-os, que não 
precbo s·.•r· 1:sc:J;u·P-eill•)_ e por isso vou for- está.o de ac.~ordo com a politic<L ~!e odios, cuja. 
ruuhtr mn 1·eqneri1t1t~ut:.i i_!tJ inl\H'ill:lçilo. 1·1 ~s ponsabi litlnrle J .~g-al caue no chefo tlo es-

O!'a, si isso e exacto. quero acredita.!' rine , tildO, rn.as <)lle e reita. \)Stensivamente pelo 
ou for,un :::n$pcnsas as g-;u•;rnti:lS e o Con- p<ld•~1·oso ch:mcel101·, dc proceder do mollo 
grnsso 1le\-e ;,e1· dis:;o i11l'orn1a1lo ou .;sse acto por C]tie o e~ton J';tzendo. Esta attitude não 
ufi.o foi in,;pil'wlo 0m ll1t>tiYo:;; de ordem ]'ll- t ··rn nnd:l d'" c;;t r·:n1h·1 \-el. E' <.lo meu <lll'\Ol' 
blica, c(>lll fnnda nwnto 0 111 til:; posições le;::1e:; a• snrn i l-a ; é p1·eciso qne o,;; nobres deputados 
em vigor 0 ::;im 1w ~•ri1it1·io qu cj che!.!'a a ser ;;;;1ilrn11 que. si acaso ella. impol'tar quebra, de 
criminoso. • solidai·:,~ hlde c'om os meus amigos do Parú, 

Si esse :1cto ft.1i p:·atic:1tlo como noticiam os 
jornaes, :;etn ;, ,;n,;p.:n~:io de ~"l'a~1tia,;:, e sim 
qu;.mdo o êsta1[.J e:;t:L em calma. qnanilo o 
povo applan·l1~ o l'uns:i·e:;:::o re111ürlo, lastimo 
profun1 lamento 1111e s t.~ t.i ves::ie •hd •) tal rncto. 
pOl'(j U •~ e! ]e Y;\e de •, ~ l1CtJ!ltl'O à Co, :stitn i ~iio , 
11ue consag-ra. o principio da lil.·enlade e>,;[oiri
tual e, por conserinencia, o rl:t libel'1l:itltl •la 
inrprensa, ::;eu legitimo corollario; e é cl:1ro e 
positivo qne e::se dir2i to não p6<lc ser ann:il
l:i.do. ('lpoic.clos :1ei-aes.) 

Uma YCZ co111isc;1:.!a a. liberdade :lc itr.
prcosa em nm p:liz dr regímen liYl'•', podü
mos <'lSSCf!"Ur;n·, senhores, que inaug-11ra-sc o 
regímen da tyrannia e o regi1Utm do des1h)
tis1110 ! (.·ipoiriolos !fr::i'ocs.) 

Jü. declarei. qu.:: sou completamente 
insuspeito em rela1;ii.o a e,;t:·:s que5tuos 
do Parit ! O •1nc preciso f'a zer é sn.l var :1 re
sponsabilidaciri t!o p:ntiJo repulJlic'..auo cJ.•stes 
actos de pr0pot,.:nci:t pr:1tic:Hlos por este !!O
Yec·no, qne vioht :l Constituiçüo, qu13 ataca. a. 
autono:11i:i. do:; estados e sabe autL'l'isar con
cessues qnc tccm p1·e,i111lic;1do tão altamente a 
mo1·alHade 1la Repuulica ! ! 

O S1~. V 1::-illAEs-_\ poia.clo ; a;;ora mem10 
ahi estú o contracto do sanea111en to ,Jestti 
cid:vlc e o proj ~clo •lo hanco de 100 mil contos 
para. a immig-1·açã.o '. (Crn:;mn-se outros 111;.1;·

tes.) 
o Sit. PRE$Ir•E'.".TE-Pt:ço atteução. 
O Si~. Szt:ZF.DI::I.Lo-Os nol!l't::S depuLvlos 

não pre.:isam !'azcr• tanto barnllto. (Contimi(7.1;1 
o.-: apm·tes.) Peço que me attencbm; só estou 
dizendo a vei·dade, com calmn e :3t>n1 p:1ixã.o. 

'(Apoiados.) 

VozEs-Que llonra a Y. Ex. 
O Sr:.. SE1~z1rnELLo-De entre os represen

tantes do Pará, cuja politica, e feitâ lú 
por accordo de todos! sou um d:tquelles que 
justa.mente dc\·e ser mais insuspeito, um da
quelles que, :tcceitarnlo a solida.riedade nos 
negocios elo <':;tado, separei-me todavia de 
meus companhefros destle que in<rngurou·se a 
phase constitucional com este governo, que 

' não póde preteuder o di1:eito de gerir os des-

nüo tenho duvida em renunciar o meu man
dato r•:n«t ! em cumprir o meu dever,servindo 
a p:l trta. (.-lpoi-:idos e ;;iio apofodos.) 

\"t )7.E>'-ESS:\ J>OSit{::ÍO é muito digna. 
O Si~. SErrzRnEr.r.o-Si a minha posiçiio ê 

especi:: 1. ern relaç·ão ans meus comp:wheiros 
d·· de1?nta~ão quanto iL l)Olitica ger·al, ella. é 
de sol 1d:1 r1e1 hvl~~ no estado, porque estou certo 
q ne la não pen.~tron o poder do Sr. Lucena; 
e si a(:;1:30,pordesg-raça d;t minhapatria,visse 
esses patriob.s paraenses Yiolanilo a lei e aco
be:1·tanilo o cr-ime. o qne e impossivel, sõ seria 
dign o rornp~n·lo üSsa solidariedade rine üstre
meç:o, ernbo1·a is;;o significasse a minha. reti
rada Jesta easa. Só assitu jalzo ser mere
ce.:!01· o!o apoio de meus amigos e de meus 
contt:>rr:1neos, (a1ioiado .~) e do conceito dos 
homens de helJI _ (Continuam os apai·tes .) 

Preciso. porém, reunir todos os documentos, 
todas ;is inform;1ções, pal'a mostrar aos que 
estão combate1~do comigo :L politica, governa
menb l, que sou 1lig-no do apoio .de meus 
collegas do Parú e qu<.'\ todos nós somos dignos 
da Republica. (Apoiados.) 

Eis ahi i1orque pedi a palavra, Sr. presi
dente•, p 1rarerinerer que a mesa daCamara 
solici te .to goYerno todas as informações so
bre o:; acontecimentos do Para e sobre o:::actos 
do poder exttcutiYo. Quel'O ver até oncle a lei 
f'oi respeitada e corno e::;ü'to ,!::·arantidos os di
reitos de meus conterraueos. (.Jfiiito bem, 
muito bein .) 

E lido e :ipoia'lo o S•?frninte requerimento: 
«Propomos que immediM~imente depois da 

eleir;.ii.o dos secretarios, n. Camara dos Srs. 
Deputados eleja uma commissiio de tres mem
hl'os para. elaborar um projecto de resposta 
à rocnsagen presidencial , o qual, senclo sub
mettido á ampla discussão, depois de ap
provado, será remettido ao Presidente da 
Republica por intermedio do Sr. 1° secreta
rio,-S. R. Em 19 de junho de 189t.-Cesar 
Zanw - Freduico Borges». 

O Sn.. Pr:.E:-IDF.XTE - O requerimento que 
acab<l. de ser lido, ~1ssignado pelos Srs. Cezar 
Zama a Frederico Borges, hoje reoovado, fica-
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rá sobre a mesa, por nchu.rem-se no recinto 
<tpenas Sl Srs. 1Jeputa.dos. . , 

tecimentos do Pal'á. e sobre os u.ctos pratica.dos 
pelo go\•ern;tdor em Yir-tude da sedição qne 
houve ne.~se estai.lo. - Ser:;edetlo CorríJa. Aproveito ;:. occasião P<l!'ª rnroril~nr a 

Camat'ü como iuterpeeto o artigo do i·e3·1men-
?to em relaçã.o it hol'a do expedif.1\te. O Sr. Vin.hn.es ;1proveita a oppol'tu-

Pelo regimento provisot•iamente :ippi:oya- ni1Iarfo riue o Si·. presirlente oiterece, torna.a
do ha mn:~ hora pat'a o tr_ab<tll~o (l;\ lc1tnr<\ do mais exten~a a, llut·a tlo expediente, para 
do expediente qne for envinrlo a mesa, e para pediL· escbrecimentos sobre um acto d~L Inten
n. leitm'<\ do expediente enviado pelo,; SrS. ldenr.i :t i\lnr1icíp:tl desta capital, de riue osjor
deµultülos e no mes1.no tempo p<tra. a. d1arn<\- n:ies 1.blo noticia, euntr-;_1ct:u1_<lo com alguns 
da e !l'it11r:1 d:i :1ct:1. citl.1Jã.o,; n :<a n ,~:inw nlo Ü•3St:L cidade. Já no 

:\. priuwira l1ora dos noss0s trn.ba.lho:; ,) cm- rcginh'n dict:ituri~ l ,.;1~ tentou .~ss0 emprehen-
pregada nesse :>erviço. . ; dirnento ·~, p-i-:11;:1s i1 itlii:íati 1·a do então minis-

1\Ias o l't;g·imento 1liz: ao rne10-1J1<L 1\ 1nes·t Lro da. f'a.z,,nr!a, li1i i'l'11st1·:1tlo csso "'r<tntle mo
occupando os seus log·ares veritlcarú si_h~ on nuniento 1l:! t~:iea111hlo na :ulmioist~·ação muni
niio n11m·.~ 1·0 snlfü:ienti: Hnveudo, o pre::mlente cipal. E11tr·e!:1nl11, lin.ic, os 111!.~smos homens 
dc~l:u·ar:i aherta :t Sf'Ssii.o e imrne1li<ttn.mi:ntc qne dcprirnfr:1111 e c1·ítií~a1·:rm o rcg-imen repu
pt·occdcl'à ú l•>.itnr•i. ih ~~cta. Mas, _si ]Jehl 1Jlic;1no sãoº·' qun Ltn•::11n it face deste pa.iz 
not::t 1los deputado' p1·csnntes onntii:L a mos~. mais dou:" er1Mr11us 1:~ea!1da.ln,.;-o da. creaçã.o 
.-eriric:a1· que não h~t numero, o :;00r0t:ir10 de um bane•) d·~ '"' 111 mil eontos p:l.ra immi
!oe;'t o exp1::dieute quo exi?tir so\ire_ ;\ mesa. f!L";1çii.n ~ u 111••111t111<·ntal contracto ',_)a.ra. o 
Por intcrprntnçãodo e;;pir1to do,i·cgrwento, :1 suie~Lmento de~l:1 l'i dadr.•, elll que o contrí
mes:t ailmittiu qne, emquanto nnr·as::;e <\ pr1- bniute vae se i· 011"1"1do 1_•111 ,10 mil cuntos. 
meira. hora, os Srs. depntnrlo;; fo :ist;m .rernet- O or:1L!ot· iria. 1k l' llC•llllro ao ~eu dever ele 
tcurlo :>nceessivamente seus p 1p~1s a mesa, livl'e l·ep1·e,;1~ntantu .fa C:L['•ital Federal, si 
tendo pt~•.li•lo a p::ifavra p1rüjn~t1l1c:1l-os. rJç,ixass0 d1: p! 0t1t1·:,;t:ll" ener-,::icnmente e com 

Orn, hontem Coi a.presentado irn1 reque- toda a c:onYi<:1:iioco11tr:t 1~ s~ ·-~ escandalosis::oimo 
i·imento pelo Sr. CP~ar Zarna jn:;t:uncnte d~- conte:1 <.:to. (.lpuirtrfog '~ wio rl.]lOiados). 
pois de ter passado a hora do exp.e li· ~ nte. . Quer o\•ita1· qu·: :'ü faç,1. esse cantracto; 

Eu nii0 podi ·1 l'er, '11ei-o e, por bSo, lembrei qner most1·:1e q11r "'llldl<·~ q11e aincfa hontem 
ao illustl'e deputado 0 expediente de r eqnB1·er eram reconlwcido:' '~ S• : declaravam inimigos 
urgcncia, que f'oi ne,;..rarla pr~!n Camnra. . . ligar.ln.es r.l:t l<1·1111ld it:a. :-;;'i,o o;,; que hoje nti:o 

Hoje o l'equerimento é cl1) no_Yo e:n·r:ldo_a 1lu\·idam elte;:;ar-su a ella ).iar;,~ t'azerem con-
rn0;:;a e o Sr. depnt::ulo qne o ollcre::eu Jnsti- tr;.\ctos1lc qn:ll'<!nta mil contos, e reclamarem 
ficou essa, remessa. . ;trnanl1ii. inde111r1h;a~«to. 1l1::;:;do que os poderes 

T1mdo Ol'ec·elJido, não 11osso pol-o º1'!1 d1sc?~· pnblicos ent,mdorem qne 1levi=m ouvir as re
são porrine a C:1.mar:t não c;;tà funcc1on:inao · clanH\('ü-~s do~ haliit<u1 te,,; uesta. capital contr-.i. 

Ficará, port.rnto, sobre a. me;;;t para s~~· to- semelhante pl'ojecto. 
tnado em eon;;\,\eração pel:\ Ctimnra, n ;i lornw. Está certo que todo;; os representantes 
do re:;imcnto, qu:Lnclo compat'ecer numero 1lcsta <.:it!:tde, n:il) 1lt:ixariio de protesi<lr com 
sulficicnte de Srs. deputados. o or·:ulor contmessc ei101·me escand:i.lo, 

O Sit. 7.A~rA (para u111a ob.-;ervaçao)- Torno Homens entendídn~, protissionaes, éntre os 
a likmla<le de pon1lerar ú. V. Ex. qne :t ma.- ritmes apo•.ü;\ o illustre col!ega. o Sr- Dr. 
teritL d() reqnc1·imento ê r.:giment::tl.. _ Erico Coelho. ;tdrnr;::td;:is o eng;enheiros, todos 

T1·ata.-se da. creaçilo de uma comm::;sao. tcem-sc pr·onnn1·iado energicamente contra o 
A c,un:ira resolverit se acceit;t ou niío <1 qne se pretendo fazer nesta questão desa-

uomeação dessa commis:>ão. . _ . 11eamento. 
Si acccitar totliliir qiiestio, si lHlO accertar, E' de a.Jrnirat', qne, quando em janeiro e 

da mesma, fórmn.. fovf>rciro. a fclirc ;1mt11•e!b fazia centernires 
Por conseqnencia, \'. E;;:. pondo ."n llc victinias ncst::.. e;i.11ital, o governo não lll'~-

cussão o requerimento, ltoJe mesmo t10nr( ; ' ' curasse atten1lcr nos clamorc:; d<t popufaçao 
livre desse tr[1!K!lho. lfagellacla dc:;ta cidade e :wreditasse que a 

o SR- PRESll>E:\TE declara que o sr. se{;·,·., - respostã. qne. devia dat· :.lS rech1.~1mç;ões era 
tario vae proceder ã lei tum do requerimento mandar p:tssewr ::;old<.1.dos pelo meio das ruas) 
do sr. Serzedello Corrêa- com a.s · espingardas cmbafadas, querendo 

E' lido, apoiado e üca sobre a. mesa o se- a.ssim m0str<tr qne tin\\;1 por sl a força •.• 
guinte : ( ~,·g;;;a,,~-~~ • ·velt .J 1llCHtcs <i:)a;-tcs. Apoia~os e 

;wo a1Jouwo.-..) 
E" notavel qnc, ao 1x1.:;so que o governo 

lêeqi!erimerito a!!'ora se mostt·::t Li.o interessado no sanea.-
Reque:iro que a mesa, da Camal'a- peç::i. ao ln-iento de::;t:i. _ ci~ade, n_e~ll~ma, pr~viden~ia 

gov€rno todas as intormações sobre os acon-tome em relaçao as cond1çt1e::. de subs1stenc1a-
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em que se ac11a, a população.Nada faz cont1·a j Fernande:;, Belfort \'ieil'a, l;111io do 13razil, 
este:; males qne :;oil'r0m :1:; classes pobres, q110 l;mo :~enc!o Serzedello, Pedro Chermont, l\Iatta. 
se :tcham ex: posta:; ú, Yeriiaileii·a mi;;eria.. . 1 B:t•;ul l:i r, C;\Sernll·o .J nnior, i\fartillho Rodri-

0 oradot· sal.u~ qne l1;t i;,1sos doloroslls do 1 g-ue:;, Barbo:;:t Uma, fü/. erril, João Lopes, 
familias inteiras que p:~:><:illll 1.1 .ii t com nm:~ .l11stini;u10 :::•>l'p;1. F1'edcrico Borges, .ros1~ 
chi·~arn, de caJ'ó, pol' lú.o ter meios du pag·ar Be\·ibr1Ha. Gonç;llo du Lagos, Nascimento, 
came s1~cc~• a 180 r0is o k! :o '. Perlt'o \"el\10, :\líg:uel Castro. ;\.111ol'im Gar-

Qnerem a revoluç;fo ·~: Qrn;1·e111 ri 1ic o 11ovo ei;1, Epit;wi1>, Perl!·d _.\m2ric0. Sii ;\n1lratle, 
com tantos :;oll'l'im·_:ntos ~·: leY:rnte. fazendo- lteluu1!1a, ·rn!entino de C:ln' ;iJ!to. Rosa. e 
se esmag:\r ·~ t :-)ilv;1, .loaqnim l-'e1·n:1111buco, Ju"i"cndo 1le 

Está rallanclo o m:ti;; hn111ilde d0s ll1Cll!li!'05 _\;.'.'lli:tt·, Anni!nl i•';l]C:lú, 1-'e1·ch'i1 de L)TH, 
do CongTt.•550 ?\acional ; rn:1~, 0nte11 ,le r,nc e 1 .lo:i11 \'ici1·:1, Belarmino Carneil·o, Oddca, 
l.lreci:;o chair:.;u· a attcnç;L.\ tla 1·;1s.1, qno \: p~ .e-1 Olin·i1'a \ºn l !adii.o, Felislvl lo F1'1)Íl'e, Zama, 
ciso que o or:cdot· ~:rnnp1·;1. o :'(:11 deve;· de re- /~l'that· i\.ii.is, Scn'.!rino Vieil'a, Santos Pe
pl'e:Scntant ~ desta capit:'t L i•rote;;tan..lo 1·1)Jlt1·a 1·eiJ·,1. Cn~t·.idio de ~!ello, Paula <3uima.riies, 
este cnot·:nc .~scan.!alo . .. 

1

. Dion~' :>io C1~t·q1tci1·.:, Lt:O\'igiklo Filgueiras, 

O "-t · PPr~1nv~TF-P•·) ·10 i1011t"d'j11tL·tJo \í1rni;:·F1'<:i1··,~. :\.tlla~·1lo.Jnni. ol', .\"ilo p,~c,::1nha, .. •. ' -- .. . cv. ' . "' \. ' í)I ; ' Pinto ,.. T L) l' C 
f!Ue re,,trinja, a,.; :;nas oli;;: cr\· :: <;1í~s au ~1:;~11111pt0 -· · H:ll'<\. : . . .' ;_11'~·11t1. ~~~o~, .· 1·;\~Ç~ ar-
do reqnei•imento. \ :llllu, .b.1pt1,,t.L 1 •• 1. "'~otta. , l· 10e" d,i Ct uz, ,~!-

. . ~ . . ctnd1) ;,u;rnalx:l'a.!wieo Co~llio.Lopes Tr,wao, 
O SR.~1:rn,,\ES obe~ccer;;aos1:.pre,;1ilente; :\1·isble3 Lni;n. F11l'qnim \V1•1·1wc l~ , \" inhnes, 

o-;taY:l tlizeauo que ll<t1.1 1;111!;;c di..:1xa1· de cam- Tltnmaz DCJltiuo. Antonio 01\'ntho, Chagas 
prir· um dC\'Cl' tlo pa tri 1..1tb1110, ,:::111 lcran ta1· Lol.1a to. ,\ lexan·ii'•) Stock.ler, Lnmonnie1\ Al
um prote5to c:?11t1''"L este; eontl';tcto 1fo tal sa- Y<ll 'L' B(itelllo, .\mel'ico Lttz, Feliciano Pennn., 
nenrnento da c1da1le, se1n lc·,·antt: a :;11;1 voz Dut.ra ~!c:ido. Astolpho Pio,Du111in;;üs Roclw., 
contt-.L esses e,;c:;~n·_lalo::; <inc ,:e 1! :'~<to eornnlt..:t- Ciista :1Iach::d", Bw~no de Pairn, Feni:.ira. 
tendo, com JH'l?,\lllZO da L~eptl~Jl!<.:<l ; t:Ontl·a Pil'es, João Lniz, Bernat'<lino de c,impo:;, Fl'<tll
e.:;t~s actos co1:1 qne t~t!o~ _os 1,l~ : is ~e 1Jt~ 1~ 1~ e:;- cise•) lilycot•io, ;\do! pito Gordo, Carvalhal, 
postuhar 05 d!l'l: Jto:> 110 c1d;wao IJ:·az!Lett·v. 1 :\ln1·:;a. P:1ulino Cat'los. Co:;ta Juniol'. Ro1lri
(.1poiados a ;1€Zo apoiCt,clo:;;.) j gue~ :\lre:;, .:\Ivt·eit\l J;: Silva. ,üuicGia ~o-

E' lido :rioiatlo e tka solJl'e a me:'::t o ,;e- ;;11e11·a, .\Zei·e::ltJ, :'llarciano de l\fa~alhaes, rer-
n·uiute ' L uando Si1rns,CaTlos Campos,Scilimidt,Laccrda 
:::i C·l\tti:1lio, \'ictorithi :IIontciro,,\nt:lo tle Faria, 

Reque;-i,ne;ilü :\b1·ct1,C;1::;si:1 no do Xascirnento, Menn:~Barreto. 
Faltam com cansa, os Sr:;. ,\nl'risio Fialho, 

Requeremos ú. mesa qac requisite llO po1lc;:· I Franc:s .. :o Yeig-.~, C;il'lo::i Cltag·as, Joüo de 
3:x:ecntivo, I·epresentatlo na pesso·1. do che fo ,1,\·el:1?·, Con:lc 1ie·Fignei1·edo, ürlxrno .?\far
do Estado,. todos 05 pap•Jb e doc:w.11,nlus rel;i- condes e Frani.:i . .;;co Sodré. 
ti\'05 aopl'ojecto 1le :;anearne1:to 1.lesL1. capit =l, l~ sem : : :rn~a, os S1·s. l:chô::i. !locll'i;,mes, 
que devem se :lchar cm mi'i.o da 1 ntonderH:b, L·i u1·n Sndl'~. Can t:t~i. Co::Stn, l\.od ri~·ne~. IIen
segnndo con.::.ta, v:u·a e_elek,tÇÜl~ d<:J lllil .COll-1 I'~i{tl ·J dt! .. Can~tllio'. N.oguci!'<t. Pa~'<Uta.gHú, 
tracto, altamente lesn-o no;; 1nt01\~~se,; da :\elson. l';r»::: l·erre11'.1, .Jo:'õ0 :\Yclrno, :\l
c~1pita.l, quer sob o ponto de Yista ecuuou1ic:ll, mino A il't.Jn:so. Gon~a l ves F1)1·1·eit':!, .1 os.~ :\Ia.-
11uer sob o ponto ~le vi~ta .. ,;~nih rio.- A;·isti-11·i ,~n0, .-'..11: l:·ú Cm~ 1 · wli, lü:ymu~do Ba2~
des Loba.-Dr. h!rq1!:m 11 (';·;zar:h.- T/Jo,;ia:. de1ra, :\lcn·n. tlc \asconcdlos, Joao de !:i1-
Ddphi.í10. - Jaú: .:liig it<to Vit1.1rnes. - L'Jpe.~ q11t.:i1·.i. !.ui:~ de .. ~n·lrarle, Esp!rito Santo, 
Trocao. Tllêopl1ih Jo,; Sa:1lo;;, Pontes de l\liran<la, 

An!.!·nsto Ll•l Fl'eitas, PauL<t .:i.rgollo, To:;ta, 
O SR. C-csTODIO nE ::llF.I.LO (pw·ri n.nt; e.o.p!i • S1':~tmt. L~n.1·cia Pires, M:u·coliuo .Monra, 

caçâo)- Sl'. p1·esidei~tL> , o uolwe deput:1do ;'llilton; ,\mphilophio. Barão de S. Marcos, 
que acaba de faltar d1::;;;ç q~w o ~·o:·ernu, ~ :-1: .:IL:d1·atlo, Barão de Vilht Viçosa, Prisco Pa
vez de tratar da ~aucle publica, fazia p~s::;e1;u· 1 1·ais1), Foo.se~a. e Sih"<t, Fonseca. Hermes, 
pelas ruas da c .1pth~l seus soltb.i.los, a(1u1 do l\Ia.nh:"Ies Ba.~·1·cto. CyeiHo 1le Lemos. Albedo 
<tmeaçar (t popuJa.çao_. . . l3r:uvli'Lo, Vü·iato de ?llecleiros,Joaquim Breves, 

Deela1·0, fazendo .iust~ço. ao nosso _nour~ Luiz ~lnl'a.t, Samp:lio Ferraz, Jacques Ou
exercito, íJ.Ue tanta.s glorias tem c3nqntst:::.J•J rique, l\fayr-iok, Domingos Je:;uiuo, B::i.darô, 
nos ('.õUllpQS da batall1a., crue elle _nao se pres- .Toã.o i'iul1eit·o, Pa<.:itico i\fascarenhns, Gnbriel 
fará a ser instrun1ento 1la. tyranm~t.(.1lporndos; de i\í: 1rralltães, Leonel Fill10, Jacob da l'ai:x:ão, 
muito bem ; muito bem,.') Fenei.r<l Brandão, Costn, Senn<t, Gonçalves 

Em senuida procede-se iL chamada, á. qtt<ll Cltaves, Viotti, Cor1'Ü;t Rabello, l\lanoel Ful
responde~11 os Srs. :!.\fatta l\IaclHttlo, Palleta, gencio, "\ristides li.faia, Gorn,'.u.lves Ram~s, 
Nina fübcim, Eduardo Gonç:.alves, Roi.lrig-ues Frauciscó' Ami.tral, Ferreira Ra.bello, Barao 
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de Santa Helena, Domingos Porto, i\lartínho 
Pra.elo Junior, ~!oraes fü1rros, Lopes Chaves, 
Domingos de l\fomes, Alfredo Ellis, Angelo 
Pinheiro. Ca.rlo~ Garcia, R.ubião Junior, Flen
ry Curado, Leopoldo de Bulhões, Guimttrães 
Natal, Caetano de Albuquerque, Belarmino 
ele Mendonça, L:ntro l\Iuller, Pereirn. da. Costa, 
Julio de Castilho:;;, El'ncsto tle Olivcir<t, Bor
ges de ~fedci l'Os, Alcides Lima, Thomaz Flo
res, Homero I3aptista, Rocha Ozorio, Fer
nando A bbott e !Jemetrio Ribeiro. 

O Sa. P1rnsrn1c:xTE declara qne respon<le
r<11n ú. chamada 96 S1·s. deputados, pelo que 
não póde haver sessão hoje, e da para 22 110 
corrente a seguinte ordem llO dia: 

Eleiçã.o ,fa commissão de podc1·e;;. 
Discussão do l'egimento interno. 

3a SESSÃO !D! 22 l!E .JTJXllO DJ': 1801 

Prcsídl.!ncia do Sr. Joao Lopes (1:icc-prcsiclc11tc) 

Ao meio dia o Sr. pl'esi•.lentc manda fazer a 
leitltl'a do expediente. 

O Sit. 1° SEcr.ETARlO lwocedc :\ lcittwa. do 
::eguinto 

EXPEDlENTE 

Officio do Sr. 1° ~ecrctario do Senado, uatado 
de hoje, comnmnicn.ndo o resultado da eleiç.:.i:o 
da mesa, que tern de dirigir os seus traba.lhos. 
- Inteirada. 

Requerimentos : 
Do Dr. Pedro Augusto Carneiro Lessa, lente 

catlu'!dt·atico ria Faculdade de Direito de s. 
Paulo, pedindo um anuo de licença com o 
respec:ti\•o ot·dei1arlo, para tratar da. saude de 
pessoa de SU•\ familia.- A' commissão re
spectiva. 

De Joaquim José rh Siiveira l\Iurtcs, soli
citando um ;Lnxilio parn. reabrir o seu collegio 
nesta capital.- Itlem. 

tras do seu patriotismo, indo ao encontro da 
anciedade do paiz e buscando informal-o, e 
esclareccl-o sobre essa, grave questão, que 
tanto interessa. i~ integridaàe elo territorio 
nacioud. 

Mas, submettendo-se o facto á rigoros-a. ana
lyse e estuclamlo o assumpto à 1 uz dos prin
cípios con:;titucionaes, que nós mesmos.ad
optâmos e consullst::tnciamos no a<:to de 24. de 
fc\·ereiro, verillca-se, sem esforço, que o Se
nado, Remo pretender, inva.diu a. esphera. tla 
a.cçfio 1l:1. Gamara dos St'S. Deputados ... 

L"~r sn..DEPUTADO-)lão se tmtadc projecto 
de lei. • 

O Sn. JusTINuxo DP. Sr.:m~A - Ouça-mQ o 
nol1re deputado e vera qne não tem razã.o· o 

• sen a pirte. 
A q nestão, senhores, l'oi agitada 110 Sénado 

p•:lo men Uluslrado mestre e amigo Dr. José 
Hygino, senador por Per!.lambuco. 

Com :i competencia que todos lhe reconhe
cem, o distincto pl'Oi"essor de direito expoz SU<t 
opinião, decidindo-se peb incompetencia do 
:;rnnrlo para. iniciar o debate sobre o tratado 
das i\lí';s\ies. 

Succctleu-lhe na tribuna. o Sr. Ruy Barbos:i 
e, a despeito do seu enorme. ta.lento, a des
peito da variadn. illustr::ição qnc possue, S.Ex. 
teve duvicta, e propoz qne o requerimento 
tosse it commissão de constituição e leis para 
emi ttir parecer. 

Depois, porem, ele ouvir outros oradores, 
que se remontaram á historia. da. Constituição 
e buscaram interpretal-a, o Senado se dicicliu 
11ela, competencia cbs Juas Gamaras -para ini
ciar o estudo e exame do tratado, e approvou 
o requerimento apresentado pelo Sr. desem
ba~gador Gomensoro, senador pelo Ma.ra
nhao. 

Entretanto, senhores, a incompetencin. elo 
senado para iniciar o exame e estudo de5S<t 
questão é manifesta, não se prestando iL outra 
interpretação o preceito constituci_onal. 

Quer consultemos o elemento historico, tão 
"Precioso à interpretação das leis (apoiados), 
quer consultemos as diversas disposições <l<t 
Constituição referentes ao assumpto, o resul
tado só i)cde ser este: o Senado é incompe-

0 Sr .. Justiniano de Serpa - tente para iniciar debate sobre as propostas 
"!enho, Sr. presitlente, chamara, attenção tia. do Poder Executivo. 
Gamara para uma, <J.uestão delicada e impor- Neste assumpto a privativa. competencia. da 
tante, que cumpre resolver com o maior cui- ('[t.mara e incontestavel, inatacavel. .• 
dado .e circumspecção. 

Verifiquei pelo Diario Offi.cial qn. 0 Senn.r1o O SR. NILO PEÇAXHA-:Mas, não se trata de 
adoptou o requerimento ele um .de seus mem- projec tos de lei. 
boos, pedindo ao Presidente ela Republica que O Sr:.. Ju;;TI::\L\XO DE SERPA - Perdoe-me 
lhe enviasse o tratado sobre o territorio das V. Ex. O a.rt. 29 d:1 ConstituiÇão não talla. de 
Missões, acompanhado dos documentos que o projectos de lei. Falht de projectos elo Poder 
governo julgasse proveitosos ao esclarec~- E:~eciilivo. 
mento desse grave a.ssurnpto. . · Evidentemente tt ila.la ,-;·,~ jwojecto foi em-

Parece, à primeira vista, qu•3 o Senado, prega~a em sentido ,s-i:meri\!•·· para çomprehen
com esse -pr-ocedimento, quiz apems dar mos- der tonas as proposta,:; do goveruo. De-outro 

C:unar:. V. I 9 
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modo · não t·~rn explicaç.ito, visto qn..., o P,Hfot· p <a·.~ cuj,: conslilniç,."lo appdlou o Sr. Amaro 
Executi"vo uão tem a iniciatin (b:; ld::;. (Tro- C" Yalcan ti, senadot' pelo Rio Grande do ::-for te. 
cam-se diversos apc(;·te;;.) Alli o r11·csid1rnte dn. republiC<l celebra h'ata-

Examinemos :-.::; i.liYersas disposições . dos e cünvenç'.ül;s, mediante <tutol'isaçiio do 
Pelo <U't. 4~) ih Constituição com 1113te pri- ' o>•m;1do, por exp1·essa dete1·1"!inai;ã.o ela cou

uat ii.:cwu:illc :io chefe do Poder· Execulini üll- stitui.;·ilo. Aqui. embora tenhamos tl\tnsplan
tabolar nezoci<lçõas inter-nacion:les, celd;l'<U' tado nm!tas disposições da constituição da 
ajuste::-, coli•;ençues e tl'~ltado~, sernpr0 ml re- i\.<:i_...tlJlica Norte ..-l..meric:úna. estabelec ,~mos 
ferendwn do Congresso. a. re~1<'.to lloutrimi nova. (T,·oca;n~se varias 

Tratando d::t:S attl'ibniç0es do Congresso, cliz apa.ttes.) 
o :trt. :)5: 'n·0~oive1' de/i.,zíiívaniei1: sobrn os ~~xa :r1i nernos a rrora, Sr. presidente, <t his-
trt~tados e com·eDç·ües com a::; naçuas csu·aa- -'toria tia lei. 0 

ge1ras. ~) . . ..- , E" o meio ~e!<nro <l•! elucidar a questão. 
E mais nada:._ ?i1as, comli:uau:Lo~se o :ii't. ··" ' l'clo projecfo 1le Con~titniç;1o, uecretad.a 

co~n o~ arts. -·h, qu~ tmt;1 do~ "~:.- 1 1mptü~ :!;: [i•.:lo :,:·orni·no p1\1vi1:iot·io ali ;·~/(ffc,ulum do 
prn•at1vn, comp~~e1J•~1a dü Seu:,do,. u ~9, que Cnn:::·l·es,;o Con:-;ti tnin ti.-, tanto a Ca.mara como 
e11nt~1ei'a os 0 1.1.iecto::; .~e Jll'll':ttt,·a ~l1 ª 1 1'~- o S :11a1lo podhi. iuichu· o l•xaruc e dbcus::;:Io 
te~c2a da, Gamara, \"cr1l1ca-se qne ª cons_t1-1' das propostas do Poder· Exec:11tivo. 
~u;1ç~t0 _c~nunett~n a ·~Sl<t ~'~:n. :~~ par~a: ii~O~l'. ·~ l'elo. rn~no,; se 1> pode1·!a. inle1·i1· do art. 35 
111.c1at!'I',\. tio e:::tu.Jo e i.h::-..l.: 11 ~::-.l1 ; dt:: tod,\::: ·~:-i · do pm.iecto, C(1ncehido neste,; tt~rmos : 
propost\S elo Poder ExecutmJ.(7i·oe<int-se dt- « Sa.IYas a:; ex<.:epçõe::; elo a1t. 23 (l1qje 29), 
'r;Grso,· apai-tes.) todos os projectos de lei podem tet' o,·igcm 

L)I SR. DEPL'TAno-.\. Constituição folht i;1distinctamente ua Camara ot1 no Senado, :;oi) 
em projectos. a iniciativa, de 11ualquet• dos :;ens mcmlir·os, 

O SR •. JrsTI::\L\:XO DT:: SElU'A-J ;'l expliquei ou ~;~·opo:>ta c,;i 111ensaf;e,;i do Po1le;· Ex-
este ponto. \'ejam os nobres de pntado:; o que ecl!t'.i;~: >.> , , · , .• - . • ,

1 
, • • . ,. •• • : 

ilis11ue a Constitni~:!o (LG): 1 .• I\Ll:::i,i co1~L! . 1:~·ll) úo,, -1, 011.e1_l!n_do d~JX<l~ ,i · . " l v<lllla1a, prn-at1Y<t.1nentc, a 11111;1;•t1\·;1 aa d1s-
<.<:\.rt. W. Compete ú Camn'a :1 i;.Gciatica do cn:;~ã.o 1!0::; rn·ojccto;:; e proposta::; do Poder 

a~iamento d<t sessão iegisl:•liYa e _il u ;_~rlao> .••S . Execuli n1, ap1·es:" n toa :io art. ;35 est.1 emcn(b, 
~.eis de impostos, das lél~ lk _;1x;1çao <•.<:"' ! 1pie foi :1ppt'o,·a:h: S11ppri111am-se n=- pal:.vt'aS 
torça.s de terra. e m<l!'. da. d ts•.'U.•ôcw df.J.~ pn:1e- I - oi~ pro110.~la e11t 1i1ensayem. do Poder Ex
ctos off_e;·ccirlos pelo ~oder _EJ:eciitii:o e _<L de- ewtivo PAlU. EVITAR .\ COXTR.ADICÇÃO com o 
cbraça~ da rirocedenc1a '~'' 1u1pro<.:<.:•.!enc1a. da art. :28 (ltoje ~9).>} 
accusaçao contr:t o Presidente JLt llc;pulilica, , Xl :-;egun•I<~ <líscussão da Co1istitui1;ão o 
et~\ ,t ''-1 Comr >te priv··h··'men~ .. :' o ..:.: ,_ Sr .. sena.dor .\me:'iC·'.l LolJo 1·nstahcleceu, por 
11 ,{ci~ jui~;1. 0 p).~:;;idente'<l,~ l~epo.;GJ!c;~ e ~~s :~e10 .le •:!iienda, aquellas palavras do art1:;0 
d . r·· '. l ' -~ed -·Ie ··1·a-01 ·!0') \ ,3odopl'OjeCtO. 

em:u_s ~::~ciona 10::: 1
' ei·ae::. \ :::: o .~; ~ I e :l : Mas o Cong-1·2ss<; Constitu:nte recusou sua. 

Co~st1:~l~ç<;o~ nos termos e leb forma que app1'ovação á. emenda do illustre senador rni
eltl pre::;cte e. neil'o, rn<inte:ic!o,como '.iropuzeraacommissão 

Art. 37. Sal·rn::; a;,; tJ:;.,cepçl;es do a;·t. :291 dos 21, a prfrativa (;ompetencia da Gamara 
todos os jWqjecto,; de lei podem ter origem n:i inir;intiv:~ da. ~isc:us&i.o 1.\e todas us p1'0-
indistincta1nente na Gamara ou no Senado, post<:s do Poder Executivo. 
sob a ií1ici.:z!i;;a. de giiatquer dos seus me,;t- Tenho :1 qui, senhores, o pl'Ojecto primitivo 
bl'os.» emendado pela. comn1issão dos 21 e o projecto 

Pelo confronto c[,3;;ta,,; disposir,,õe;;, Sr. pl'e- e l'edacção para segunda. discussão com as 
sidente, é iudubitavel que :t Co!1stítuiçã.o re- emendas apresentadas. .-
ser·rou ú Cti.nw.ra a iniciatiwi da di:scn:>sãn e Del_les consta 9 !)no ac.:.bo tle referir.~ 
exa.me de todos os projecto:; :lo g-ovrrno. A ca::nal';~ e nao o Seuudo deve ter a iuic)-
(Apoiados.) E na regra eomprehendc-se 0 a tiv;1 na. discussão do tratado das Missões, 
tratado das Missõe.s. (Apoiados e ;uío apoimlos. como em todas a:> propostas do Pocler Execu-
Ti-ocam-sc muitos apartes.) d 

Lembt·am O:> noljres cleput:1clos a pratica tÍ\'O. (Apoia os ; apartes·) . 
se~·uidit na França. Mas o exemplo não apr-o- E u.ssim clevhi ser, senhores, porq1rn somos 
veíta.. l\a F!'aDÇ;\ o congresso r e.sol ve 1lefini- nQ~ o~ immediatos representantes LÜL so!:iem
tivamente sobrt3 os lirnit~~:i do tenitorio na- ni[L 1iacío11al, sendo o Senado o immedii.lto 
cional, sem reconhecer a Constituição a. ini- !'epresentante dos esta.dos. · 
ciativa de qualquer ü :\S cama.ras: :\.~u~ temos :\. nós em primeiro !oga.r tem o Poder 
lei positiva esta.1.Jelecendo a. rn1c1atn·a da Ex~cutivo de dar contas dos neQ"ocios ela Re
Cama1~.1 dos'Deputados. Não aproveita igual~ publica e propor- as medidas iuaispensn.veis á 
mente o e:c:emplo dos Estados Unidos do Norte, regular adnijnistração do paiz. (Apa1·tes.) . 
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o SR. ::i'rr.o PEç,\XHA - E si a Camara re-J ·~ E' kualmente lida, apoiada. e íica sob,1'<'3 a 
jeitar o tr;üado? ll18S:t a S0!!Uinte / 
. o si,, JüSTl:\'lAN"O DE SERPA - Si a ·:~amarai ~ .. /. / .· . 
I\:jcitar o t1«1ta .. to, ni'Lo t::;m de ir ao Senado; 1 Inilicaçüo V 

!~.~~~~te evc.': ile_ren~le ~~e. '1 !'~Jl'O_v.aç~~?, e[? Con- lmlieo qne ames~ desta assemblea fique au-
,.,1.~.~~o .~'lcH:1~,\~ ~. ~~~e ::;~ m<tni1estt pelo· torisada a contr·i1eüu' a pulJlicaç,ão dos nossos 
or?'tu ,d'. ~-.du,;~)'~n_iil.1 

.• ' s._, , :- . . • 1 tra ball10s com qualquer jo!'U:.Ü de grande t:i.r
. . ) ]JlO,Juclo _- ,.,JClLtclv en. u,mi, uao tom tte .r culação que offereça maiOL'es vantn,rrens. 
a ontrn ... (T1·oca;;1-sc ripm·tes.) _ . "' .• 

Do mesmo modo, si o Senado, tomando eo- . ~ala das scissues, 22.de JUnho de 1891. -
nl:u':~irnmto 1.lo. tn~t't.do. antes de. v-i1· i~ Carnara., \ Jose.; da Costa. Jllach. ado e So.11.:;a. 
l'C.Jt:li:il-•• pot· pr·e.)wlu.:rn.l ao p:uz, nao ternos 
1k :;prc~ia1-o e jnlg•il-o, qu:rntio nós l'ep:·e· () S1.-. Oi. tici~.~a-S1·. presiil·3nte, das 
~entalll!l::5 a so!J•:l'anitt nacioual e a no:;:;a d1s- qncst\',es que se a~·1ta111 actu:ü:rwule c que 
cn;;:::ão w·,fo eschu·ucel' ao Seua.do... al1altut1 profond:1monte este paiz, a mais im-

l . sr liE-PrJ·l'AIJO _ E".ltc ar!!Ullluito é pot·tante é incontest'l.Yelmeute a qncsfüo ft-
~1 ' :: • ·- n:1JH'.1~ira. fr::co. 

.\otam-sc no espi!'Íto publico serias apprc-
0 s1~ .. fC5TIXIA'XO fJE SF.!'!.P.\-\Ias não e o hCJ):iÚt)S :-;OlJrn e::;te jll'OIJ!ema. ;\ naç'.ãü espera 

unico que pt·oduzi. Jit mo;;t1·ei, com o e:cune uas cun1ia<l:unente a pala\· ra 1 lo Cong-t·esso ::'.'\acio· 
diversas 1lisposit;ücs constitucionae:; e cstndo nal soL1·e a, :;itua1,•:1o gntvbsima cm r1ue nos 
da histori:L da lei, qne a qne:::t:lo 1;stú chra- acha,rnos, ein qne se acha. o cre1lilo publico, 
mc:~ntu rc:;ol vida p~~la. p1·opt'ia. Con~tituíçi'Lo. situação etnllttt'<IÇ'.O:'i:l para o t~ommercio e pura 
(.ilpoiartos e nao apoiarlos.) as ri.nau~~ª~ rfa unção. 

U pensament•) do legislador constituinte e I:fa n:11 mal cstat• geral, traduzido, para a 
o seutir.lo da lei estão 1l1trniiestos no art. 37, praça, na descon!üuça qne assaltou a todos 
que não se presta it outra inter·pr·etação. os interl'SSadus nas relaçues mercantis qttanto 

o Sr... XrLo PEçAxtu-'.\fas ::. solução e a. dinheiro, para o cornmercio em geral na. 
negativa. excessrva 1:lev;:ção das quantia~ a pagar no 

estrang·eiro, pela depressão enorme do valor 
0 Srl.JuSTI:\"IAXO DE SERPA-:\'ão penso deste ela, moeda. com O Cltmbio auaixo da cotação 

modo. A Cnmara, tomnnt!o conhecimento do n:;ual no mercado, petra, os particulares em 
tr;llado, póde ~v.lopt;_u· qualquei• ex11ediente geral µelo preço a que suhiram todos os ge
~ue a lJ;tlJilite a, proceder Llo acc?r1;lo ~om 0 neros importados ou niio, quer com :i. eleva
s?md? . .° que. nü.o_ poi~e::1:s ::L!~ttt.u:. ~ ~u: ç<lo Jos clirnitos a pagar, quer por um facto 
e::.~e l'.~111 pe uma. d,b no:i:"'b P1 lj: '-\,~tn "~ coi~ q ne se pretende torna.r desconheciuo, mas que 
st1tn1;10naes mamfesta e lllCl'Dte::ita\ el. (:lpm - se a.ccentu:t todos os dias, com a eloquencia 
les ·! ... _ . .· . _ .- . , 

1 

esmagadora dos males sofl'ridos por todas as 
. ~c::i::ic ::i

13nt1do .ag1~0 '' que~t,10 :. m.md~·1d? classes quando veem não lhes chegar os re
a mes:i 11!lln. mtlwaçao, que c~n::.ider? di:..:n.:i, curs·Js da sua viu::t .parca e laboriosa: a <le-
da :tpprova~ão da Cama1\1. Nest<e epoc:~ a preciação da moeda. . 
prirn.3ira virtude q.ue. podemo? . po~smr _e. a v. Ex:. ve mais um syrnptoma muito ca
cor~1gem das nossas tdeas e ?Pimoe::i e a ll~Jm racteristico destes emlxwaços d~t situação fi
me parece que o ns~u,n~Pt? poLlLl ~et· i:esolviclo nanceira, r..o facto anomalo de estarmos hoje 
cm favoi· eh no:;sa im~1a~1;'a e pri~atn:a co1:1- sem ministro tla fazenda. por considera1·em 
pet~ncin. ~ lt~z il_?s Pl''.}!elJ"IOS con:stitucionao::.. toLlos os homens, chamados e honrados com a 

Eis ti mcllcaçao (le) · contiança do Presidente da Republica, este 
S' lida, ,-tpoiada e tica, sobre a me:S<t <L se- posto como um pl'esente de gregos, que 

guinte ninguem quer, como uma cousa difficilima, 
resultado das mil complicações em que o go-

lmlicadw 1 \'erno en vo.l veu ª. s.itnaçiJ .. o tlnanceira do paiz, 
· desde o dia 15 de noyembro, aggravada ex-

lnilico que ~.1 .. mesa officie ú do S~nado,'.Je~la· 1 traorc:i1;ariament1~. t~d?s os ;lias'. á .Pl'~?orç~~ 
rarnlo-llte que a Gamara reserva-se o t.ltreito, q~e se reconhece 1<.'t~L'11. ao ~overno a, o.ienta 
que lhe asse~'H':t a constitni.ç;1o, art. 29, 1.le I Sªº em. ~un mr'.10 tao importante como este, 
init.:inr o e::: Ltt.:': e exame elo tratmlu sob1:e o 1 uo servH,:o publico. 
tenitol'io d:is Missões, assim c?.mo Lk que:.es-1 :Na quietitude cb.vida do estado: pe<J.ueno 
quer p1·opostas d~ Po~ler. Execthrv~, que represe:üo, f'u1 nssnJttldo r?r _umit. ~b-

No mesmo seutido mcllco se ofilc1e ao Pre-

1 

servação mmto grave f}Uanto as cond1ç.·ues. 
sidente da Republica. ecouomicas e rinanceiras do paiz, ao ler o ~n-

Sala das sessões, 22 ele junho de 1891 .- nuncio feito pela imprensa de que hayi~ no 
t~stiniano de Serpa. thesouro plethora tal de ouro, que o m1111stro 
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da fazenda manu;-1xa acudir ús exi~encias do 
mercado e do cambio que descia em baixa 
vertiginosa, dispondo às mãos cheias do me
tal existente nos cofres publicos para vende!º na praça. aos milhares àe libras esterlinns. 

Nós sabütmos, Sr. presidente, mesrno pela 
dedara.ção que nos foi füitn daquella tri~ 
buna. pelo proprio ministro da fazenda,, no 
discutir o proJecto constitucional, que o orça
mento de 1S9ll, teria de liqniclar-sc com um 
deficit supel'~Ol' a. G0.000:000$, e que as 
despezas do pa1z ha;nam de subir n, mais de 
200.000. 

Fui dos primeiros, ante essa enormidade, 
em lembrar ao governo provisor-ia de cnliio 
de que isto era. desbarato elos •linheiros pu
blicos, sem respeito nos pl'inciµios do pro
gramma que elle proprio se traçú.ra, ;10 rnu
ctar as ínstitui\ües~ cnmpríndo-lhe cnitlar de
dicadamente da riquezn, l)UlJ!íca, p1·ocnrando 
remediar o mal .iá feito na época devolucio
narh'L. 

snbir, porqtte a causa de sun.s oscillações. a 
origem do mal estú, em outm parte, onde o 
go~'erno niio soube procurnl-a pn.ra não se 
encontrar talvez com <t má . situação finan
ceira, do paiz. 

Tinhamos deficit enorme e o Thesouro con
tava com a e:dstencia de um deposito em ou
ro ; podia en acreditar que esta situação era. 
real? 

1'.fois fücil em desconfinr 'lUe um facto es
condido entr·e os i\;spostei1•os dn.s altas re
giões ofüciacs, liaTi::t se operado. 

Eu não salkt donde tinh<t l'indo a quanti
dade de recursos o.stcntad~i, porquanto não 
havendo em pre~timos o governo só podia. 
C.)n tar com os meio::; or-dinarios dn. receita. 

?'fa minha pobreza de coulwcimentos ti-: 
naucciros (111ío apoiados), disse commigti qn ::i , 
on o phenomeno tleYiot ser attrilouido a uma 
dirUa flnctnantc, enorme, enormbsima,, on 
esse ouro era proveniente rlc um deposito 
existente no Thesonro, deposito que não per

Entretanto o exercício liquidou-se sem al- tencia ao gon::rno, m;1s que, a.lgnm tempo 
teraçilo sensível para. esse dificít annunciado <.\ntss, 1.ler:t cnusn à discn;;siio de nmtt theorfo. 
superiora 60.000:000$; houre até um jornal que o pnnl1a ú 1lispo:;iç·ii.o cio s-overno, como 
dos mais con5íderactos desta capitnl que .iul- recurso 01'llioar-io, do qnnl poderia la.nçar 
gou-se autorisado a. declarar que o defieit Stl- mii.o qna.mlo lhe n.ppronvt~:Ssc : o last1·0 c;;i 
biria a 75.000:000$000 metal dos bancos de c111i.~:<(i.i. 

Esse defi.cit não foi corrigido ua.ra o actual A primeirn hypothesc em. um g-r;wame 
ex:ercicio de 1891. em que as· despez<\S pu- immenso l;a.ra o })lÜZ mn epucn.. proxima. ; a. 
blicas continuam superiores ú receita, como seg-undaer·;1 um expediente 1.lesnstroso por 
tnrnl.iem .ji foi annunciado; entretanto, qunn- tei· se \anç;tdo mão de dinheiro alheio, (],) 
do accreditumos que ao tllesonro -publico !'al- que 0 thesoaro publico lWa simples dey1o;;itario 
tam recursos pnra este excesso ele despezas, pa.ra efi'eitos qne enteudiam com a rique:1.<v 
·yemos que elle possne quantia enorme de publicn .. 
ouro e tn.l, que manda TJOr centenas de mi- r • • , .. • 1 , . ... 
lha.res de libras à disposição da praça, par::t. l.'.\t SR. DEPUTADo-Et,l ou10 e a pr,i~,t. 
satisfazer-às necessidades q11e ella sentia O SR. 01T1c1cA - Peço nos meus collogas 
desta moeda: excesso grande de despezas, qne me ou~<•m atê M fim. 
quantidade l1. menos de receita, nenhum au- E::.tou expondo as considerações que me 
:s:ilio estranho por emprestirnos e uma quau- nssalt:.Lram nessa, occasião, e füllando pelas 
tia avultada de dinheiro em doposito. Tiuha, informações oHiciaes, posh•zá nossa <lisposi
rootivo bastante para. desejar conhecer o ção pela imprensa. 
mysterio das alto.s reziües officíaes que pro- Ao cheg-;1r a esta. Camara, encontrei-me 
cluzia semelhante ::mormalídade para a. for- com o rel<1torio apresentado pelo ministro fü'L 
tuna publica. fazenda do governo provisor·io ; ahi estava, 

O govern0 tornára-se o primeiro arreca- traçado o reg-imem financeiro, · SAguido de 
dador do ouro da praça com a. exigencia dos 15 de novembro de 1889 -pam cá,e que de., 
direitos de importação em metal ; o ouro fu- strnio as 1iases do systernn seguido no tempo 
gia, accusando a existencia de uma moech da monarchia; tinba ao meu clispor os delinea
mà nessa baixa. constante do cambio; julgou- mentas tlo systema que é seguido em todas 
se conveniente fazer sustar a depreciaQi1o da as suas partes pelo governo que o Sr. Presi
moeda papel em círculação no-paiz e o mi- dente da Republica organisou na >espera de 
nistro da fazenda acb.ou em caixa, a-pezar ser eleito. 
do excesso de despezas, mais de 300.000 libras Devo fazer aqui uma declaração para ex
para vendei-as á praçn., afim. de acudir _ás plicar o i:iotiv~ pelo qual . vou tomai: ~orno 
suas necessidades e obviar a baixa do cambio. base da tllscussao o relator10 do ex:-nnmstro 

Esauecia-se o governo, Sr. presidente, de do g-overno provisorio, quando é outro hoej 
que o- cambio, venda, de dinheiro como é, o ministro das finanças. _ 
não respeita a arbítrios, não obedece apre- Não reconheço mimstros da Republica; 
potencias, não se submette aos artificios mais estudo e discuto as actos do governo, o 
ou menos engenhosos do poder, para fazel~o mesmo · uesde q tempo da clictadura, g~onti-
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nuado com o Presidente· da Repubfü:a. ; e a. 
e.sse que torno respons 'yel pelo estado cri
tico em que se acha o pa1z nestas duas pila
ses do governo em que o mesmo homem fez 
e desfez, provaudo que não comprehende na-
Ja destas cousas. · 

No governo constitucional que o Con"'re:;so 
Nacio_nal or·ganisou, não ha ministro~; ha 
um so responsa'.'"el e é este quem resprnde 
pelos actos prtü1caclcs pelos seu:> secretarios 
responsa veis, com o seu consentimento. 

Feita cst<L declaração, elevo dizer que folio 
ao governo do Se. Presidente da Rcpubliea 
continuação do governo provisorio em totlo~ 
os ::;eus ponto3, sem arredar 1fma linha, até 
mes1:10 no 91:e se chama hoje, como hontem, 
a b::nxa pol1t1cagem. 

Encontrei-me com este i•elatorio que e a 
summa da poli tica financeira. do Sr. Presi
dente 1la Republica, e devo francarnen te 
tli~er a V. E.x., ú Cama,ra e ao paiz que peb 
leitura q~ie fiz desse rehttorio, não me mere
cem con!rn,nç~\ os dados que apresenta, nem 
ellles poclcrao solv~e <~s duvidas expostas 
quanto ao 01~ro. vencl1cl? <L praça. para o paga
mento clos1hre1tos de unportação. o ""Overno 
pr.ovisorio dizia ao p_aiz em documgnto pu
blico, que o governo trn h:i tle entrar qu<l:>i in
te~ralmente pelo imprestimo interno de 1889 
11ara_fü~er t~ce n.os <lebi~o~ da fazenda publica 
na hqmdaçao elo exerc1e10 de 1890; eu leio 
nesse rolatol'io que este exercício liquidou-se 
com 0 saldo de 141.000:000S: este relatorio 
faz -~gurnr neste avu~tndo. s~ldo a quantia 
de o.J.000:000$ ele um imprestimo e.r-te1·no de 
1889 e não encontrei na, secreta.ria ~as 
leis, nem no rela.torio do Sr. minist~o da 
fazenda, n~n: mesmo em inform<:tções parti
culares,uotI:!rn. alguma aceri:!a de impre:>timo 
externo de 1889, não constando decreto do ll'O
verno que o autorisasse, ou noticia das cgn
dições em que foi negociado ; a verdade p<t
rece ser que_ o emprestimo de 1889, foi o 
contr~hido em 1888, justamente da, mesma 
quantia dada como recurso para supprir o 
deficit do exercicio de 1890. 

O goverEo d~ 10 de março legou ao go
'Verno de / de Junho todo o producto do em
}lre~timo em ouro contrahiclo em 1888,e este 
gabrnet~ to~iando conta do poder, lançoa rniio 
desse dmheiro para um dos actos da sua gcs
tu.o nnanceira. 

Vejo, porém, neste orçamento de 1889 um 
s~ld0 de 1_888 no import_ancia. de 74.000:0qO.$; 
nao estara. comprehend1do neste saldo o im
-prestimo externo de 1888, conservado inte
gralmente em Londres e não serC:L ess~ im
IJrestimo que figm·a nn. verba-imprestimo 
c.xtnno com 53.000:000$-que serviram i1ara 
fazer face i conversão <l<L divida. realisatla 
pelo gabinete 1 O de junho '! 

· Honve empresti.mo externo em 188<;;) ~ Creio 

qne ninguem podel-o-ha. afürmar ; e si hou-ve 
niio !ia quem dê noticia. do decreto que o 
a.utor1sou ou elas condições em que foi nego
ciado. 

o SR. SERZEDELLO- No tempo da monar; 
chitL faziam-se essas cousas em segredo. 

o SR. PRESIDEXTE - Peço ao nobre depu~. 
tado que resum<i as suas considerações por
que estiL terminada. a hora. do expediente. 

O Sa. OITrcrcA-Vou resumir estas consi
deraçõe:S. 

Do que tenllo exposto, Sr. presidente, com· 
prehende-se facilmente que eu não tenho da
dos ofücia.es para tirar-me da cluvida em que 
estou e formulada ha. pouco. 

O dinheiro de que o governo lança mão 
pam conter n. bDixa. do cambio artificial e im
potentemente, é um deposito em que elle não 
devia tocar. 

O expediente do ,zoverno é contrario a 
todos os princípios dà sciencia das finanças e 
condemnado pelos competentes na materia ; 
é a volta n.o systema mercantil ele passa
das heras, julgado e condemnado por todos 
o~ p:1~zes gne passaram pela dolorosa expe
rienc1a, a que nos submetteu o governo da 
Republica. · 

Vi neste relatorio explicado de modo ab
surdo a verigosa doutrina de que o governo 
póde lançar mão desses clepositos meta.licos 
pelo facto de ser quantia morta, existente no 
corre e considerada em iclenticas condições aos 
em prestimos do cofre dos orphãos, monte de 
soccorro e caixas economicas. 

Não conheço nada mais absurdo do que 
isto, porque o emprestimo (lo cofre dos or
phãos pertence aos P<trticulares, e movimento 
de fundos que se faz com a mesma. moeda, 
recebido e pago com a moeda corrente, equi
parado a recurso ordinario do Thesouro ; os 
depositos lastro em ouro para o, emissão dos 
bancos, são a garantia dos bill1etes de banco 
postos em ci1•culação ; representam a moeda 
que a facilidade do transporte e do manusea
mento. a divisibilidade e outras causas :fize
ram converter em papel, que eleve ser a 
sombra daquelle ouro, na phrase de Cer
nuschi. 

l7~I SR. DEPUTADO dá um aparfo. 
o SR. ÜITICICA-V. Ex:. e victima domes

mo engano do autor do relatorio. 
As a polices r1o ;:;·;;tema banca1•io do governo, 

nii.o podem ser couYertidas em ouro, como os 
titulos de renda que servem de emprego ao 
capital de alguns bancos no estrangeiro. 

for SR. DEPUTADO-A theorfa do Sr. mi
nistro da fazenda é aconselharla em todos os 
paizes. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 04/02/2015 14:41 - Página 6 de 22 

70 Sessão em 22 de Junho de 1891 

O SR. OrrrcrcA-Provoco n V. Ex. p::trn. ouro que o ·.:ovr;-no estit Yenckndo, ;:;1nhanrlo 
uma discussão nesse sentido. :~gio, agiota da p,,iur especie, r~zendo co11rc11-

Ha, Sr. presidente, completa confusão entre rencia a urna clnsse contra a 11ual elle pro
bancos com parte do capitcll ernpregwlo em prio se leYnn ta, p:cr;1 •:ondemnai·, que l:5se 
titnlos da divichqrnblic:l do cst.1clo, e os ban- ouro pertence a depositos 5ap:r-ndos como base 
cos autorisaclos pelo governo provisorio com dn, rm1iss1o já con.·edi<.b <!OS bancos. 
i'unclo em apolices da divida publica. inconver- Pal'a timi· a duvida em que eston, vou snb
siveis, inalienn,veis, condemnatfas a sel· res- metter it C:imara um reqúerimeuto niio. en
Q"atadas. trando n:l :ipreci11ção do problema financeiro 
~ Ha n"à Europ!t e mesmo na. America, bancos qu,• espüro em ontr:t occa;;füo dise.ntir; desejo 
que teem grande parte llo S<'ll fundo ;;oc:,11 obter esses documentos ruim de orient:ll'-me 
empre'..!'aclo em titulo,;; ela rlivid:t. yinhlica do no estud11 desse problema intrincado, inrrin
estado, 1" 1nte5 certa::: de Juc:·o, effei tos inter- cadi~sim(1 e 111<1 is ernLa1•açoso pela tlteoria 
nacionaes que ~e pernrntnrn n. primcir:t ex- qne o ministro da fazenda externa neste 
izencin. do mei·e:ido por om'o, t! accodem ús 1·.elatori_o, em <pe 1l~ix:1. p~cte1\te o seu plano 
(lit11cnldades d1.~ monwnto. nn~_nccll'n, o plnno :m:nce1ro '·º,f'.'OYe:·no. 

Yae, porem, pi·üfünda rlifr,,1·r:1c::< 11isto p:wa: 1-. este o meu re11ner1rnent11 (le). 
:astrG <lü bancos cm apoiice,; ineom·crsin~is, \ \'.Ex .. ~-,·., sr. l'l'•:sHentc, que o rerp1cri
para senircm de !:!"lT:rntia ;'t 1•miss:ifl de bi- / rnento tr.m toda a opportnnida.de, POl'IJlll' •·em 
llietes do bancos, papel representante do nmn) sen·ir de hasc p:1ra ns nossas tl.Jl!' •cia<;\ics, 
moeda qne não existe. \ pnra rno..;lrnr qne estamos no regimen do 

Da confusão resulta a dontd!1a qne 11 Si·.! p1pel i11co1n-er;;ivel,ourig-ado a c1trso fo1·çndo, 
mnistro da fazenda cxtcrno:1eonobre1k: 111- li o qne parn. mim tem co:ico1-rido principal
tado :i.cahon de contirmar. mente ~ara ir se perdendo o credito do p:liz, 

Terei oc·-:asião de ent'renbr essa. que;;tão \com a no~;.;>.. mú sitnn1:ão financeira. 
da moeda tlducfaria. e 111·0,·m·ei como J'oi iie· .Jú é tempo, sr·. presidente, de pnmr neste 
sa.strosa para n paiz a descoberta. Ol'i~inal \ syst(rnrn de deficits continnados e ele papel, 
desse plano em contraposição a tnrlo qmmto \ele papel qne só tem ~enido para desenvolver 
lta acceito pelo:;; p1'incipio~ d:1; dou~1·in:1 sobre l mi:n im1nensidade de ~ompnnllias qne serrem 
moeda; este assnmpto sera 1_hscutirlo em mu- nmcamcnte para os especuladores e 11ara os 
mento opportnno. , jog-adores da praÇ"'!. 

DesQio saber eomo preparativo para. essa 1 São lidos, apoiados e ficam sobre a mesa 
discussão, si de fücto este on!'o, qne repre- os sea-uintes 
senta os bilhetes em circulação e :i moeda w 

füluciaria resultante desse lastro em metal, 
existe no Tbesouro, como gnrnntia .:~emissão, Reqiierim,entos 
ou si o ouro ven·lida na Alf:mLleg·a vara. o 
11agamento dos impostos aduaneiros é o lastl'o Req11eiro que se solicitem do Sr. Presi
dos bancos, que nunca dev~ra ser retir:Hlo do dente da. Repnblica, pelos canaes competen
deposito, p:lrn. não µrodnzir a depreciação rla tes, ;1s seg-uintes int'ormações: 
moeda em circnla9ão, prin1.rla ela eiTectivi- l. º Qual<\ importanci<). do om•o depo:;itado 
dad: de su~ g~r~~tn. =- , _, -· , no Tl1eso1u·o pelos l1ancos plU'<~ s~rvir de las-

o,,, facto:;. par~_ce, d,u~ ra,,,,w a pen,,,n cine 0 tr.' à ,_. 111 ;ss."ío sobre \J:lse rnetall1ca; 
deposito nao e~1ste im1s: o mercado estran- 2. º Oual a impol'tanci<I. (la- emissão sobre 
ge1ro deu o s1gya1 de :llarma, mostran<lo hase dé' óuro feit<L até a. nresente data pelos 
r~con:iecer ? perigo .c~.'.3 e;nbarc.a :: os seu~~ ?'.l- ha ncos que oliti veram perrnissã.o do governo, 
pitae:;, em Vla º~e - e1111,,.rar.e_1~1 l1:11,1 º.,~i.~z1}, bem co1110 até que qu::1.1:ti~ se estende ~per
desde q'.ie ~ ;SO'\~rno .1~r,iz1le_1~_:i- em.ued.\'.~ mi::;são dada, p:ll'n. a emissao te.tal no pa17:: _ 
pelo ,tortuo::-o cnmmho .ti.~ em1.::-ues.l1,\uca11,1:;, ::i.o Si 0 dero:5ito de ouro p;1m a. em1ssao 
~em iastro que_ o garantisse cffectn-amonte, realisaila existe ele facto 110 Thesouro; no ca$o 
1az_end~ de~recrar ~ moe~la: ... -.· ,. . _ i negativo, qual a. importanchl adualmente 

. E o ::ooverno descia ate ,t V ,,,iç,w ele c,1m existente cless8s depos1tos; ' 
1)1sta, c~o especulador vulgar,. fazendo eon-1 -1. o Qual a irnportaucia da divida fluctuante 
currenc1a aos eS_J)eCt'.ladores •_ht p_raça. do Estado. 

O Thesonro nao pode ser caml;1sta; os c::im- . . 
bistas fazem 0 preço sobre a mercadoria- Sal::i. das sessões 22 ele .Jtmho de 1891.-Leite,_-;-
clinheiro, como sobre qmüqner outra os outros Oiticic((. -.· 
negociantes. Requeiro que a mesa da Canrn.ra peça ao 

Perante os svmptomas accusndos por estes governo t0<1'1s :is .iof,wmaçõ~s sohre osycon
factos. Yê v. ·Ex. rine tenho os melhor.'s 1 tedmodo3 do Para e so~ire os actos rr:ü_!C<tdos 
fundaÍ11entos para querer S<1 l1er que o l<lstro, pelo goYernador em nrtude de sethç?o que 
metallico nüo existe no Thesouro, que este i houve nesse estado:-Ser.:;edello Cori·eia. 
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Propomos qne !mmediatamcnte depois ua. 
el"lir;fi.o dos Se(:retarios, a Ca1n:1r;-:i, dos Srs. 
Deputados eleja um:t commis.sfüi <le trcs mem
br-0s pa1·a eln.boi·ar !1111 projecto d , re::· !">sta à 
mensng-em presidencial, o qn:il,~<!r: 1l:i ~a l1met
tido a :1 mpla discussão, depois rfo .approyada, 
será remettida ao Presidente 1ln.- Republica 
por intermedio do Sl'. l ,. secret<H·io. 

S. R. - 19 de junho de 1891. - Cesar 
Zama.-Fi·ederico Bor[tcs. [ 

Requeremos ú mesaq1~e requisite do po
der cxecutt vo, represen tarlo n~l pessoa do 
Chefe do Estado, todos os papeis e documentos 
relativos ao projecto 1le saneMT:ento desta 
capital, qne devem se achar em milos lla in
tendencía, segundo eonstn., pn.ra celebrai;:;'io 
1.le um contr;1~tn ;dt;1m ,~nte lcsi·vo :1.os inte
resses da capital, quer sob o ponto de vistn 
econornico, que1· sob o ponto fo vbtn snnita
rio. - 1fri.,·1i1ie.-. Lobo.-Dr. FHrqui1n \Ven1eck. 
-Tho,;ia:; Del(ino.-Josê .AHg1.~,,to Vinhaes.
Lopes Trouao. 

O SR. PRESIDEXTE-Ha sobre a mesa duas 
indicações e os requerimentos que acabam de 
ser offerecidos; flevem ser apoiados, conforme 
a ordem da, apresentação. 

O SR. SA:IIPAIO FERRAZ - Peço a palavra 
pela. 01·dem. 

für SR. DEPUTADo-:.\'ão se põ·le interrom
per o n.poiamento das indicações e do:; r·eque
rimentos. 

O SR. SA:llPAIO FERRAZ-E' -para uma sim
ples declaração . 

0 SR. PRESIDEXTE-Si e para uma decla
raç·ão, tem a pal:lv1•a o nobre deputado. 

O Sr. Salll.paio Ferraz petle 
pe1·missão para uma, declaração. 

Não se achava presente ú, sessão antece
dente e por isto não teve occasião de subscre
ver- o pedido de infornw.ções e de docnmentos, 
que foi dirigido a esta r~s:1pelo seu illustre 
collega. companheiro de deputa~i.o, Sr. 
Vir1haes, pedido este qne foi tambem assigna
clo pelo seu clistincto chefe o Sr. Aristides 
Lobo e mais r,lguns deputados desta capita!. 

Entendendo que o assumpto e de toda a im
portancia, tanto mais quanto os collegas que 
o agitaram teero o supremo direito, como 
representantes desta cidade, de fiscalisar toda. 
a ordem r! E\ serviços que se 1·elacionam com 
a sua salu bridade; e sendo evirlente que as 
condições, sanítarias do Rio de Janeiro teem 
sido inteiramente descuradas pela adminis
tr;1ç-ão pnblic:1, a0 ponto de serem victimndos 
0$ poh1·es eí<trnna·eiros, que são outros tantos 
elernent0s p;ira ô-desen,·olvimento da peste; 
pensanrlo que não só esse contrncto póde ser 
lesivo aos cofres do municipio, como ainda 

pede importa.r em privilegio odioso, declara · 
que é infoit'a.mente solida.rio com o requeri
mento que ~o foz na sessfo passada. 

Sabe-se perfeitamente que nos achamos 
aqui rcnoidos, diz o orador, para iniciar lt:iis 
que venham attentlfW n toda. ol'dem de inter
esses publico8. Sabe·se perfeitamente que, 
sobretudo, o primeiro dever d~t Gamara é 
e)aborar a lei que organise o governo mulli
c1pal. 

Assim sendo, é precipitado o procedimento 
do governo, em relação a esse contracto, é 
leviano, ó inclisc1·eto, ê lesivo aos cofres pu
blicos. 

Não quer fner ofrensas; não quer encam
par o que_ alguns jornaes teem annunciado, 
referindo-se às vantagens que o contracto 
envolvi'.' e dizendo qu.? elle importa em g-ran
des somm:is que irão tel' directamente ás 
algilJeiras dos t.:oncessionarios. 

:\ão quer encampar nada <lisso, nem fazer 
outras considerações além d::i. simples decla
ração que, como represent:Lote desta. capital, 
entende ser do :;eu dever· fazer, para. qlle 
fique consignndo <]Ue é inteiramente solidnrio 
com o pedido de informações e documentos 
1brmnlado pelos sen:; collegu.s. (Jliiito bem; 
muito bem.) 

O Sn.. PRESIDE-:s-Tr: - fü1. sobre a mesa 
diver ::os reqncrimentos pedindo informações 
e documentos. ~egundo a::; prax€S estabele
citlas, é permittida. n. di:;cussão e a votação 
destes requerimentos na !ª hora da sessão, 
desde que haja numero. 

Esta hora está esgotada e vae-se proceder 
a. chamada. aJi.m de se verificar si ha numero 
para h;wer sessão. 

}fas os requerimentos, n::i ordem em que 
foram apresentados, só pódem ser discutidos 
e votados si os seus siguatnrios ou algum dos 
Srs. deputados requererem que isto tenha 
togar, havendo numero para. a sessão. 

Os SRS. SEVERIXO VIEIRA E JUSTINL<\..:."10 
SERPA pedem a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE- Vae-se fazer a cha
mada; estnmos na hora da chamada. 

O SR. Ji;srrn1Axo SERPA - Mas peço a 
palavra pela ordem. 

o SR. p RESIDEXTE - Não está aberta a 
sessão. 

o SR. SEVERINO VIEIRA - E' para fazer 
uma simples observação. 

o SR • . PRESIDENTE-:_ Bem, ~em a palavra.. 

O Sr. Severino Vieira pede 
que não veja o Sr. presidente nas palavras 
que vae prolerír um:~ cens11ra à rnes<L, sinão 
o seu humilde co1 1enrso par:1 o 0mpenllo de 
ver seguirem na m0lhor Ol'dem os nossos tra
balhos. 
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A pc•atica. que se tem seg·uido de dar <l, pa
lavra a varios oradores l)a1·a rundamenta1·em 
requerimentus antes de ~thc1·ta. ;t sessão, per
mitta-se-llle que a, classifique de - cor
ruptella. 

Chama <t attençiio para o que diz o art. 52 
do projecto de..-egimento. (lê): 

« Si, porem, não se achar reunido esse nu
mero, f'ar;se-lm a lcituni do e:xpodiente para 
dar-se-lhe o conveniente destino, e:xceptuan
do-se os pareceres ou requerimentos que ti
verem de ser votados.» 

Ortt, si esta disposição permitte que no ex
pediente se faça simplesmente a leitura dos 
requerimentos que não tiverl:::m de ser votados, 
como póde a. mesa dar a palavr;t aos oradores 
para fundameut<ll'em requerimentos~ 

Depois, o proprio i·c~imcnto, nos arts. GO 
e 61, determina, a marcha. qne deve ter adis
cussão destes requerimentos, e o rer11wri
mento a presentado por 11nalq11er derutado só 
i1od0 ser adiado si algum deputado pedir :.i 
palavra. 

U:.r SR. DEPuTADO-Xesse ponto, apoiado. 
O SR. SEvEm-so YIEIRA diz que parece-lhe, 

pois, que a Camara i1ão póde estar a discutir 
to:los os dias requet'imen tos e não llaYer dis
cussão por serem adiados. Chanrn, portanto, 
a sua attenção para este facto. (.·Lpartes.) ~o 
seu entender tudo isto está f'óra da ordem, e 
por isso està reclamando. 

t: :.r SR. DEPUTA Do-V. Ex. está fóra da 
ordem, porque esti fallando sobre este as
sumpto nest•• occasião. 

g-uit, Nelson. Pires Ferreira, Martinho Ro
drig-ne::;; Barbosa L.ima, Bezcrril, . Justinittno 
Se1•pa, Frederico Borges, Jo:::é Avelino, José 
13evilaqua,, Nascimento, Pedro Velho, l\liguel 
Castro, .Amorim Garcia, Pedro Americo, Sá 
Andmde, Retumba, Tolentino de Carvalho, 
Rosa e Silva, Gonçalves Ferreil'a, .J oaqui111 
Pernambuco, André Cavalcanti, Annibal Fül
cão, Pereir-;i, de Lyra, Joüo Vieira, Espírito 
Santo, Belhwmino Carneiro, Oiticica, Oliveira 
Valladão, Felisbello Freire, .Augu5to de Frei
tas, .Tosta, Zama. Arthur Rio:;, Garcia 
Pire~; Severino Vieira, Santos Pereirn, 
Custodio de Mello, Paula Guimarães, Leo
vegildo Filg·ueiras, :Moniz Freire, A thaple 
.Juniol', Fon:::eca e Silva, Nilo Peçanha, l\la
nhii.es Bn:crcto, Albe1·to Brandão, Oliveira 
Pinto, Vil'gilio Pessoa, F't'<UlQ<\ CarYall10. 
Bapti:sta da ?llotta, ~·r,jcs 1fa Cru;1,, Alci11do 
Gna1w.bara, Eríco Coelho, Sampaio Fermr., 
Aristides Lobo, Doming-os .Je,,;uino, Vinhaes, 
Thomaz Deltino, Figueiredo, A u to11 io O lyu 1 lw, 
Badaró, Joãu Pinheiro, Clt:ig-as Lo!1:üo, Alc
xand1·e Stock.ler, Alva.ro Botelho, Goncal\ºi!S 
Chaves, Americo Luz, Felíci:tno Penna,Vi1ltlí, 
Dutl'[I. :\"icacio, :\stolpho Pio, Go1H:alYes Lh
mos, Dcming-os [{acha, Co::;ta, l\1achatlo, Fc~r
reira Rabello, Bueno de Paiv:1, F'er'l'eiioa 
Pil'es, João Lni;1,, Bernardino de Campos, 
Francisco Glycerio, C<11-ralhal, Angelo l: 'i
nheiro, l\Iurs<t, Rodri!:'UCS Al vcs, f.loreir:t d<.\ 
Silva, Almeida. Nogueira., Azavedo, Cucta.no 
t.le .Albuquerque, .l\farciaoo de l\lagalhii.es, 
Fernando Simas, Ctcrlos Campos~ Schimidt, 
Victorino Monteiro, Antito de Faria, :Üll'eu, 
Cassiano do Nascimento o Demetrio Ribeiro. o SR. SEYERIXO VIEIRA faz estas conside-

rações com os mais sinceros sentimentos, por- :\ bre-se a sess~.o. 
que tem serias apprehensões de que esta Ca- Faltn.m com ca1·;;a pa.rticipa.da os Srs.: :\[at-
roara. se tornara completamaute esteril. : ta l\lachado. Am,·isio Fia.! ho. lhbano lllar-

Appelh para o patriotismo de todos os seus condes, Gabriel ' de Mag;1lllies, Francisco 
collegas, pa.ra que todos sigam o exemplo Veiga. João de Avelar, Francisco Soclré; e 
dia-no que 1!1es está, dando o outro ramo do sem causa os Sr.s. Uchôa. Rodria-ueF, Lauro 
PÕder Legislativo. Sodré, Costa Rodrigues, Gonç<"tlo de Lagos, 

Ul'lr SR. DEPUTADO-AQ'ora mesmo v. Ex. Almmo Affon:;o, Epitacio, Couto Cartit.XO, 
está ~·catando esse exempYo. José Mariano, Jm·encio de Aguiar, Iüiymun

do Bu1tleira, Mefr<1. do Vasconcellos, João de 
O Sa. JusTIXIAXO DE SERPA diz que em Siquefra, _Luiz de Andrade, Theophilo dos 

sua opinião, os requer·imentos apresi:intados Santos, Pontes de :Miranda., Gabino Besoul'O, 
na hora do expediente ficam aclia.~os_ si ª~?um lvo tio Prado, Leandro Maciel, P<iula Arg-ol
deputado pede a }Ja.lavra, e smao forem lo, Seabra, Marcolino :trioura., Milton Am
adiados ~ão submettidos à votação, e ~orno_ o philophio, Dionizio Cerqueira, Pereil~ de 
S~. presidente estaY<\ <la~1do yma. ~1recça_o ~ Mello, Medrado, Pires e Albuquerque, Prise:o 
d1vers<t aos tmbalhos, liº.!' isso faz mm respe1-: Paraiso, Fonseca. Hermes, Cyrillo de Lemos, 
tesamente esta reclama~.ao. j Viria.to de l\ledeiros, _Joaq~im Breves, Luiz 

l .Murat, Lopes Trovão, Jacques Ourique, lllay-
Em seguida e faz-se a chamada, à qual re- .. rink, Leonel Filho, Jacob da Paixão, i?er

spondem os Srs.: João Lopc:;, Palleta, Nina·, reira Brandão, Costa Senna, Lamouniet\ 
Ribeiro, Eduardo Gonçalves, H.ourigues Fer- Com~a Rabello, :r.ranoel Fulg-encio, Aristides 
nandes, Belfort Vieira, !ndio do Bra;1,i1,: l\faia, Carlos Chagas, Francisco Amaral, 
Innocencio Serzerlello, Cantão, Pedro Cher-

1
1 Domingos Porto, Monteiro du, Silva, Martinho 

mont, ::\latta Bacellar, Cnsemiro Junior, Prado Junior, rdoraes Barros, Lopes Chaves., 
Henrique de Carvalho, Nogueira Parana- 'Domingos de Moraes, Adolpho Gordo, Rodol~ 
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p110 de Miranda, Paulino Ca.rlos, Costa. .Tu
nior, Alfredo Ell!s, Carlos Garcia, Rubião 
Junior, Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, 
Guimarães Natal, Belarmino de Mendonça 
Lacerda Coutinho, Pereira da. Costa, Julio li~ 
Castilhos, Ernesto de Oliveira, Borges ue 
l\Iejeiros, Alcides Lima, Thom,tz Flôres, 
Homero Baptista, Rocha Osorio, Fernando 
Abbott e l\Ienna Barreto, 

São lidas e sem debate approvadas as 
fLctas da sessão ele 19 e do dia 20 do cor
rente. 

PRil\!EIRA PARTE fü. ORDEM DO DIA 

O Sa. PRESIDEXTE annnncia que vae pro
ceder-se it eleiçtio da cornmis:,;ão de petições 
e poderes. 

O Sit. V1XllAES (pela ordein) requer que 
esta. clciçiio SL>ja !'cita pela listn, da chamada. 

Con~ul tad:1, a Gamara a pprova. o req neri
men to. 

Recolhem-se 109 cedulns, que dão o se
g11i11te resultado: 

Yotos 

lama...................... 58 
Frederico Borges...... . • . . 58 
Moniz Freire. . . . . . . . . . . . . 5i 
Almeida, Nogueira......... 54 
Telentino de Carva.lho.... 51 
Costa l\Iachado ........... . 
l\fo,rtinho Rodrigues •....... 
Tosta .................... . 
Arthur Rios .........•.... 
La.mounie:· ............... . 
Lopes Trovão ............ . 
lndio elo Brazil. .......... . 
Rod1'igues Alves ......... . 
André Ca.valcanti. ...•..•.. 
Figueiredo ..•.........•... 
Em branco ..•.•.•.....•... 

48 
48 
4i 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
! 

2 
São eleitos membros da. commissão de pe

tições e poderes os Srs. Zama, FrGJderico 
Borges, Moniz Freire, Almeida Nogueira e 
Tolentino de Carvalno. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DIA 

DISCUSSÃO D~ REGnIENTO INTERNO 

O SR. PRESIDENTE - Segue-se u; discussrro 
do projecto do regimento. 

Antes, porém, devo in[ormar que tendo 
sido d;::.clo este projecto pa.ra. a, ordem do .. dia 
da sessão de 19, e entranâo em discussão, foi 
declarado pela mesa que ella seria feita en
globa.damente, votando-se l)Ot' artigos. 

O Sr. deputado Aristides Lobo requereu 
que a discussão fosse por ca.pitulos. Este re
querimento deixou de ser votado por falta de 
numero. Por isto, va.e ser -votado agora. 

Cam:ira Y. I 

o Sr~- ARISTIDES LOBO tinha em tempo 
apresentado um requerin1ento no intuito 
de •. _facilitar de certo· modo a passagem 
do regimento no mais breve espaço de tempo, 
e como vê que a ca.mara esta accorc)e mais 
ou menos nesta idéa, pede licença paru. reti
rar o requerimento. 

o SR. PRESIDENTE - A mesa tinliá deli
berado que esta discussão se fizesse englobada
men te: como a Gamara. parece niio concordar 
com este alvitr(>, a mesa, para facilitar adis
cussão, desiste da sua deliberação e i1üe o 
regimento em discussão por capítulos. 

O Sr .. :rosé Avelino entende que 
a Gamara. deve adopt<n o alvitre que mais 
possa facilital' :t votação de um<~ lei que reg·ule 
os seus tr·ahalhos e a ponha, de acco1·do com 
a outra. Ca1mmt, porqu/3 hoje só um;~ está 
constituida e a outra nã.o. 

lJ:II SR. DEPüTADo-Se o Senado está con
stituiuo e p01·que teve sempre numero nas 
se:Ssües preparatorias. 

O Sr:.. Jos.É AVELINO pensa que eleve ado
ptar-se o alvitre apresentado pelo Sr. deputado 
pelo Rio de Ja.neiro. 

Isto parece-lhe o mais curial. 
o SR. PRESIDENTE declara em Lliscussão o 

capitulo 1° do projecto. -,.e 

O Sr. Za1n.a diz que, com a discussão 
deste prtjecto tent u. Camura em vista melho
rar sua. lei interna, e nest•tS conüiçües vae 
mandar para a mesa algumas emendas ao 
capitulo lº, emendas que não lhe parecem 
inopportunas, e a cuja leitura procede. . _ 

O art. 5° é o que tistabelece urna comnussao 
para declarar em breve prazo quaes os depu
tados liquidas ou illiquidos. pes~a. o t,empo do 
imperio que se reconhece a, mutihdaae desta 
commissão. 

Julga, portanto, desnece~saria es~;t ~om
missão, porque nem ella pode consc1enc105<~
mente examinar em 48 horas todos os di
plomas conferidos aos deputarias eleitos pelos 
estados de uma sociedade política tão grande 
como a nossa. 

Esta commissão não aproveita e D.ntes de
mora os nossos tl'abal11os. (Tla um aparte.) 
"o SR. ZÃ:-.IA-lsso sã.o toJos os ·presentes, 

que trazem diploma segundo a lei. 
,- O SR. JUSTINIANO SERPA-E quando hou
ver duplicata~ 

O SR. Z.UIA. diz que neste caso os dupli
cados não tomam parte nas deliberações_U.a 
casa, emquanto não se resolver a questtLO. 
Quando mesmo lrnja deputados eleitos em 
duplicata, a commissão encarrega~la de fazer 
a listti nfo resolve nada •"l· respeito das du- e 

• 1.0 
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plica.tas, porque o regimento · diz rine 11;; 1 o reo:imento !JUe na. mesma sessão se i1óde 
deput..'1.do,,_ duplícado3 não tomam parte nos LL vr~u· o parecer. 
trabalhos prep:iratorins. Crê que esta :iarte Ora, ~i se póue dar o parecer na mesmn. 
do p1~jecto, que copiou o regimento •lfit igo, i\assão, não hn, pre.juizo nenhum em q11e se 
mantem tambcm est:\ ifü;p o~iç.i'i.c.» ln.n•::; no dia seguinte. E' simplesmente urn:.t 

Propoe, poi:>, com ou tms ·~01lega:; ·11 sup- medida d8 c1tutella. 
pressa.o desta. commi~s[o. Descle qne se r:1ca a !'\iio pórle ai·gumentm· com abuso .~ , mas a 
mesa ·proviso1•!a, o p,'tpel da Canmr•l é nrtear· YerdaJe e ~ue uma commissiio póde ter i11fb1•
a.s commissaes que tlev~:n estudar· a ftmdo ;\s mações de que uma e leição h«1. de ser contes
eleiç\1es. lO.•fa., e trat;tr, vor isso. de •lar logo parecer 

Nunca 0 or:1dor ~ncontrou a uti li rtn .1~ nf~m no pl'imeiro dia, antes de apparecerem os re-
nn. assembléa <la Bahia, nem na cn.mnr:\ do:; clam;inte;;. 
Deputados, dest..1.s pl'imeiras commi;;sDe~ p:wn. O Stt. ksn xrA:"O SERPA-Isso demora. o 
f<'.Zet•em :i. li:;ta dosdepntachs li']ni•fos. proc.'c:>~o da •erificaç;.to. 

Ha mais uma emend:i nos seznintes term0~. o SR. ZnB y->.~r!?'nnt11 qtta.l é 0 prejuizo qne 
(LfJ . ) «li.o art. ; . Em -vez de· - pelo jo1·nnl resn ltii p;u~1 0 dsí"' tado,rlc não se <fa1• parecer 
que pu\ilica1• os •lcbate:;, di;:a-se - 1i-0la im- hqje sobrç a su:t e\eiç:i o. dmdo-:;e amanhã? 
prensa.» E. um inkrn l lo de 24 hor;1s apenas, e o in-

Enténde que par:i m:üor pnlJlicit.lade ~(e\"<;m lcrc;~c de ;er reconheci·.lo é o tllt!:'ll10 p:ll'a 
as commis~õe>anr111 nci.:i r que ~e r1:ni11em e rl'ie to(Jo,;. t:m 11ão te111 maí:o inl,:t•e5se de ::c1· re
trabalham, pelos •11';.!"iLo,; mais ern ~ircula- conhee;illo •1o que outro. H:t rl e se il' g'l'(l-
ç;1o... · du:< !mente. 

O S Tem vk•to apre.sent;:rem-:;e pt•ocessos elei-
R. JtsTIXlA~O S1·:R?A - AUZllleUl\l. a . . 1· -

verba do CX]led iente. ·· toraes, que no:> pr aue1 ros r. 1:ts pat'ecem nao 
otl'er ccer •lm•i,fo.s, e sobre os quaes depois 

O SR. ZA)IA rl iz que toda e~s~ des11em ê su r·.ziram :Jm·irl-1s .Zl'.'.lTe~ . (1;1tern~pções .) 
necessaria, com relaç;io no r esulla1.10. oi: uolJt'ú:> depuhvlos ,·ot,1rão como euten-

.-\ Cani:ira s;;be que o j~wnn.l menos lítio no ifarem, pl1r(Jn•:, felizmente, i;;:to nã/\ é uma lei 
p::l.iz; 0 o Diai·io 1J/fi.cial. (.4.poiculos.) que não se poss.'.1. corri2'i l' facilmente, ajll'esen-

Propõc isto, porque o seu !lm é rle ila r it t •Ul1lo 11111:1 indicação. 
maior publicitl:l.de a tur.lo qnanto ~e: ther uo Uma cons·~ que no regimento p:i.ssado sem
re~imen republicano... )ião tem <Jntro iu- p1•e pl\receu dura, em que os parecet·es em 
tuito. que houvesse ' ot o;; em separ<\do !'os~em vo-

Outra emenda (lJ) ; ta dos apeu?.s, e nem si quer discntido5. 

< Ao § 1° do art. 7. Depois das· palavras 
- por escripto- , acrescente-se - ou verbal
mente.)) 

Quem póde fazer t'ecl:unaçües por escripto, 
de•e t:.1rubein estar autori;;a.do :i. apresentar 
reclamações vcrbaes. 

O SR. JuS'!r::-;u.xo S:f.R.PA--i\fas todos os ci
dadãos ? Isso perturbn. os tr;tbalhos da com
missão. 

O SR. ZA)fA. diz que não pertLtrba. Si t odo 
e qual11uer cidatlão póda apre~eutar iL cowmis
são reclnmaÇões por escript•;, por q11e e qu~ n 
corom.issão não lm de poder receber tambem 
reclamações -verb•tes ~ . 

Deve-se Sllppor sempre que ningaem abusit 
das disposições leg,\es. 

Este direito <lado a.os interessados e simples
mente -para garantia do e leitor , e não p;tra 
nioguem abusar. 

E quando haja abusos , a commis.~ão tem o 
direito, dado pelo regimento, de encenar as 
suas discnSSiie,, oão pockntlo, pol'tnuto, os 
abusos ter as pro1xir~-õe:;., qne o nólire ctepu
t ado ima!.'i:1<1. ne;:te IUornc,nlo. 

Outra emet.itla: Qu<w..lo se fra!n. :las elei
ções em que nã.o apparecem contesta<;ões, di7. 

O SR. Jcrsn:xr.-1..xo SRRPA - Quando hn. · 
contesta\<io, t eem ·<e: ser discutidos. 

U SR. ZA:\lA está fal lando pelo que n~ es
cripto. (Lê.) Tem nma cert a pratic<\ disto. 
);em todos os clepntados pochm acompanh;1r 
os tr-a.b;\l!to>- dia.rios de cada uma elas com
mi:;:;ües. Xo dia ~m que entra em crdeni do 
din, o parecer, si não lm Jogar pam o autor 
do Yoto em s0 parado 1ixpliC<\l' iL Cam~ra os · 
motivos que o lenir:un <\ sep:\rar-se (los seus 
co! le~ns: si os autores das emcmda~ níio po
dem expllcar á Carn<WR as razi)es que tiver<trll 
pai•n. apreseo tar essas emen<l<\ic', em regra ge-
1·ld i>Õ a commis~ão ·~ os autores 1!as ernethlas 
S:lbem a rnzão por que 1·ão •otar. O resto da 
GmHarn rn~ votar simplesmente por conta do 
seu Jono, n.1. pllr.1se elo S1·. M.artinho Campos, 
adopfarla -pelo Sr. Jo5é :\.velmo. 

Ora, mio é isso que o orador quer. 
Quet· que cau;\ um vote por ~onta propria , 

com conhecimento de causa. E' sempre o 
receio do abuso d <t pala"rt';t ; mn s nilo a.dmítte 
fllle :iin!;ne:11 ven1w. aqui füllar sem ter um 
imperio5°o motivo . Nt111c~t viu :\huso rle paln
n~t em nmte1·ia de verifica ções 11.a poderes. 

!\o passado. este npe1'to do regimento só 
tinha por fim estrangulai· as minorias deante 
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das mai01~as, e em materia. ele verifie<-Í~~fo de 1 O§ .3º do,:i !·t. 8º diz (lê) : ' . 
poderes UlLO Se deve quez'el' Sinão O que e direi- !."' t l , -~ . , ' ~ · .···. · 
to, o que é jnsto, o que é optimo. Na Yerifi- \ . :~ i.:.m ,º'os o~ ,m~i,, ca:so:s ::i. Gamara dec1-
caçã.o de pocleres _D::\(l ha }Ft1'ti:Jos nerÍ1 COll Y2- dlLt l\esue _que ~,,t;.Ja_!ll presentes 4;. membros 
uieucias políticas. ! ppJ,, menos, nas sessoes IJreparato1 ws. » 

o SR. Nno Pi::ç,\:>HA-.Jil ,:~ nrn pru·-·l'·Hn- \ 1:::;te nu;iiero, sem rlnvidn; baseou-s~ na to-
. - ,.,, ' , t:tJ11Jade uos membros dn, Gamara 20;:, depu-

JfüL· hdos ~ Ex por· l S'U t t l' OSR.ZAfü\tli~quefoi sompl'e:.J~ú ll - p1·0- ,_ . ':· ;,., . em, saJe que e ·1 oa1-
,. mm (l 1) • - · - · dacle pnde vüriar de momento para outro, 

gr .. t a. · '' · - :ficando no entretanto subsistindo a e..~igencia 
§ 3° do art . 7° «Guardadas semp1·e a or- de 1J l. 

dem. e solemnidocles P'.'ecisa~, a commiss~0 ~m Pare:·e-lhe mai~ conveniente em e d 
segmd::t c_Blebriir<t con!e:·enc1as pMa ouvu· as lixar-se este nu~ero q , !oi 'tomadv z b/ 
observn.çues que o~ interessarlo;::., seus pro- a.quella totitlidade de z'o5 lt~ue ~e li""a ? l~~ d~ 
cnradores ou tHlvogaclus e qu:tlqner dep : 1ta~o 1 tot:tlidttde dos memhros da caz~w-~~· · :) ' 

cJ10uveretn tle fa7.er 01•alrnente sobre a. nrnt<:l'l<l l 
propria. do inqnerito .l> "fomhem ao art. 16 <]Uo dí7. (tê): 

_Propõe qne se 1lig-a-oralmente on jior es- 1 ,< :\ mes:: será composta de um presidente 
cripta, (lendo): Í e quatro_ sec1·eta r·ios <J_uc flln c:ci_s>narão por 

§ 2.º do ::wt. S.o ;<Qna.ndo a. maioria ile .I toda sessao <~11nu :1l a~· ! a d t'11;ao da nova 
qualquer drts commi~Hões conclnir o sen pa-1 m,: ::-::1 _n~t seg-~~rnte sess'.l'\ podendo nessa ser 
recer annuUandr.i on não reconhecendo a v:1- I reele.itos. )> 1oma '.t. l11Je1·ch1de de m<rntbr a 
!idade de qualquer- diploma, ticar(t o mesmo :SC!,!lllntc emcnrla {!1.:) : 
p:\recel' adi<"tdo par;i ser· votado depois d:t l 
abertur:1 do Con;;r1~sso. precedendo cli~cussiio Ao (l!"t. 8.0 § 3." 
igual ã.de qua.lquer pareC·~r .1 ,~ cornrnbs,l o->7 1 

Não se pôde ann11!lar· um diploma sim-/ Em todos os mais ca.~os. <]as sessues pre
plesmente com umn. , .. ntaç~ão. sem d;1 r ao di- par;1 torias, ;1. C;1maro decidirá desde que se 
plom:'\clo o dir~ito de 1ld"e nder-se . Po~t .. nto, j ach~ . p: 1e~0 nte nm quinto, pelo menos, da 
em vez de ad1.ulo,_para ser Yotado, d1g1l-se : • wtalJ1l:trle de seus membros . 
adiado para. ser discu tido e :otndo_. >> · • Sala rl<ls se ;:;~ües , 22 de junho de 1891. -

Quanto a.o art. 10 a qnestao ~sta resol'ndn.- 711. \!~1.7/ar/iio.- Felisl)(:llo Freire .- Ciistoclio 
· Ent~nde que os dous l'<~mos uo Poller Ex- de Üello, _Santos P ereira. - Baptista da 
ecutlvo resolveram perfe1tnmente o nssumpto. J1otta -

Não vê a menor infracção da Constitnl.çilo, .. ,. 
como pemam algum; orgãos ele pn1Jlicidade. E' São lidas, apoi.vlas e entram conjnncta-
inutU confundir-se uma reunião de mera fo1·ma- mente em discussão t~s seguintes emendas: 
lidade com uma fusão política. 

O Senrtdo e a Cnn'iarn. rennem-sc pa.ra 
ouvirem a leitm\t d:i. mensn!!"em. Qnanclo 
mesmo trab:1lham reunidos p:<rc'1. a apuração, 
não delibei·am, somnrn.m votos. 

E' da indo le rle unrn lei constitnciona 1 não 
descer a m inndencins. 

A mensagem sen1lo remettid:t tio Cong-l'eSso 
e o Congresso . sendo <t reunião dns dtws ca
maras, o nrecedente está estabelecido e é 
preciso m:1ntel-o, nii.o collocando-se uma 
camara su pel'ior n outr:t. 

A reunião do Congresso pode ser ria cidade 
ou no edificio em qae o governo determinar. 

Quanto ao art. l:t manda uma emenda:
em !ogar de-se fÚ•;i. ao governador do es
ta.do, etc.-clig-a-se-it mesa da Camara, por 
intcrmeclio elo ~l º secretario, fará ao governa
dor do estado a derichi communica ç-ã.o. 

O Sr. ·valladão diz que ~ste regi
mento, na p::trte em que se refere ao numero 
de deputados que devem estar presentes para 
u. .::eriticação de diplomas, carece na, sua. opi
niao ele uma emenda. 

Supprimtt-se o -periodo que começa pelas 
palavras-sob o regimen ao actual, etc. etc. 
e termina pela s prda•-r~1s - a esse acto.
Zam a- e outros . 

Ao art. 2°, -paragrapho unico 

Supprímnm-se as pa!avr(ls -Sob 2.-regimen 
do actual regula monto, etc., ate o fim do 
paragrapho. 

Sala das sessões, 21 de junho de 1891 .
Filgueirrrs. 

Onde se diz: definido pela. lei eleitoral, 
diga-se : po1· lei ou regulamento eleito
raes. 

Supprirna-se . o resto do para.grapho unico. 
Saln. das sessões, 22 de junho de 1891.

A. Rios. 
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Ao pa.ragr~lpho unico elo art. 2° 

Supprililil·Se <o ultima vm·te, desrle as pa
lavras-sou o regimen do <tctual, etc. - até 
o .dm do paragT«tpho. 

Sala das sessões, 22 de .firnho ele 1891.
B. Campos. 

carregadas da >erificaçiio ele -poderés dos. de-
putados eleitos. : 

Os§§l°e 2°,pnssema ser 1° -eo3º,2°.
Felisbet!o F1·efre .- Z(rnia e otttros .. 

Ao a.rt. 7° 

Em vez de-pelo jornal que publicar os de- -
bates - di~a-:Se - pela irnprensa.-Felisbello 

Em vez dtis pa,lavra::;-logo depois da tiber- Fi·eire- Zaíí1a e outt'OS. 
tum - dig<i-se: na primeira sessão depois da Ao ~ 1º do art. iº 

Ao art. 3" 

abertura. 
Sala das sessões, 22 de junho de 1891 .

Monfa Freire, 

Ao art. 30 

Substitmun-se a;; pa 1.1. vms - lozo dapois -
pelas palavras - no tlia seguinte ~10. 

Sala das sessões, 22 ele junho de lS<Jl .
Filgueiras. 

Ao art. :1° 

Em vez das -palavras- tle\·e fazer-se lo~o 
depois da abertura. 1.10 Congl'esso-díga-se':_ 
e:trectuar-se-ha no dia imrnedi:1to ao da aber
tura do Congresso.- Feli.<bdlo Freire- Zr_1,,11c 

e outros. 

Ao art. 4° 

Depois d[\, pala·na - votos - accrescente-se 
n. palavra - expressos. 

Sala das sessões, 22 de junho de 1891.
Filgiteiras. 

Ao art. :=;o 

Supprimam-se as palavras-ou insertos nas 
acta.s das eleições. -Filgueiras. 

~ransponha-se o 2" alienea elo § 30, que pas
sara a ser o § 4°; e este passt: para o log<tr 
daquelle.-i1ioni: Fi·efre. 

Ao§ :3° do :l.l't. 5° 

Diga-se: 

Accrescente-se : 
Depois das palavras-por escl'ipto- as se

guintes on verbalmente.- Zaow e outros. 

:\O § 2° 

Em yez de -aos interessados-dig-;He- os 
intcrcsSL\dos.- Za,;w e OLltros 

Ao § 3n 

Depois ela pala.,-ra-,·erbalmente- tLccres
ccnte-se-ou pOl' escripto. 

Em vez das paia\Tns- no mesmo ilia- tli
g-a-se-na. s~guinte sessio.-Felisbello F'refre. 
-Z ama e outros. 

Ao art. 8° 

Na ultima partG depois da palavra-dia.
accrecente-se-seguinte- e mais- a discus
são e - suppre35<\S as 1mhtvras -seu1 mais 
debate algum. Za.nw e outros 

AO§ 2° 

Depois tl.as p'.llavrus-adia.do para sei·-ac
cresce:ite-se-discutido- e o mais como está. 
no projecto.- Z(ima e outros. 

i. .. o § 3° 

Accrescente-se o seguintG periodo: 
Estt\ disposição refel'e-se sómente a delibe

r<lçâO sobrf:l verificação ele poderes.- Zmna 
e outros. 

Ao ar·t. 8.0 § 3.0 

Nenbum cleputaclo pod.eri funcciomi.r em 
comroissão ú qual incumbn. o inquerito das Em todos os ºmais casos, nas sessões -pre
eleições <lo estado por oude houver sido elei- parütorí<1s, a Gamara. decidirâ de::;de que se 
to. Assim tumbem se ente11derã com os re- ache pre~ente um quinto, pelo menos, da 
preser!tantes do Districto Federal.- .Moniz totalidade de seus membros. 
Freii·e. Sah das sessões, 22 de junho de 1891.-

- Ao art. 5° e ao § 1 o 

Suppriinam-se senão substituidos pelo se
guinte: 

111. VaUadao.- FelisbeTto Fi·eii·e.- Cicstodio 
de 11fello. - Samos Pereira. - Baptista dã 
Jíotta. 

Ao nrt. 10 
5.0 Eleita a mesa,de entre os deputados pre-

. sentes, serão sortetLcfa.s cinco commi:;sões, de Depois das palavras-no Presidente da Re-
cinco membros c~a uma, a.s qu~es setão eu- publica e ao Senado-dig-J.-se- para ql:le ac .... 
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cordem no edHicio em que deve ter Jogar a 
installàção da, sessã,o legislativa.- Zwna 
e 01itros. 

Ao art. 10 

Em vez <las -pala.vras-Í:io dia im~ne?i~to
digtl-Se -no dfa, marcado na Constltutçao ou 
na lei.-.Filgueiras. 

Ao nrt. 1:3 

Ao art. 16 

Substitua-se pelo seguinte: 
A mesa será composta ele um _presidente e 

quatro secretarios, que funccionarão men
salmen1e. 

Sa!fL das sessões, 22 de junho de 189.1- · 
Felisbello Fi·cire.-Aristides Lobo.-31. Val
lacUio .- 7homa:; Delphino.- Santos Perefrcr. 

Ao art. li 
Em vez de-ao governador do estado-diga- Em vez de-servirão-diga-se- serão elei-

se -ao respectivo governo do estado.- João tos de novo o presidente e secreta.rios, queser
Pinheii-o · virão igualmente por um mez. Zaílw e outros. 

Ao art. i3 

Em vez de -se fará- 1liga-se-a mesa d:l 
C:unara, por intermedio 1lo '1° secretario li1rú. 
O mais. como esfa no projecto.-í:l'.lnicc e outros. 

O Sr. Fi·a:ucisco Glicerio diz 
que o § 2º do a!'t. 7° per-mitte que, perante 
as com missões ele veri tic<tçiio de poderes ~ com
pareçam advogados e procuradores dos repre
sentt1ntes eleitos. 

Parece-lhe que isto desvirtua a natureza 
do mandato, e julga ser mais conveniente 
permittir que os canditat.os que, por~entura 
não possam compa1·ecer as sessões se.iam re
presentados por seus procuradores, mas s~n~o 
estes membros da Gamara. Pede perm1ssao 
p1mi oflerecer uma emenda neste sentido. 

São lidas, apoiadas e m:tra,m conjuncta
mente em discussão as s3gmntes emendas: . 

.\o ~ 2° do art. iº 

Em vez das palavras - seus advogados e 
pl'ocuradores, tliga-se: - sens procuradores, 
que deverão ser igualmente membros da 
Gamara. 

S ;1h.i das sessões, 22 de junho de 1891. 
- Glicerio. 

Ao .§ 3° do mesmo artigo 

Supprimam-sc as paht vras - sens procnm-
dores ou advogados. ·: 

Safa, das ses~ões, 22 ele junho c.le 1891. 
- Glicerio. 

Ninguem mais pedindo a p:1In.vra, é ence1'
rada a di~ cussão do cap. 1°. 

Entra em discussão o é::tp. 2•'. . 
São lidas, apoiarlas e entraui c.,,nJrmcta

mente em Q.iscuss1io as seguintes emendas: 

AO cap. 2° art. 16, 

Em vez de-runccionarão uor toda a sessão 
a.nnual-diga-se-funccionarão porum mez, 
podendo, entret auto, ser reeleitos.- Z,ar.w e 
l)utros. 

A' secç-ão l"· do C<tp. 2.º 

Rerli,ja-se o art. 22 pela fórma seguinte : 
O p~csident<: d<.\ Camara e os qu<ttro secre

tarios não poderão fazer parte <las demais 
commissões. 

A' secção 3"-:\.rt. 25 n. 1-Em vez da in
tegm-U.iga-se-o exteacto.- Zcww e outros. 

A' secção l" 

Accrescente-se o seguinte artigo : 
Art. O presi<len te póde decidir toda questão 

de ordem ou submettel-:t â. decisão da casa, 
sem debate; si, })Orém, dous deputados pro
testarem contra a decisào do pres!dente, 
neste caso ficará <\ questão sujeita à decisão 
da Camara, precedendo debate sobre a mesma· 
questão de ordem. 

§ 1.0 Toda questão de ordem que emolva 
deterrni.nação sobre lei constitucional serà 
submettida à Camara, uma -vez que isto seja 
requerido por cinco membros. 

Sala das ses:;;ões, 22 de junho de 1891.
Felisbello Freire.- Santos Pereira.- As
tolpho Pio.- M. 'Valladiio.- ..-lristides Lobo • . 
- Thonia::; Delfina.- Cw;lodio de Mello. 

Ao ai·t. 19 

Snpprimam·se as p:1lavras - e advertir 
qmdquer deputado que commetter excesso
- Jüsd .A'!Jclino. 

Ao_ art. 19 

Substitua-se pelo seguinte: 
Ao presidente compete a. direcção geral da 

Gamara ; por intermedio delle e da Mesa., que 
são ~ repr-e:;;entaçãó dn. Cnmara, serão enun
ciados os actos de deliberação . e resolução 
collectiva desta. 

Saln. das sessões, 22 de junho de 1891.- F:e
lisbello Fi·eire.- A.ristides Lobo.- Ci,stodio dr! 
11:/.cllo.- J.lf. ·valladi'fo.- .'Jctntos Pereira.-
Thoma:: Delpld.no. · 
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:\.o art. 20, § 1° Vejo que er:1 n.eilhum -dos artigos que tra-
:\ccresC'ente-se it pttb.\·ra-ordGm-a paii- tam das attt·1Lm~:0~:;; ilo presid0nte tignl'llm 

vra-decoro. :.ique!Lt:; qne elle pode exercer· relativamente 
. as c1uestü0:S de ordem. 

Sn.la <la::; SC!SSõ .:s, 22 ele jnnhn de 1891 '.:._ , ~ . • 
Felisúello Prefre. - .ütalpÍio Pi~._ Jl. V~il- , ~- ~R. ~EYEP.lNO .\ ll'1R\-Hct nm artigo do .: 
lac/..ao.- Aristirle.< Lo[>o.- Tfio,na:; Delphino. ie~u~ento que cog1ta!luassumpto. 
- Santos Pc;·âra.- C11.stollio tlc Mel/o. 1 _ O SJ~. F1-:r,I::'BELLO FH.ElRE - Peç'.O licença. 

Ao at't. 24 

Em vez das pahtYl'tts - por di:1s -, di
ga.-se - por Ill<tis de oito tlb::;.- Fily:Hiras. 

Niog-u~m m<~is petlinil? a palavra, llca encer
ra.da a d1::cn~sao do capitulo 2°. 

Entra em discussão o cap. :::0
• 

O Sr. Pelisl:>ello Freire - ~!'. 
pre::;ide~lte, pedi a IJ<tlavr.t pai-a rrmud:ll' ;t 
1nesa clffcrsas emenda,; ao projecto de i·e:-;·i
tUeu to, qne se aclia, c;u discus:;ão. 
_ 17e~ organica, TJL)r meio ,fa qual ::;erão 

dmg1dos nos::;os trabalhos. :;e me ati!.!'ura de 
tl'.ll<''- ím portancia Ci\ pita l <L cli::'cussãt'i' do re
gm~e;ito, por isso que, em vista do c::;pirito 
pollt1co plantado e:n nnssn carta de 24 ,i ,_, fo
vereiro, elle ha de übserYar pl'aticas pal'l<l
mentar~s c::;~~~ciulrnen te d~ \·er,,;,, s daq nel h1::; 
C?~ qne exhwrn-se <t _oratoe11i inaue e prejt1-
d1c1al do parlament~1e1smo üo 1·egimeu dec;l
hido. 

:Não s_e fa~ pl'eciso .grande esforço 1le at'gu
rne~t'.wao, Sr . . pre;,mlente, para ti-:1 m1· ao 
esp1r1tc-_dosmeus il!llstres collegas as diifer·en
ças rad1caes que separam. um regimento da
bor-a~o para uma camara de regímen presi-

-denc1al, ele um outro feito para diI·iO'ir os 
trabalhos d.e unrn cturntra no regimen pRI'la
men tar:0 

Si procm·ámos ni cog.fecçfo da lei consti
tucio1~al inspirações prorunda.s na carta da 
Amer1ca do No1·te, devemos tambem assimil<1r 
alg-umt1 cousa, de util que ex.i::ite ao reg-imeuto 
da. camam dü. União ..-:unericana e que~mell1or 
se possa adaptar ~to nos::;o genio, aos nossos 
habitos, respeitailos, entr·et:mto, os principios 
fundamen taes da. Constituição. 

Na secç:ü.o l ", quttndo tràta das attribnições 
do presidente , offereço nm:t emenda. ao<trt. 19 
à.o projecto, que cousidera o presidente como 
orgão da ca.ma.r••- Tendo sido elle eleito jun
tamente com os secretarios que formam a. 
~esa,, não posso cousideral-o como tal, por 
isso mesmo que faz parte rte uma collectiYi
dade sufragada pelos membros da casa. Nestas 
condições, otl'ereço <t seguinte emend:~, que 
melhor garante a. anlonomüt da mesa (1 i5): 

<~ Ao nresidcute compete a üireeção •·eral 
da camai·a; por intermedio delfo e 1la tf1esa, 
que são a. representação U.a c;.imaru, serão 
enunciados os actos de deliberttção e resolução 
collectiva desta. ,, , · · 

para o:.iser,·,~i· ao nolll'O tlepnlt\do que não hti 
ncnhu1:1 artigo que cogit<.:. Llo assumpto . Si 
e::;ton em _ei;ig;1n.o, peç~o _qne mostre-o. (Pmisa.) 

Cume ~1z1:1, ::,1·. pre.:mlcnte, as questões de 
or1le~n StlO de alta irnpol·tancia e a posi<,:ão do 
pz·es11fonte tla C:1mara torna-se esqnet·ch. não 
liaYendo, como n:lo h•t, nenlrnma attribuição 
pel;t qual possa elle resolvel-u:;;. 

Nestas condiçües, oJforeço o sen-ninte af'ti!!O 
(lê): " ~ 

~ O 1n·esid1;'11te póde de-::itlir toda questão de 
ornem on_ snlm1~ttel-<t :·1 decisão Ll<t casa, sem -
• leuate; :,:1. : •nrei_n:. tlou~ dep_utados pt'otesta-
1:em ~on tra a tlec1suo 1lo pre::;1den te, neste ca::;o 
t1caea a qnestiío sujeit;t á deci:;ão da Gamara, 
precell1mllo dei1ate solil'e <t mes1m1 questão de 
ordem. 

« § l_." T_oda questão tlc ordem que envolva 
tletermmaçao sobre lei constitucional será 
::;ubme~tida à C~1martt, nrna. vez que isto seja 
requerido por cwco membros. » 

Assim, acredito, ticam ~stabelecidas attri
bulções mais lat:1::;, par;i, a.quelle que dirige 
nossos tmbalhos. 

Sr. _p r~sidente, uo Cltpitnlo 3°, que trata das 
co11::ms:::oes, eu_coutro faitas prorunclas no 
p1:0Ji:_cto, que so cr~ot1 du:1s especies de com
n11ssu~::; - as conrnnssües i)ermaneute::; e as 
COlllllUSSÕ~S esp:~Ci:tes. 

Si as cornmi::;sües permanentes são outros 
tantos_ i~repara·lores da, acção legislativa; si 
os ma.is 1111portm1tes traoalhos d11 Camara são 
feitos no seio destas commissões, parecendo 
que ella tem mai~ uma a.cç:ão de corpo -vo
L<~t·i ~o~q:1e de~heraute, segundo as pra.ti
c:1.::, do:> .t.SLados t;mdo::::, senclo os seus mem
IJ~·os ~1omens de Y;ilor profissiona.l, de expe
Pienc:1a dos ueiroc:ios nuL\icos e de nm desin
t~ressamento '1n •.lisp~ns,t vel ao be111 pubÚco· 
s1 :i.s cor~müssües e::;peciaes justiticarn-se peh~ 
o::ostenc1t~ 1.le as:;;u111pto::; que rec:hunam estu
dos especwes, todavia,_ Sr. pre~ídente, julgo 
que esta-; duas cspccies de commissues não 
satisfazem. ::to fonccionamento re0 ·ul:1r do 
corpo. legislativo. (J~uito be;n .• ) ~ 

~lmtas :-;ezes uma, unportnute questi:io <.tpre
senta-se a, c:onsideração do corpo te.gishttivo 
e~:ig-indo mn tl'abtüho pr8parator·io Cle estudo 
e de exa.nie, rechnundo uma ampla Jiber
lla1~e de discussão, o que uã.o póJe ser t'eito no 
recmto Lb Camar<1, em sessão otficial. (.:1poi
ados.) 

Apresento, pois,a seguinte emenda. (lê) : 
» Art. Para facilitar a expedição dos ne-



Câmara dos Deputados - Impresso em 04/02/2015 14:41 - Página 15 de 22 

Sessão ·em 22 de Junho de 1891 79 

B'Ocios que se tratarem ntt Caniara, haverá 
tres especies de cornruissões:- Cornmissões 
g-eraes, cotnmissões pe!'lnanento,; e cornmis~ões 
especiaes. 

« Art. ..:\s commi:;sões ger::es serão for
madas pela Camaw toda. Tento as mesm.~s 
l'llncçúes e gtw.r·Jariio as rnesmus regras re.:,:·1-
rnentares que lhes forem applicave:s; ne
nlmm dos seu::; membros poderá faltar ma.is de 
duas vezes sobf'e o mesmo a~sumpto, e ne
nlmma moç:ão de eucer•ramento tle clisi::ns,,;ão 
serú permittid<t. 

lev:infarem no seio dellas, parn. que, a respon
s,lhilitlwli~ fique bem ob,jectivada nas opiniões 
sustentadas. 

Eis poi·que tambem offereço uma emei;icla, 
pela qual os rlehates da5 commissões seja.m 
tr:cchygraphados e pulilicados no jornaLda. 
casa. 

Além <fostas emenuas, sobre as rtuaes preoc
cupei a attenção dos meus illustres collegas, 
ofüireço outras, abstendo-me de discutil~as, 
n:lo ~ó para. poupar o tem]Jo, dn.ndo logar a 
cxllibição de outros or·aclores, como porque 
ellas enc:n·uam m·dir.las que se i.mpoem à pri
meiea leitura.. Tenho concluído. (Muito bem, 
miiito bem.) 

« Art. · A Camara pó1lc corn;tituir-se em 
commis:;:ão geral, poe indicaç~ão de qualquer 
deputado. ou immediatamente, ou em dia 
ureviameute determina.do, cingindo-se ao as-
snm 1ito de Slltt reunião. o Sr. Serzedello manda à mesa 

«Art. Seu presidente será qualquer depu- dn:1s emendas no art. :30 na parte relativa is 
~ado, e leito por maioria ab5olut:~ tle votos. commissões. E ent,mde que a commissão tle 

<< Art. As commbsões permanentes são orçamento e contas é nma. commiss:Io extra.-
(como estú no projecto).>> · ordinariamente t1·;1balhosa. e que devem ser 

Ainda sobre as attribuiçü~s das cornmissões, se1mrn.das as duas cousas,orçamento e contas, 
Sr. presiclente, noto dericiencias e lacunas no constitnfüclo-se assim duas commi,:;sões. En
projecto. tende tambem ane t• Gamara deve ter uma 

Pelo art. :38 faz depeud..-,rem da approv::i.c,'.ão commissão espeêial para os assnmptos relati-
1.h Cn.mar<i as infornrnções petlitla;; pelas com- vos a trntados e diplomncfa, constituindo-se 
missões aos ministros de fü:ü1do. Não se torna nssim uma novt1 commis~iio. E neste sentido 

,J1reciso IarQ·n, :iiscnssão pam m\'.istrnr as gran- fez e manda, as sua-s emendas. 
'ües inconvenienchts dessa prescrípção que / .. 
restringe consid:wave!rnente <tS attribnições ) O Sr .. .:ro.;;é ..:-'-velino - Sr. presi
das commissões e o.s elen:ientos d? estudos que \lente, p~,ra completar· o pl<ino de reformfl.s do 
lhes devem s'.~r tor-nec1dos .. E de grande honrado depotctdo pela Bahia, o Sr. fama, 
vantagem aos mteresses pulJltcos que tJenhum venho offerecer uma emenda ao nrt. · 38 do 
abice encontrem ellas na acquisição de mate- ren·imento. 
riaes que ,julgarem indispensa~eis aos estudos Nesse artigo se diz que os ministros podem 
<los problemas que lhes estao entregues. conferenciar com as com1nis'ões, nas salas 
(.:1poiados.) . . respectivas; r minha emenda completae am-

qe tanta impol'tn,ncia. como a retira~la do plia este pensamento. 
art1g·o dessa dependencia da Gamara e que E' a se•"uinte: 
nelle figure uma prescripção prohibitiva da º .,,- ,,. . ,..., . . !' , ,. 
delouo-a por lHrte dos ministros em fornecer «A comml::;::.ao p~d~i,t 1oualmente rnc.ica1_ a 
ús con';'m'issões , :.-i.s inf'ormações que ellas pe- ~an:<l.ra q~e o~ mm1stros deem e.s:pllcaçao 
dir'em-lhes. V. Ex. pôde comprehender per- r:emnte ell~ .>~ 1 

feitamente que, si não ficar expressa essa O Sn,. Nrto PEÇAXHA. combate a emenda 
Qrohibição, o serviço publico pócl.e soffrer, apresenl:tda pe1o Sr •. T?S~ :~ velino, baseando
ticando as commissões sem os elementos se no art. 51 d,i Const1tuiçao. 
inclispenstwes para estudar as questões.. VozEs-A emeutla do Sr. José AYelinonã:o 

Em vist<• disto, Sr. presidente, :mbstituo o póde ser discutida porque é contra a Consti-
artig·o do projecto pelo s~guit1~e. (lê) : . . tuiç;clo. ' 

<1. .-\s conunissões podera.o e~1g1r dos mm1s- . ~:- .• 
tros de E.;;tado, por intermedio do 1 o secreta- O SR.'. . .,.fR.ESIDENT:E'.-Nao yosso exc1u1~ :.t 
rio da C<lmara, todas as informa<,;ões:q_ue lhes em~ncla;.~""_..= Sr .. Jose i:'i..v-elmo sem dehbe
forem necessarias para, desempenho elos seus raçao G~~mar.t. :Nao ha numero para 
trabalhos, não pod~udo haver demora, que votar· 
prejudique o respectivo andamento, e tam-
bem (como ,~stà no projecto). )) . 

Pela natureza dos trabalhos das com;:ms
sões, vê-se a importancht de ~uas discussões. 
No reg-imen republicano, reg1men de ampla 
-publicidade, em que nada, deve ficar o~culto 
<í opinião da nação, considero uma medida. d~ 
alto valor a publicação dos debates1 que s1 

O Sr. .Justiniano de Serpa 
;iii.o pôde coufnrrnar-se com •• cl.ecisão que o 
Sr. im~sideute acaba de dar .. A em.enia ~o 
seu illnstre collega, Sr .. lose Avelmo, nao 
é objecto de discussão e nem póde se[-o. O 
art. 51 da Constituiç-J:o veda a presença dos; 
secretarios da republica no . Congresso. Por 
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conscquen e:fo~ , estfl. emenda att~nfa.• contra a "'Art . .Ascommissõespermanentes são(como 
C~nstituição e ·o Sl'. presidente nilo i1óde ac- está no projeéto). .· 
ceital-<t. e., 

o SlL PRESIDE:->Tg-A me:s:i perante nu
mere> legal de deputa.dos lliio duvidaria assu
mir n. responsn.l)il1d;tde de cxclnü· a. emenda · 
entretanto, não pode faze!~o sem '" Gamar~ 
muni festar-se. 

São lidas, apoiadas e rntrn.m conjuncta
men te em discusi:üo as seguinte.5 emendas: 

Ao cap. 3° 

"\ccrescente-se o seguinte :trti:_:-o: 
Os debates rias comrnissões serão taeh~·g-ra

ph:.i.dos e pnulica<los oo jornal da castt. 
Sala dassessües, 22 ele jnnhode 1891.-Ji'c

lisbelloFteire. - A.stolpho Pio. - M. Val/aclilo. 
-Ari.~tide.~ Lobo.- Tho;;1.a:; Delphino.-Santos 
Pereira.- C1u;todio de i11cllo. · 

Ao art. 30 n . 2 

Rédija-se assim : 
2. 0 De orçamento; 
:~.º De contas. 
Sala elas sessões, 22 de 

8er;;edet!o. 
junho de 1891.-

Ao art. 30 

Accrescen te-se: 
K. 10. Tr~ltados o Diplomncia.- Sr:i·.:edcllo. 

Ao art. :30 

i O. Com missão de rês posta á mensagem 
preside. ncíal, que será composta de tres m~m
õros. - Zama. 

Aos arts. 30 e :31 

Sala das ses:ões, 22 de· junho de 1891 .-· 
Felisbiillo FriJi1·c. - . Ari8tidc~ Lobo. - Santos 
Pc;·r;fra.- M. Va'ladtio.- Tho111.a:: l)etphino. 
- Custodio _dc Metro. · 

Ao art. 38 

Supprh~iam-sc as pala.vras - precedendo 
approvaçao desta- enccrescente-se depois das 
p;llavras - desempenho de seu trabalho -
o segui_nt~ :- não po(lendo · haver demora 
qne pre,Jnd1quc a. marcha dos trabalhos das 
com missões. 

Sala. •las scssõc:;, 22 de jnnllo de 1891.
Fefüúd/o . Fi·drr~.- :lslolpho Pio.- N. Yal
foclc70.-Sa,i1os P··rl'ir11 . - .4si.~tid1.'s Lobo.-
1'ho11w:; Dl.'lplt:no.-C1 1stodio d1~ ]Jfclfo. 

\Ao art. 38 

A.ccrescente-se : 
A commissão poderú igualmeatc indicar :°L 

Gamam que os ministro:; deem explicn.çõe~ 
perante ella. 

Sala. das sessões, 22 de junho de 1891.
J. A'IJelino.- Zm;w. · 

Accrescente-se onde convier: 
A Cama.ra poderá requerer ao Senado á 

nomeaç;:io de membros tirados de seu seio, 
para a composi~.ão das commissões mixtas, 
quando for caso disso; . . 

Sala das sessões, 22 de _junho tle 1891 . - J. 
Avelino. 
e=--
( O Sr . Barbosa Lhna. Diz que 

a: emenda. do seu illustrec collega represen
tante do Cearà n.ttenta contra a Constituic;-.<lo, 
é mais uma tentativa ca.thegorica da infrac-

Substituam-se pelo~ seguintes : çt"i.o da Constituição. · 
Art. P<lra fücfütar a, expedição dos nego· A Constituiç-ão aqui debatida e ::i.pprovada 

cios que se tratarem na Camara, 11a,era tres declarou formalmente, despresando emendas 
especies de commissües- commissões gemes, em contrario directa ou indirectamente, que 
permanentes e especiaes. os ministros de esta.do não poderão compare-

Art. 31. As commissões geraes serão for- ceras sessões do Congresso. 
madas pela Ca.mara toda. Terão «S mesmas Condemnou aqnillo que tão vaga.mente vae 

: runcçõ~s e guard:.lrã<i as mesmas regras regi- se i·lrn.mando parlamentarismo. Estabeleceu 
mentares que lhes forem applic;.rveis; nenhum que.os ministros de estado se communicarão 
dos seus membros poderà fallar mais de duas por cscripto ou em conferencias com as com
-vezes sobre o · mesmo assumpto, e nenhuma missões das carnaras. 
moção de encerramento de discussão serã. per- Portanto, o regimento não faz mais do que 
mittida. regou lamentar estn. disposição generica.Não se 

Art. A .Gamara -póde constituir-se ~m oppõe a tornar bem claros os actos de. qual
commissão geral, por indicaç.-io g~ral, p~r 111- quer dos minist_Eos; não se dei:xa,por.êm, levar 
dicação de qualquer dep1;1tado, ou imme?1ata- pela~ ~eclamaçues v12lgares a r~spe1to do que 
mente, ou em dia previamente determmado, por ahi se chama :parlamentarismo. O par~ 

-.. cin. giudo-se ao assumpto de su.a reunião.., lame. ntarismo na ac:cepção_mais lata, ê o pr.e-
, Art. · Seu presidente serà. qualquer depu- domínio na - ~estão dos negocios publicas de 

·:'_\ -_tado; eleito por -maioria absoluta de votos. uma ou mais caniaras e legislativas. 
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Ou se tome nesta accepção ou na mais vul- taristíls, com ur:n ministerio que tivesse de 
gar, uaquillo que constituiu durante tn.ntos comparecér: pera:ite as . camaras, com um 
annos o espectaculo pn.ra o qun.ltiínda boje se ministerio que representasse a opinião dn, 
voltam tão saudosos os nossos concidadãos con- maioria, da assembléa legislativa, gozando da 
vencidos de que em tal systema. está a salva- cou(~auça da representação nttcional e da do 
ção publica, não é as::im que o poderemos presHlente da republica, que· tivesse a preten-
.L·esuscitar - ção de nomear os seus ministros . 

. Quer conservar a conquista tlaquillo que Pois bem, no seio da. representação 'na.-
constitue a essencía do governo republicano: cional levantavam-se alguns dos rel?resen
~i intervenção tlas _camaras por meio da ·tantes e interpellavam o ministro da tazenãa 
analyse da administração pnblica, sendo o ou o ministro da agricultura sobre a má di
unico responsa•0l o Presidente Ja.-Republica. recção que foss~ dando aos negocios da sua 

Nã0 desejn. o systema anarchico de uma pasta. -
camara levantar e derrubar ministerios. 
Quer que prevaleça na pratica. aquillo que Compreh011de quem conhece a maravilhosa 
constitue aspir::wü.o constante r.ht Camara, architecturn. de sophismas que constituia os 

iw.uilidosos discursos com que no ree-imen 
que não e por c•~rto o qúe ~e e~tú ensaiando " parlamenta1· se conseguia illudir as inter-
com o fim de desnaturar ª Con5 titniçü.o-·re- pellaçúes mais formaes e a:; accusaçües mai:; 
pnblicana oúesubrepticiamente por meio tle decisivas, que seria .facil a esse fuaccionario 
unm emenda cn.vilosa,como nquelhl que neste apparentar a serenidade de quem triumpha. 
momento se oppüe. O Sr- presidente compreb.eude que, ter-

Comprehende-se qtw 11ito está hô<l. ordem minado este espectaculo qtte nã.o passará, 
na dir·ecçã.o das cous<ts pnblic::is nesse motu- com.o .não passa,vn, de uma mystiticaçiio sys
continuo em levantar e derribar ministerios, te1l'l<theamente consagrada n:i. lei org1mica 
alterando a reg-ularidade th admiuistração pôde coutiuuar a direcção rla. cansa publica, a 
pela interveução ininterrupta de maiorias e ser :tbsolutamente a mesma. 
miuorias oscillantes, tlomiuando nos par·ia- P~rgunta: que meio teria a Gamara Legis-
meutos. lati va l~arn, i'orçár o primeiro magistrado da 

Nem se lhe diga, como tem lido e ouvido Republica a chamar ao cumprimento rigoroso 
diariamente, depois gue a .Constituição foi d:~ lei os ministros que tivessem prevari 
promulg«tda., que a ressurreiçiio desse systema cado '? 
constitue a garantia uníca, efficiente e pode- Nenl.J.um a não ser aquelle que consagra
rosa no sentido <l.e manter illesas as liherth.1.- mo:;: na Constituição ; porq_ue ou o Presi• 
eles publicas, porque, si uma nação qualquer, dente d;:1, RepulJlic.:t, pelo respeito e pela com
e este é o caso dtl no::;sa pafriü, tem a infeli- preheuçii.o da lei, responsabilisa exponta
cidade de ver no mais alto posto da gover- neamente seus delegados pelo não cump1•i
nanç•• um cidadã.o que não estej1• na altura. mento della, ou toma-se cumplice, e placita 
de comprehender a extensão dos seus arduos todas essas rnanilestações de desdem e de 
deveres, 0 gae, no ponto de vista intell.ectnal desrespeito á opiniã.o concretisada na Assem
e no ponto de vista moral é condição indb- hlé<t Nacional; ' e nã.o teríamos sinão aqui!lo 
pensa:vel par,• cargo tão espinhoso, um cicla- qae foi cou,;;ignado : a d<t : responsabilidade 
dão que não tenha o conjuncto de senti- elo presid<:nte peh não renlisação dos difames 
mentos necessarios ix1m amar sinceramente e 1_)t·oceitos que ll1e curnp1·ia, observar. 
a fórma republicana, não seria de certo a O orador sabe que se tem dito que nem ao 
forma parlament:ir, isto e, n. pretençã(I de menos um exemplo existe de presidente de 
derrubnr e levantar giüiinetes, que traria a republica. que tivesse sido cllamado ao curu
salvação do p:üz que em taes condições se primento <.la. lei por esta maneira. 
achasse . Dirá úquelles que voltüm-se snudosos para 

Chamar-se ao seio da cama.r[I, esse con- o l)assaclo do parlamentarismo : tinhamos a 
juncto de cidadãos ou um sô delles, qu.3 cor- l~i da r~spo!lsab~l~dade . dos ministros; accusa
poritique o poder executivo, para trazer .çc.:es as . mais serias v1_nbam de~de o .b~rbu
satisfações pela maneira, inconYeniente por nnho das ruas atá ns formas m:::1s p~s1tivas; 
que esteja sendo ('rerida a cama publica.. . e porventura semelhante leg1slaçao con-

- . . ::i . • =-- seguiu chamar ministros ::io cumpri-mento da 
O Sa._ ZA~A - P_erd_o_e-me' eu na?i c?nh:ç~ lei'? A~so~utamente n~o; e a razão é simples. 

out~o c~d~d<LG 'Per:..omticaudo 0 pc'-:er exe O prmc1pal ou o umco de todos os remedias 
cut1vo smao o Pre::;1dente da Reptlbllca. para esses factos, não estii em nenhum sys-

0 SR. BARBOSA LDIA supponha-se que ti- tem::i de leis ; o unico remeclio capaz de cha
nhamos resuscitado este passa.d..; e que em mar ao cumprimento de seus . deveres 11rev:i.
vez da tic<;.ão do - rei constitucional, 11aum ricadores quaesquer, desde o mais modesto 
presidente de republiC<• com l1m ministerio a,manuense. até aquelles qua se acham collo
responsa:vel, ·como conce bem os ·. :par~amen- cados na culminancia do poder, é a coragem 

Cama.ra. V. I ·- __ 11 
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civica (apoiados), e o patriotis1no (apoiados) 
daparte dos executores da._,lei, para que el!a 
n.ão sej~ lei morta. 

. Não cabe, nos limites de nma refutação 
despretenciosa,de uma refut:wão improvisada 
feita. neste resto de hora ele sessü.o, a. apre
ciação completl1. elo parl:.ünwta.rismo e da 
Republica Federativa. 

O SR. ZA?.IA-Eu tambem acho inopportuna 
esta materia. em llma discussfo do regi
mento. 

O SR. R\.RBOZALDIA diz qüe o nobre depu
tado pelo .Cearú. não :tchou occasiã9 mais 
opportnna do-que esta ptwa. apresentarse me
lhante emend;1, e é por isto que fez aSéon
siderações que acaba de apresentar. ( Tro
cam-se varios apartes .) 

Os apartes que esta ouvindo, inda mais 
confirmam sua maneira de pensar que pel:t 
disposição do artigo constitucion~ü o Sr. 
presidente não poderá acceita.r a emenda for
mulada pelo nobre deputado. (Muito vem.~_. 

O Sr. Erico Coelho deseja que 
a mesa lhe declare si este regimento esti~ ou 
não ::i.pprovado provisoriamente, porque pela 
affirmativa limita-se a clrnmar a attenção de 
S. Ex. para o <trt. 20, pelo qual està obriga.
do a fazer respeitar a Constituição, e portanto 
não póde acceita.r essa emenda. e sujeital-a á 
discussão, porque vae de encontro a um pt·e
ceito formal da ConstituiQão. (.Apoiados.) 

~-·c, Sr . .iosé Avelino diz que si 
precisasse de factos para demonstrar a impos
sibilidade em que estão os defensores do sys
tema antiparlamentarista de se eonforma.rem 
com as instituições que votaram) tel-os-llia 
nas scenas que aqui se teem passado) e ·nos 
discursos hoje proferidos 

Toda a tendencfa da nossa raça e do espí
rito vivaz que a anima, é para a maior am
plitude e extensão dosde.bates nas assembléas 
aeliberativas. Façam o que fizere1:'l, não po
deremos viver como biiccolicos, do mesmo 
modo que é impossível a . situação de mclo:n
colicos do imperio, a que se referiu o Sr. 
Aristides Lobo. . 

A primeira necessidade desta Camai>a con
siste ero legitimar ou legalisar os seus deba
tes caminhando para a reforma da Constítui
çãd e mantendo-se dentro dos seus limites 
estreitos, restrictivos da pa.lavra e do pensa
mento. 

· · Recorda- que .o :mesmo seu, collega pelo 
Ceará é tiio p:wlamentarista, que em uma 
das sessões p•lssadas fez : plena. restauração 
dos votos de censura, q11e tanto floresceram 
e ;1,batemm as 1ustltuições do lmperio,abrindo 
val vulas ás iuco1úinench.•s dos' candifatos ao 
geveruo. 

Pelo_ systema <la Constituição, as eleições 
desta cas<t são questões abertas, e o orador 
nilo viu nos primeiros dias de sessão, sinão o 
açodamento de dous campos oppostos-go
verno e opposiçito-, pnr·a degladi<lrem e ven
cerea1 mesas e commissões, tudo dentro do 
terreno dn, con liauça poli tica. 

Pedem-se a. cada. momento explicações e 
fü.zem-se g1·aves accnsações aos secreta.rios do 
P_r-~sicleote da Republica.,como se aquelles an· 
x1hares do cliefü do Poder Executivo tivessem 
'"lgum,\ responsal1ilicla.cle: per;rnte esta ca~ 
mar<\ a n~o ser, em rarissimos casos, os dos 
crimes couuexos. 

Acce:itwl-se cadt\ clia a aspirnç.1o pelo re
gresso ao parlamentarismo, e ainda llo.ie o 
discurso proferido pelo honrado deputado o 
Sr. Oiticica., talhado segundo os velhos mol
des do antigo parlamento, affirmava ti marcha 
precipite em que vae o Congresso p<:lra a 
reforma. da Constitui~"ío. ( CBntestações e 
apartes.) 

O orador diz que sabe bem que pócle ldvan
t<cr a bandeira. revisionista e qne o fez em 
outro campo de acçfí.o, na, imprens<t; S(Lbe 
famben1 qual o processo est<\helecido pel:1 
Constituição, para levar-se a e±reíto alguma. 
reforma. tlesse cqdigo basico das nossas insti
tuições ; e tanto sabe que jamais usará das 
praticas snbversivas usadas pelo Senado. 

Reco11hece, entr.:ita.nto, pBhls contestações 
que . tem ouvido (apartes) que o momento 
niio ê opportuno para iniciar as reformas ne
cessarias. Já é alguma couS<'- termos o par
lamentarismo nas ante-salas; o resto virá 
depois-

Conyencido de que os erros apressarão 
taes reformas ou nos advertirão dos perigos 
t\. que ficaremos expostos, si não formos fieis 
ú. Constituição notada, pede a retirada da sua 
emenda. 

o fim que tinha em vista esta conseguido. 
(Apartes e contestações) , ; 
.---

Allude ao discurso do Sr. Nilo Peçauha, 
um orador talhado para as bellezas do parla-

:: inentarismo, e ao do sr. Ba1·bcsa.. I;-ima, Cllj<t 
:Yehemencia excede a tudo, . e ate as normas 
do justo, uma. -vez qtie,quer accusar sem abrir 
espaço â def eza que e um direito supremo e 
~agrado. · 

. O Sr. Za1ua não vem fazer· discur
sos; é nesta casa o unico parlamentarista, . o 
unico q_ue diz á füce do mundo que tem sau
dade do regímen parlamentar, que lançaram 
fóm daqui; mas e tambem talvez o unico que 
não faz parlamentarismo fófo, que mereça 
a censura de todos. 

O seu modo . de proceder, quer durante o 
tempo da constituinte, quer nos poucos dias 
desta sessão ordinaria, demonstra que não . , 
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se serve tht pa.làvra sinão para o _serviço pn-1 .-11ais uma commissão, déz em vez de nove, 
blico ._ _ : é a materfa dü suá emenda. ' -

_ l':ão tem a prete1~ção tle. fozer prclecçves ~ . '?,; n?l)['?S deputados rejeitam esta emenda, 
mnguem, nem de :1rn pot' a Gamara. uma op1: l e nca lJ1pudntl:t a-qnestão. ' 
nfüo pot· mell1or qne ella l11e pa1·e~"t <t si A falia •.. ::i. falta do throno, diga-se fmn-
propr·il1· C[tmente, porque naqueHe tempo uôs tinllamos 

Comprd10nde ·melhor <lo .111e todo ;, ou :t fafüt <le um rei constituciona.I, que, si rião 
tanto quanto todos elevem C<_>lil[lr-ellender, que se cur·v:tva it ::;o!Jerania. nacionül, tod<wfa. 
uing·uem aqui pótle it· uléru tle pretenJ.er tingia cm·v:.w-;-;e, o que proporcionava'? 
cre<Ll' proselytismo par-<L <ts ide.:ts que euuncrn- Qn;rndo a C1tmar<t fatlava, muitas vezes o. 
NinQ"uem póde impor a sna op111i<lo a, urn:c cx:-impGrHrlor manch\,vn, emhor~L os ministros, 
asseinbléa onde as deliberações pertencem que talvez lhe eram cllaros, e fingia. attender· 
<i, maioria: e a maioria, nesta casa é nuti- its rech1111a~ües dos eleitos do povo. 
pttrlament{n. Hoje isso não succede no regimen em que 

vi vemos, e é por isso que o orador entende 
Com:~\~ou hoj e púl' diz·n· que uma t.lbcussão qne se devi:i npr·oveitar da experiencia que 

reg-im'ntal não deve dar log-:lr para ·fü· temos r!os homens e das cousas, hoje que es
cursu:>: que '" Canrnr(t devia rnes11w limitar· tttrnos entr-e_'..;·ues n um só homem. 
se a obsen·ações fami lial'es. (Apoiallo.s.) :Não · - l 
sahiu deste terreno. 1"\os temos nm cic adão a qt1em entregúmos 

O orador é, pcrmittam-lhe ter este orgulho, 
um IJr·azileiro que desde os ::;e•1s primeiros 
annos capl'ielm em respeitar a, lei do seu paiz; 
nuuc:t p1·ocurou infriogil-a, n0m no regímen 
passado, uem no regímen <1ctual. Não itpre
sentaria, jámais, e rnnito menos cavilosa
mcnte, um;t emenJ.a parn. surprehender a. Ga
mara, porque a su:l natllrezn. é daquellas que 
não compt•ehendem conquistas siuão feitas iL 
luz do dia, a peito desco!Jerto, de modo que 
essa conquista honre tanto o conquistador, 
como o conquistado, senclo o resulttulo de 
uma convicção. 
: Si apresentou outro dia aquelle requeri

mento, foi porque, conltec:endo a indole de nos
sa:sassemiJléas, queria facilitar o sen tl'alJalho 
posterior. l~ra uma valvnh~ pnrn as queixas 
que todas as assembléas teem coutr~i o ex
ecutivo: ern, uma valvula parei impedir que 
diariamente se levantassem aqui iuteí·pel la
ções, como se _estão leva,ntando, e que muito 
hão à:3 embaraçar os nossos trabalhos. Uma 
resp1ista à mens;1gern era o terreno em que 
todas as queix~\S vinham expandir-s:.-, e mua 
vez expandidas, uó;5 coutiouariamos nos nos
sos tra.ba.lhos ordinario~, sem da1· mais log«w 
aos Lliscut'sos retumbantes, ou as PhilippiC<lS, 
na pllrase do __ nobre deputa.do. 
_: E ta.nto o ora.dor não pretende tomar tempo 
tL Camara,,que aca.ba de mandar à, mesa uma 
emench" para de uma vez prejudicar o reque
rimento que n.presentou ~que ainda pode dar 
logar a m<lÍS theses . parl~mentares ou -não 
parlamentares, discussões ociosas, em um 
momento -em que nós temos a obrigação de 
zelar o-nosso preciosissimo tempo, pu.r::-. tomar 
ao' poder executivo contas dos excessos que 
tem commettido (apoiados) e que pretende 
continuar a commetter ainda, deante do par
lamento aberto. 

Nj_nguemdirá que o orador queria crear 
uma Gamara inconstitucional~. ,, 

o po.ler politico, f]lle enfeixa, em suas mãos 
to.das as attr·ibuíçõàs, todo o 1110.ndo, toda u 
supremacia; e não temos meio algum actual
mente, ;\, ?i'LO ser pela violeocin, ele chamal-o 
ao cumprunento elos seus deveres, e o orador, 
que não é homem de violencias, quer que o 
parlamento prepare as cousas de modo que 
essa responsabilidade constitucional, que ahi 
está, deixe :le set· um vão pha.ntasma e seja 
uma cousa exequível, porque um_ povo acos
tumado a 63 anuos de liberdade, não póde 
ser o escr.:ivo de um - dictaclor, por mais 
not<tvel que seja, quanto mais um simples 
soldado, que não tem mais llo que o simples 
va.lo!' pessoal para. occupar a posição que tem 

Uma outl'a emend<\ refere-se a, certa dispo
sição regimental, para a qual chama a atten
ç;c\.o da Gamara. 

O Sr. Ma tta Machado, não sei porque priu
ci pio levado, estabeleceu, no art. 64, que, 
par<t que a Camara concedesse lltntt urgencia 
qualquer, era exivel a m<úOri<t de dous 
terço::;. Isto é simplesmente absurdo. O orador 
propõe que essas votações sejam como as 
outras. pela maioria dos deputados presentes. 
Não quet' que amanhii:, quamlo o governo 
a.rranje sua.s eleiçües, tlque um pobre .homem 
aqui ~ iL espera da gen-erosidade de dous terços, 
para poder fazer uma reclamação qualquer. -

Quem governa deve ter sempre no pensa
mento o dia de quando deixar o governo, 
porque quem é injusto, governando, não tem 
o direito de reclamar contra as injustiças, '\ 
quando passa para o campo da opposiçã~J 

Ninguem mais pedindo a palu.vra, é encer-
rada, a discussilo do cap. 3°. _ 

Entra em díscussão o cap. 4". 

O Sr. Alllorhn. Gareia - Si me 
fosse licito, Sr. presidente, teria pedido per
missão a V. Ex. e por igual aos illustres -
membros des~ Camara, meus d.istinctos cal-
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le~, pa.ra. man~~i· simplesmeote il. JU~;\ 1 t.unentc em. di;cu_;Sw, li 0 :i.11~lo_1wojutlic:v!•t a. 
uma emeoch adilitrr~ ao a.rt. 39 do r~g1- ordem <lo dt;L, at~ a sua uec1sao flm1!; s1 de
mento iriterno, que ora, se discute. 1 cidir pel•t 11eg;1tirn ,;erá •t discussão do a~-

EJiectivamente, a mim parece rzne .:-;;tatit sumpto. adi:t<b pa.r-J. a pi·imeira llor.l <l:I. ..-;e.;sã.o 
na consciencia de todos, nestti c:i~ : 1, o incon- 1!0 di•L íi~g-uiute. no,; t er111ns llo iwl. 6!. » 
veniente resultant9 da. falta (1e um;i. dbposi.~ 0:·;1, de:;de qne .1. Q;un;n·.t eoncecleu nr 11·en
ção ch\r:i, expre~;;:i e terminante,. no toc;1 utc eia, e po1·que J"~<:ouhecen que o as:mmpto., nã.o 
ás cedulas em branco. podb, deix;ü? ee set· tro ttt1lo iinme1.lhtn.mente. 

,Estns não exprimem Yotos; exprimem an- Po1· conseqnencia, de:suec:ess. ria (: a se"'Llllda 
tes, ll absteuç-.ã<J de Yotos, como Jit ;;e notou cornmlttl. à e;1s1. "' 
<i.qui. 

Não de>em, pois, ser cot•fa.dus. pa1·;i, formar 
o· quociente. 

Nt1ste sentido, t'ormul<:i um:~ enicndn. ~llldi
ti'va ao :u·t . :10, u qual. ê •t·sc;;ui11 to: 

« Ao a.rt. ;39, accre::;cen te·s~ : 
"" Par::i.grutiho unico. En1 caso ;"t lg·mn ;;(mio 

computaüns as ce:lu 10-s etn branco.~ 
E' o que tinha il dizer. 
São lidas, apoia.das e eutl'mll conjunct;l

mente em di:>cu:>s:'to ii -s seguintes emendas : 

Ao arL 30. 

Depois da pal:nTn - votos-diga-se: ex
pressos. - Filgiieiras. 

Em qualqiier e.'l.so se1·:Io •l)lnl'<ld~s as ce
dulas o.ssig-mtdas. - JosiJ Be~iiaqua. 

Ao a.rt. 30 

Accrescente-se: 
Paragril.pllo unico. Em caso alg\\m S'lrão 

computadas as ce<lulas em l;r,JDco. -
Sala das st:§ões, 22 de junho de 1801. -1L 

de ..-1moi·im Gaicia . 
Ningtiem mais pedindo n. palavr~i, é encer

rada. a discussão. 
Entra. em discus:;ão o capitulo flº, a qm\l, 

por ninguem pedir a pa.lavra, e euccinada. 
Entra em discussão o capittilo G0

• 

·o SR.. C.A.~-r1o: v-ne mruldn.r- nnn emenrfa 
supprimintlo :i segunda parte do :n·t. 66 que 
se refere a urgencia. · 

A priro.eír:i. parte do art. 613 cliz- « U rgen t<1 
pa1·a se interl'omper n. orde111 do dht ~ó se 
iieve entender aqueHe neg-o~io c:ujo re~uUado 
se tornaria nuLlo e de nenltum effeito se 
deixasse de tr-atar-.se immedia.tameute. > 

Vê-se que esta parte do artigo define o que 
seja urgeucia. 

A seguud;i parte tliz e seguinte (l$') : 
~ Vencitla :i, urgencia, o presidente consul

t.'trá <le novo à Canwrti sa o t\Ssumpto é de 
11atureza. tal, que não sendo ti-atado imuw
diatamente ·se tornarir;. nullo ou de nenhum 
eifeito. Si a Ca.mara decidir aftlrmativamente 

.. ].lOl' sua maioria, enh-arâ ·a materia ÍlllDledia-
~ ... ... 

O S.r. Alcindo Gunnabara 
p~<l!n ;\ pal:tvm iiu.m apresenta t' mrn~ emenda 
idnocen to.:: ao urt. 51 t1o iwojcclo d" l'i!;.;-i
mcnto, q ·le diz: 

.;e ~to meio lfü em í, .. mlo os :ne:niJl·os da rncsa 
ocrnp:wão o:; seus t·e~pcetiroo; !og~t1·e;;, o pr·l'
. .;iolénle toc;m\ <t camp,1inlm e o l 0 secrcta1·io 
jH'Ocetlet·it à Jeitu1·;1 do::; nonH?s dos de1mta<los 
pl'cscutcs e, verirlcado ([Ue se acham no 
r.;ciuto mctalle e ma.is um elos memh1·05 tb 
C1tm:\r;i., o presidente a ürirú. a ::e::;silo. » 

Or;t, em torlos os par·l;1ment1is ;t exigeacia 
<lo !Jtto non ~úmon te é n~cess.1ria para as de1i
'b-!r·aÇt1e.s. l~nne uõs exig-e·s~ certo·numero 
riar:i iuici;t1>c;:m-so os ti·abalhos, tnnt1.i e:n mu <i 
como em outra cmmu·,1. 

O Senado, approntn:.lo S •~ll rogi 111ento, con
signou uma. ri is posição que .c~um~m iiCl' tl'ans
planfa1 i.~ p:wa o nosso regimento. P•lm a l•t·ir
~c ·~ sessão cxi~e o regimento 1!0 Senado ;i 
pt•e.oenç.;.'t. d(! 1 /3 de seus membros. O l" seet·e
t :u·io pl'Oce.!e :~ leitura. <lo e:rpedien te o find;t 
esta. foz-se"' cham;1d•t . Si respo:1der metade 
e nmis um,o :Senatlo estil ;i.pto p;\m. de libel"J.r; 
no e<\:;o colltrario, contiutt<i. ;t discu3s5:0 ti
e;.rndo ;v:liad;)S as m:\terias eocerr(l.dus p(l.ra 
q mrndo llol\\'er unmcro. . 

p,u-~ce <ttte est.i mcdith co11,;ul t:• o;; tr:tb<t-
1 hos. ;l,~ c;\sn. e de modo " lgum v1·~j udica a:; 
d elibemÇ<ieS •l lle O l'C!:'itnelltO eXÍfié Sejazn 
tom:i.di's por maioria. ~ 

Neste sentido ma.nd<L ú me53. a sua emenda.. 
&1o falas, apoiadas e entram coojuucta

nien te em ·tliscus.'>ã.o :is seguintes cmeudas; 

Em Yez d:1s pafo.vm;i-mtlfad~ e mais um 
eles membt•os da Cainara - diga-se, nm-tel'ço 
dos memuros do. Ca.1mn•a.-:-JZci11do G-11a11aba»a. 

Ao a.rt. 53, in fine. 

Em vez \las 1)t\favr:ls-o presidente annuu
ciar:~ que tJão póde haver sessão,diga-se :- o 
presidente convida.rã. a Ca;mara :l. proseguir na 
ordem dos trabalhos, fica.udo as votações ad
diadas pa.I'3. quando .•. houve!.' numero legal.
.4.li:indo Giuutabar~. ;~ 

. " -:..; ~ 
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Ao art. (íl cunuauo por collegas que estiverem em maio-
ria solJre ::i. questão que se debater.- Felis• 

Supprinia-se a 2~ pa,rte, no periorlo que co- l1âlo F1"eirc e outros. 
meça: 

O requerimento sobre cuja materin, etc. 
.:..-- José A.velino. 

Ao art. 63 

Accrescentern-se os seguintes p:1r11graphos: 
~ :3. 0 No caso deencerrnmento. 
§ 4." No caso de apresentação ele emendas. 
Sala, clns sessões, 22 ele jnnho de 1891.-

Felisbello Frefre.- A.stolpho Pio.- Ai·istidcs 
Lobo.- 1lf. Vallrr,rl~ío. - 1'homr.i~ Delphino.
Santo.> Perr.ira. -Oust•Jrlio rle MeUo. - G. 
Ramos. 

_t1_0 art. 64 

Substi tn:i.-sc-2/:3- por-rn:iioria dos mem
bros presentes. 

Sala das sessues, 22 de jtmho de i891 .
Felisbe!lo Fteire. - .Astolpho Pio . - Aristides 
Lobo. -Jlf. Vatlcu.lffo.-Cu~!otlio de .lf cllo .
Santos Pereira.-G. Ramos. 

Ao art. 64 

Em vez de dous terços, dig<:t-se - pela, 
maioria rlos membros presentes.- Zmna. 

.·\O art. GG 

Suprimn-se :'\. segnnda varte que começa 
com ns pah1.Yras-Vencid:i. a nr!:!:encia o pre
sidente cousttlta,rá d.e novo a Cainara-:i té no 
tim- Cr11Uiio. 

Ha YCrá. ainda moção · de reconsideração, 
quando feit'i e secundada por deputados que 
estiverem em ma.iorin sobre a. questão 2ue se 
debater ; deveudo ser representa.da deihro de 
cinco dias, a contar ela votação, salvo quando 
a resolur,;ao for revogada. pelo Poder· Ex
ecutivo, porque neste caso a moção de que 
se trata poderá ser levantada depois daquelle 
tempo.- Felisbelio Frei"fe e outros. 

Quando umn. moção de reconsiclcração cahir, 
outra não poderi ser representada sobre o 
me,,mo assumpto.- Felisbello F refre e outros. 

Em todos os casos de eleição, excepto do 
presidente da Gamara, haverá uma listtt 
prévin. dos candidatos, um dia antes da eleição 
e unrn maioria. de votos será. precisa para ::t 
esc0lha.- Fcliióello Fi·eirc e outros. 

Cada moção que tiver por objectivo alterar 
ou modific.'wo regimento da casa; pedir in
rormaçii.o ao Poder Executivo ou aos minis
tros ser{t annunciada pelo presidente á casa 
depois de recebit.la, e permanecera sobre a 
mesa. durante 24 horas.- Felisbello Frei!'e e 
outros. 

Para ser incluído no art. oo. 
Nenhum requerimento pedindo sess.:'\o se-

.Ao art. 67 ereta poderá ser posto em discussão sem que 
primeiro seja, remettido a uma commissão es

Substitun-se pelo seguinte: pecial para. d:l.r parecer, entrando conjuucta
ó aclian:ento pócle ser sempre apresent:1do mente em discussão o requerimento e o pa

em ordem do dia, e sem ele bate será decidido, eecer. - Jose Avelino. 
nã.o podendo entretanto ser apresentado Snpprima-se 0 art. 76.- Jose .4.'Velino. 
quando a casaestiver em •-atação, ou quando 
orar qui;,l'}uer deputado . Ninguem mais peclinclo a palavra, é encer-

d 
rada a discussão. 

Sala assessões, :22 de.ju.nho de 1891.- Entrninsuccessivamenteemdiscussãoosca
Felisbello Freire. -.:-1stolplío Pio. - Aristides pi tu los iº e 8º, sendo encerrn.da por não h:wer 
Lobo.- Santos Pereira.- Custodio de kfello. quem peclisse apalavra. 
-G · Ramos. Entr<"I. em discussão o capitulo 9°. 

Depois do art. 69 do capitnlo 6° accrescen-
tem-se os seguintes artigos: O :Sr. A.lci:ri.do Guanabara 

o encerramento j)Ôcle see apresentado por pediu a pahwra para sujeitar uma duvida a 
qualquer derutado e sem cleb<'l.te será resol- casa. -
vido. Si 0 encerramento foi• <ipresentado e _No art. 102'. paragraplto unico se diz ~sto 
mantido, nenhuma emenda serit mais acc3ita, (lê) : .· " 
sendo simplesmente registrada n·a a.cta, sem. «Si forem necessarias informações do gover-
UU1<l inclicução de voto.- Felisbello Frefre e no, a commissão as requisitará dentro de 5 · 
outros. ·- dias, em parecer que, semlo impugna.do será 

Art. Qnalquer deputa.do póde apresen- de preferencfa discutido na, sessã.o seguinte 
tar uma moç:.ío de reconsideração de voto, se- . na primeira hora da, sessão. 
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. , As disposições deste artigo são extem;ivas 
as commissi3es de inqnerito qrn:r se61o snbsti
tuidas no caso de excederem o reforido prazo 
de 15 1li~S». 

Parece-lhe que ê colloc<ir as commissões 
em posição muito ditlicil o determinar qne, 
quando el1as i1reci>em de ínformuçõ~s elo go
verno, ·tenh:im de requisital-as em '\)a1·e.::er 
que serà discufülo ... 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - Ha. uma 
emend~i supprimirnlo isto. 

O SR. A.R.JS'IlDES LOBO - E" bem harmonisar 
a emendn com essa dísposkuo. 

O SR. Ar.c1xno Gr;.1xAR\RA àiz q_uc é o que 
v:ti fazer com (l. emen·l:'I que eu ria :'t mesa. 

E' lilhl, apoialb e entm conjunclarneute 
em di>cus5ão a, s0gninte emenda; 

Ao art. 102 

Supprima.-se o § u11ico. 
Sala d:ts sessões, 22 de junho de l 89 l. -

.4.lcindo Gv.anabara. 

O Sr. Cantão pediu a pahwa com o 
fim dú aµre5ent'1r umn, emend[L no sentido de 
outra cgie acaba de apresentar o ol'atlor que 
o precedeu. 

Parece-lhe desnecessario que se torne pre
cisa a. votaçiio füc Ca.mara. paro que se peçam 
informaÇ<}es ao govemo por 'Jlart.:l das com
missões. Esta disposição existia no antigo 
r egimento da. Ca1rnira dos Deputados 110 tempo 
do imperio, sempre se oppoz a ella. porqne, 
desde que se faz depender de votaç-.ão da 
Cam::u-n. o pedido de informnçues por nma 
commi5siio, admitte-si:. que a Camarn. pos~~t 
n egar esse pedido realmente e pi·irnr a com
nússitv: de esclarecimentos que e lla jnlga 
neces:x1rios para bem decidir qn:i.lq1Ier ques
tão. 

Portanto, concorda inteiramente com a 
emcn<h apresentada. neste sentido pelo nolJre 
deputado que o precedeu, suppri111incl0 estns 
palavras - e precedendo votaÇ"".lo d n Camal'il. 
Deixa de m :rnda1' a emenda lJorque já foi 
o.lferecida. outm igual. 

São lidas, npoiadas e entram conjuncta
mentc em discussilo, as seguintes emendas: 

Ao art. 95 

n.ntes U(l. vofaç:to final e nenhum projecto 
será lei siniio depois de tei· sido volallo peh 
fil<lÍOri :\ 1la. ca,;:i. · ,, 

:\'eulrnn1:1 commissão •lura p:irecer sobre um 
projecto de ~ lei que va contra o espirito da 
Constitnit;f~o.- Felisbello Freire e outros. 

Toüos os projcctos, emendas, etc. sert"i.o li
dos e •liscntidos pcir ord t~m de Sll•\ ent r ega 
Felisúcll<J Freii·e e outro;;. 

,\.o art. 102 

S11pp11inia-~.~ o :;; uníco. 
Sab !las sessüe~, 22 <le j unho de 1891.

_.·l! r:in.rlu Gpn;ur.lin.i·o .. 

'l\ing-nem mais pedindo :'1 pfllnxra. ê encer
m1b a rii::;i:nssã.o do cap. o~_ 

Ent1°('1 01n di:srns~ão •l c:·1p . JO. 

O Sr- Cantão - E" :-;ómea.te para 
faze1' uma oboerv,1çilo. 

O art. li~ diz que os prnjec tos iniciados na 
Camar:t e que forem dcYolvidos sem ;s..'Lncçiio, 
terão somente uma discussão. l\In.s m1o diz 
rnvla a ri:speito d1lS iwojectos nflo s.'lnccio1J;L
clos e cnja iniciativa for do Senado . 

Parece-lhe ciue e nccess<1 rhi umi emenda. 
on tol'mr-se claro que os pr0jectos não 8anc
cí011õlrlo1> e qtrn tiveretn sido inichtdos pel l) 
Senado dcYe1·ão igualmente ter uma só dis
cussão. 

Ir lid<1, apoiadc\ e entrn conjunctnmente em 
<liscnssfLo :L :;;eguinte emellda: 

Ao art. 126 

Supprim:1-Se. 
Sala d:1s sessões, 22 ele junho rlc i891 .

Erico Coalho. 
N'ioguem mnis pediudo a 1:.nlnvra, é edcer

ra<la a di ~cussi.Lo. 
E otra em discu:osão o c~ p. l l. 

O Sr. Cantão ou nü.o comprehende 
hem a 1lisposiçã.o elo art. 147 ou, parece-lhe 
que a~ sna.s partes 9stão em"antinou1iu. 

O artigo diz : 
{< Em qualqncr díscnssão, exMp!o n:t 1° e 

3"' dos projectos de lr.i ou r esol11çijes, poder
se-ha requerei.· v0rbalmente o encermrnento 
da discuss:lo » 

Nenhum projecto de lei deverá ser sub- Por est~, pflrte ~e vê que nu 1• e 3"' dis-
mlttido Í• discussão, sem prévio -pal'ecer da cussues i~ao se pode r equerer o encerra-
commissão permanente. - Falisbello F reire e cme:;itot.. . t' 
outros. . Gon mu[l o :ll' 1go: . 

Cada projecto ele l ei será lido durante ~res 
dias e todas as emendas ac:elle o!Ierec1a,is 
serão impressas paro o . uso dos deputados, 

« Este reqnerimeoto sera sem debate posto 
:l "l"otos e, sendo n:ppro>a<l_o pehi. _ca.m'l.!''"• o 
presidente decl:.1.ru.rit conclui da a discuSS-'1.0 

« A l" e :3~ uiscussões nií.o sedio eoccrra
dn.s, lmvendo quem tenha a palavra, sem 
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que, pelo m'.:!nos, sehaja trata<lo da materia. 
em uma sessão anterior.)) 

Vê-se que por esta ultima parte admitte-se 
· a possibilidade de serem encerra.das as l"' e 3ª 

·- discussões, exigindo-se apenns a conuiçã.o de 
trabtr-se da ma.teria no dia anterior. 

Parece-ll1e, portanto, que a. lª parte do 
artigo não permitte réquerer-se o encem.1-
mento das l" e :30. discussões, e a 2" p lrte ad
mitte essa possibilidade, mesmo quando haja. 
orador inscripto. Ora, haventlo orador- in
scripto, não pócle ser encerrada n. discus
são sem ser por meio de um i·equerimento, 
porque uma discussão não pó le ser enceer:tda 
siniio por falta de oradores, ou por meio de 
requerimento. 

C1·ê que a Camn.ra comprebende qné ha ne
cessidade, pelo menos, de redif?'ir este n.rtig-o, 
de modo 'a estabelecer a con!'ormidnde que 
r.lcre haver entre as suas disposiç,ües. 

Vai mandal' à mesa. uma emenda nesse 
sentido. 

E' lida, apoinda e entra conjunctamente 
em Uiscussão n seguinte emenda, : 

«Ponha-se<.\ za. parte do art. 147 de accordo 
com a l."» 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada a discussão. 

Entram successivamente em discussão os 
capítulos 12 e 13, ficanrlo encerrada, por ni:io 
haver quem sobre elles pedisse a palavra. 

Na.da mais bavendo n, tratar, o Sr. presi
dente designa para amanhã a seguinte ordem 
do din,: 

Votação do projecto de regimento interno e 
ememlas. 

Levanta-se a sessão às 4 horas e :~o minu· 
tos da tarte • 

AC'l'A DE 23 DE JCNHO DE 1891 

Presidenciado S;·.Joa.o Lopes(vice-presidente) 

Ao meio-dia o Sr. presidente manda fazer 
a leitura do expediente. 

-o Sn.. 1° SECRETARIO procede à leitur.i do 
seguinte 

EXPEDIENT€ 

Otficio do Sr. depntarlo Bellarmiuó àe Men· 
donça, d<ltado de 10 do corrente, communi
cando que, por incommoc.los de sa ucle, nao 
póde comparecer ás sessões d:i. Camara.~-In-
teirada. ·· 

O Sr. Serzedello - Diz o c:art. 35 
da ·nos_sa Coristí tuiçã.o (lewlo): 

«Incumbe, _ outrosim, , ao Congresso, mas 
não pl'ivativamente: :' 

« 1.0 Velar na. gnard:t. da Cónstituição e das 
leis e providenciar sobre as necessidades de 
caracter federal.» 

Esta salutar disposição da Constituição ... 
UM: Sa. DEPUTADO - Tirada do Acto Addi

cional. 
o SR. SERZEDELLO - ... me traz á tribuna. 

para~ emquanto não temos numero snfficiente 
para. n,brir-se a sessão, i!' fazendo alguma cousa 
de ntil, de proveitoso; e no momento actual 
tem uma grande importancia, e é de inadia.Yel 
urgencia, compellir o Go\•erno de meu paiz a. 
t•espeitar as leis e a 1üi.o e )nsentir n:1s viola
ções ilagran tes, formaes, da nossa Constituição. 

Vo11 referir-me a um dos rlelegados do 
actnal chanceller da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil. 

U:\r SR. DEPUTADO- E' cargo que a Con
stituição não CO!J-hece. 

o SR. SERZEDELLO- o actual chanceller d~t 
Republica houve por bem confia.r, na. quadr;\ 
delicada e especial da organização dos Esta
dos, a direcção politica do Estado do Paraná, 
um dos mais prosperos dti Republic<i, um dos 
de maior futuro, que deixei depois de dous 
mezes e meio de auministl'ação, em 'paz, annul
lando a politica de grupos e de interesses, a 
um delegado que só teve a habilidade de des-
orga.nizal-o. . . _ 

Estou certo que V. Ex:. me fará ajustiça. ele 
acreditar que não me traz á tribuna um in
tuito menos eleYado, menos nobre, e. que 
tenho por tim fazer opposiç;.io ao ex-gover
nacl~r do _Estado do Paraná, o Sl'. ~eneral 
Aguiar L1ma, que no seu caracter:cle nomem 
político e administrador não merece opposi
ção; S. Ex. merece apenas commiseração. 

S. Ex:. tem, com elfeito, a habilidade, nos 
cargos que ex:erce, de não ser outra cousa 
mais do que um instrumento daquelles que o 
nomearam, e acredit•• servir com patrio,.. 
tismo, com intellig_encia. e honestida.de,quando 
foz sómente o que the mandam. · 

Eu poderia dar neste momento uma prova 
fiel e completa de qae o poderoso chª'nceller 
desta Republica, na r,omeação dos cargos de 
governadores, onde tantas vezes ca.lcou aos 
pés a Constituição:e off~ndeu a aüto_no~lia ~os 
Estados, obedeceu quas1 sempre a 10d1ca.çoes 
de camaradagem dos tempos passados e a 
inspirações dos íntimos de seu palacio, de 
modo a tornar claro e frisante o intuito· 
de fazer partido seu, preparando . o futuro, 
(aptJiados) e ao mesmo tempo ~esac:_reditar a 
l~epublka., entregando a orgamzaçao dos Es· 
tados a homens incapazes, áquelles em quem1 
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é preciso di.7:er con: -ver~acl~' e sincer~d_ad~, ! bli_ca, 5zu:lnrl9;j.á não bavin em a._guas brnr.i!ei
com .~s e:.:<'.epçõe::;~ ~ pa.rt1do r:_publt~~o, ra.s ~-:>u~codo_'l<"a.por que couduzn~ to<la a ex
.a op1m.uoyubltC<.~! .ue:.tu. q_uaill'tl., Dao podia. e 1 fainum tLllper1a l ; tdeg-t•iunmt\. que foi trn· as 
nem d.ent1. depo~tfal· con11a.uç:.\, Elll ~Louo do mãos do coronel Buvs de-se distiucto om
que affümo, l>astã lei· estes rlaus 11nicos ~le- cial, a. quem oõs devei~os s~ro dnvid:i. neuliu
g·rammr.s (m~<trando), que revelara r)e~·~eitã- ma graudes Set"VÍÇCS á proclamo.~o da Repu-
mcnw que nao se entregou nt'lste cr1t100 e blíca n:.i Ba!lit1. (ApoiaU.os .) .:,: 
dch~o.do momento da. nossa. vida social a or- E·- 1 , 
gil.nizaçiio dos E:>tados :i horneas que tivessem i::s 

0 te egr.i.nlllla (lr:): 
o ideal republicano, que comprehe.nde5$em o 4- Ballia., L\I de no>emLro de 1389.-' C-om· 
qu~ é republica. e pudessem fazer uma. po- ma.udo da:; 1\Tcnas da. proviucia de Pernam
lit1ca. l~ll·ga., to leNrnte e <lemooratica, isto ê fJUeo - Ao Exri;i.. nlarecbal Mmmall.dante 1h1;; 
a politicado b~m publico. (.rlpoiadl)s.) ' armas ~a Daln.i. -Aqui sustenlio a ordem, 

O ex-governadoL· do t~:stndo do PU.t\lllú., no- nust~n\~ti..o comp}eta. A1~hes('(o ao Impel'MLor. 
meado 1.>elo podero~o cbanceller, ern. com- - t:ot•onel Jow C!~t!futwr<~ <lc Jf;ui,1r Liií111.» 
man<luute das Af"llla.s em Pernaml.Juco, qmllldo l~ty cm no tlia. 19. v. Ex. co111p1•ehcAdé 
se proclamou:\ Republica. <JU<! J;\ el'U. b;\Staote tarde, jii não havín, mais 

O S1~. ToLt~"i'I~I) DF. CARV.\L110 - Desem- I~i·"H~/;rn. pr~testo ;im~.o quaudo vh·:se ?~ 
penllo11 seu cm•go muito be111, quer co1110 ni:~r. c;:.w :illi~ .. 1. e IMO :;abe-se o que ::.e >at 
comnulodante 1fa:; :i.rmns, quer coUlo gover- , · . . 
nador. . O ~R· ARTllL"tt R.10;; - :ihis e pt·eciso que 

O SR. Si>RZEDJ!LLO - V. Ex. vai ver si \'. Ex. sa.ib•l que ainda. se ig11orav~ isso, 
desemnenhou ;i.I~u1n dia, bem um só cara:o po1·g_t1e o tel~g-t-apl10 estava trancado. (EI.c~ 

~ - ~ GU!TUS aparte.:!.) 
publico quem procede do modo porque proce-
deu esse runceionario. - O Sa. SERiEt>.:LLo - Peço um pouco de 

O governador <lo Estado do Paraná, como attencão. 
<liziu, em commandaute das armas de Per- . Ainda niro chegt1.ei ao tinal, que ê o mais 
nambuco qun.ndo fizemos a. lleJmblica, qae, 1mportaute. Desde o primeiro dht estivemos 
Y. Ex. sabe, füi feít<l. absoluui.me11te liem de poS$0 do teleg-1·a.pho e foi 11os5o em
odíos, sem paixões e com adb.esões geraes. peullo commuuicar '" proclam~o d:.i l{e
kudo atê os que sempre Yiveram do paço pnblica a todas as guarnições, is&) desde o 
Ma.ud~n:\do o vell.io e~-im.pel'adw, que quasi dia. -1-5. 
seguiu só o caminho do exilio, emquanto o~ O coronel Dttys, com a. energia de um ver-
que o se..-viram adheriam aos vencedore~ ! dudeil·o militai-, consciente da sua mi:>&1o e 

V. Ex. sabe, e todo o pa.iz, que não bou\·e do:: deveres de sua posição, passou o se
resistencia. Entretanto, o governador do guinte telegra.xnma ao commandante das 
Paran:\., eu tão commaudante das armas de a.rmas <le Pernalllbuco (tê): 
Pernambuco, apr~va-se a. passar· para a «Bahia, 19 de novembro de 1889. - Coro-
&hía, ao marechal Hermes, que s. E~. nel Cerqueim Lima. 
);!Uppunh.a estar completamente de posse Sua. adhesão ti.ca isol:;1.da, Imperado1• em· 
dess<J. proviucia, o se15'uinte telegramma . .• barcou. Não lm. z·esistencla. nem protesto. 
E' }lreciso, ~utes de qualquer consideração, AconseU.Jo-ll1e como militar e como tunlg-o 
declarar ~ V. Ex:. que não Tenho nesta ndberir ao Gov-erno P!'ovisorio. Niío queira 
t ribuDa fazer censura. áquelles que, como 0 travar, sem resulta.do, Jucta fratricida . 
digno 112areclla.l Hermes, sendo monarcbista. Agua.rdo resposta sua para me entender com 
por educ-açã.o e por temperamento, íhero.m o Governo Pro,-isorio. A Bahia. inteiro a~k\
t odo o poS:Sivel para permanecerem :fieis ao mou Republca com j ubílo. 
seu deYer, sô ced~udo deaote do facto con- Hermes e toda. a iruarnição <1dheriram. Gil· 
~ummad.o, depois da pa1·tída do ex-imperador raut()-lhe sob minha palavra honrada.- Co
e sua familia. Acredito mesmo que :s. Ex., ronel Buys-» 
collocado em um posto de llon.ra, soldado Depois <leste brilhante telegranu:na, · uilo 
tendo sob suas ordc:ns forca e úão sendo re: se foz esperar a.- respost;.i do commandante 
publicano, nã.o_pod1a, sem deshom·~ para seu das armas de Pernambuco, moço fidalgo de 
nome e pn.ra si, ter outro prooocbmeoto si- uma ca.:;a. ímperiat e ieso depois da. sua adhe
não o da resistencia., c~demlo <1penas às de- são ao lmpérudor; e essa. resposta rJU a leio 
terminações de um outro -~overno Victorioso sem comruentarios, deixando á consdencia dos 
e legitimado pelo assentUllento da Nação . nobres deputil.do;; o a-va.liarem o procec.límento 
Mas o couunanda.ate d<1s armas de Peroa.n1- desse delegado do Poder Executivo. O· tele
buco lJa-.C:SC'\V 21. o seg\lil?-te telegtamma ao grarnma não precisa commentarios - reTela
ma.reclrn .. l Hermes, n_o d1;1. 19, q~do já em o homem - dã·Lhe bem exa.ctamente a sua. 
toclo o Rrazil se h<Wi:t re<!qnhec1do a. Repu- e3t atura. moral. 
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Eis aqui o telegramma (l8) : 

«Recife, 20 de novembro de 1890- Dõ ~o-
-v:ern_~,dor de Pernamhuuco a.o cot'onel Chris
t1ano Buys. 

l{.ecebi telegran;rrm V, S., da.tado de hon
tem. Eu o a. gnarniçiío militar adherimos 
g,overn~ t!r?viso'.·io n? Rio de Ja.ueiro, a, qnem 
J<t l}le dmg·1 p~rlmdo rnstrucções. · _ 

Nu~c:t recebi remuneração dos meus sei·ví
ços m1htares. Ultimamente aqui füi Jescon
siderado 11elo Concho d'Eu. - .l. Cer']Heira de 
A.giiiar Lima. )) 

( Trnca i1l-se vai·io.~ apartes. Risadas.) 

Vejam os nobres deputados, os tele~rnm
mas estão aqui. Elles me füt'a.m. en vi.a.elos ivw 
pes5.0tL de a.lta contfança, e que nessa occasião 
havrn, p1:estado á Republin os m:ti:;; f'eleYan
tes serviço:;, cmliora lioje esteja ab:rndonar!o. 
e tantns vezes tenha sido preterido. 

_ Comprehende V. Ex., Sr. presidentt), ~ue 
n~o teul~o d~:rnte de mim um adver·sario, que 
nao me insinro no desejo ,fo hostilbar ao ex:
go,·ernndOl' do Par<inú. O Si•. o-encral A!.!'ltittt' 
Lima, não é, na minh:t opiniiio~ um a1h1iiiüs
trndo1: que merei;,~a. opposir;'io üe ningnem : 
podera. merecer, sim, a comrniset·:wão de to:los 
nós. Mas, infelizmente, li.1i a esse n·enernl 
que º. n_rnito poderoso clrnnceller e~tr·e~·ou 
a aclm1t11steaçiio e a politic:n, do estado·- do 
Parrma. 

As consequencins não se !izeram esper;tr. 
Em pouco tempo transformou aque!le estarlo; 
desenc;tdearam-se ri.s txüxües e a.s ambições 
se t1volmnaram. 

Não me. quero occup:ir, S1·. presidente, 
com os mui tos factos e com os gr;tndes abusos 
que o mesmo govern. dor praticou; não ve
nho absolutamente dizer e mostrar ã Cn.
mara que elle mando . vender e da,r quasi 
tocl~s as terras d~volut<i:>, do estado a pro
teg-1~os, que.arrumo~ as.r:nanças, que desuniu 
por mcapac1da.de <t fa:ntlrn paranaense, ~ne 
c~ncedeu a. uavegaçiio, em exploraçiio, dos 
rios do esütdo e o est<tbdecimento de nncleos 
coloniae:> :Lindivicluos cujos nomes niio tio-n
ram no decreto e no contracto, que de~ a 
exploração de riquezas mineraes por toda a 
eternidade. 

Tudo isto S. Ex. podi<L fazer embor<t as 
mais comesinhas normas de mornlichicle o 
vedassem. :Mas S. Ex. ainda foi além disso, 
porque S. Ex. suppoz-se senhor absoluto e 
sem saber o que a.ssig-n:w;1, íi:tzenclo c3ga
mente o rp1e homens sein ewrupulos lhe mn.n
davam,a.prov-eitan1to-se de sua incapn.cid:."tde e 
de sua boa fé, S. Ex:. autorisou n creaç;i.o de 
um banco region;ll hyp<Jtliecario, ao qutl.l 
concedeu todos os favores passiveis e imagi
na veis. 

Deu s. Ex. a este banco com isençff.o 
completa de impostos de qLtalquer natureza a 

Camar:i. V. I 

faculdade de emittir lettras hypothecarias, o 
direito de cobrar impostos, de introduzir. im
mig-eant.~s, de estabelecer colonias, de con
struir editicios, etc. Só faltou a de governar 
o estl.l.do. (Risacla~.) Ta.elo isto, porém, S. Ex. 
podia fazer. 
. :'lfas, Sr.presidente, o r1ue o ex-go-vernador 
não podh fazer em d:tr a esse banco o direito·. 
de enüttir lettras hypothecarias,est:tbelecendo 
na cla.nsula 3" o seguinte que V"ou lêr . 
(lê): 

. «AS lcttras hypothecarias emittida.s terão 
c1rculn.çiio nas repartições publicas elo estado 
e dos 11mnic1pios e ser5.o recebidas ao par, 
quer Sl?jam ,1.presentn,clas para transacções, 
quPr pa.1>:1. fianç;i, caução ou deposito.)} 

bto é nm:t violri.ção fia,gra.nte e e:t-pressa,da 
Gonstituição,isto,a í"ol'Ç::t de revelar demasiada, 
ig-nor:rncia ou <lesrnesm·acl::i, immomlidade, é 
de ridieula ingenuirfaile ! '. 

Venho, p<>r consequencia, á tribuna.velando 
pela. gn;wd<\. da Constituí.vão e da.s leis, füz~r 
um requerimento pa!'n, que V. Ex. peGa in
rorm<\Ções a.o governo, -poe in termeclio do Sr. 
secretario da, ag-ricultura,, para que declare 
si rn<tndou-se annnlltu· essa concessã.o ou ao 
menos a cl::wsula :3", que é evidentemente 
nconstitucional. 

O 111en pcdir\o tern razã.o de ser, porque um 
amigo meu, chefe republicano dos mais dis
tb1ctos, \)t'l.trioh, cujo cüracter e dedicaçrt.o a.o 
bem publico são notori:imente reconhecidos 
pelo paiz-mn dos rapresentantes do estado do 
Paranit, procuron varins V"ezes o Sr. secretario 
da agdcnlttn·it p 1.m peclir-lhe que, em nome 
dn. mor3.lidade, da. probidade govern;1mental 
manrfasse :.1.nnulhr essa monstruosidade de 
seu dele,!!ado. 
.: Em uma elas vezes o poderoso ministro sen
tou-se em sua, poltront1 e _passou Ul11 tele
gram.mn, sal vn,ndo a moralidade e o esta,clo. 

Niio sei, 11orém, si isso foi apenas, como diz
se vulgarmente, para ingle:; ve)·, ou si real
mente o delego.do niio quit. obedecer. Eis,pois, 
porqne formú.lo o seguinte requerimento, que 
submetto ú. apreciação tb casa. (LíJ). 

Vem à mesa o seguinte 

Requerimento 

«Requeiro que u, mesa du, Cu.mtcru, inquira 
do governo si mandou. ,umnllaT' a concessão 
que o governador elo estado do Paraná fez 
por decreto n. 142 de 9 ele fevereiro de 1891, 
e que é clara e positivamente contraria á 
Constituivão. 

Saht dn.s sessüe::;, 23 de junl10 de 1891.~ 
Ser:;ecleUo Corrêa.)) 

12 
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O Sr. Barbosa Lhua diz que, l\fo$, sobretudo, -em r~lação ft Constituição, 
u~mi. vez que está. na, moda apresentar uo- pareee que o governo tem-se :proposto a cou
cum<:ntos par:i. a. lnstoria deste período que segnit' :t sim desmorali~ação e revo,,.ação. 
começou a :>er discutido no Di.ario Officirtl e J a nã.o quero referil·-rne ú condu<fta f!Ue elle 
que, que1: se queira. ou não, lia, de ser seria-j tem tido uosestaclos, suffocando as aspirações 
meute cliscntido nesta cas::l, permitta-lhe a íe'lera listas e arrogando-se a faculdade de 
Camara 1ue _apt·~sente uma contestação. a iutervir. na economia d:l administração dos . 
uma obseryaçao feita. em um apa.rte ao dis~ estHlos, com n nomeação e demissão de gov~r
curso do·. illustre colleg-a que o precedeu, D<tdores, qua,ndo nas attrilmições do Presi
quallllo disse 9tw «O telegrapho estaxa tran- dente ria Repnhlica não está (·omperldiadn. a 
carlo par:1 o l\orte }) . ele prover a administraç-ão dos estados. 

Pede ao colleg<t, que ;:.11resenton esta. oh- ~a intenc;ão de collaborar nes;;e ti·abalho de 
servaç:Io, que se con\·enç;\ de que estú. euga- re ,·i:;iio dos actos do goye1·no, que assim tem 
nado... faltnrl~ a.~ Con;;titniçiio e :l todos os ideae~ 

o SR.. ARTHUR Rros- Não eston. reru.hl1can_os, >OU ter a h0l1'.'ª de snbmettet• a. 

o SR. BARBOSA LDfA-... e tanto cstil. 
enganarlo que no Llin 15 recehinrno~ no Cearú 
um tele~r<tmm;t elo Si-. Qnintino Boe;n-uva 
declarando qne a Kepnblica esbva p1:1)cla
mada e no dia 1ô rle noYemll!'o omro do 
marechal Hermes. acon:;ell!ando-nos a resis
tencia e declarando que a Bahia m:rntinha-se 
fiel ao imveraclor. 

O Sr. ~funiz Freire- O g-overno 
nestes poucos mezes de •·itla c:onstitnc:ionnl _ .. 

O SR.. ERICO CoELHO - Dii;a inconstitn-
·- eional. · 

O SR. 1vlu...-rz FREIRE - ••. tem-se assi
gnalado de tal fórma pelas hesitnç:ues, por 
erros palmares, pelas incoherencias e contra
dic.ções, que teremos feito Yer.Jadeíra obra de 
patriotismo si, no fün cle•sa ses,fí.o, tivermos 
conseguido corrigir uma pnrtt1 desses erros. 

o SR. ERICO COELHO - Ha de ser difficil. 
O SR. M:uxrz FREIRE - Ka. administraç.'io, 

a politica do governo tem-se caracterbado 
pela desorgauisaç-.ão dos :)erviços, pela d0pre
ciação do nosso meio circulante, -pela. ba.ixa 
accelerada do cambio, pela queda. dos titulos 
naciona0s nas praças estrangeiras, e pela. pro
tellação indefinida do idea 1 da conYcrsH.o ela 
nossa moeda, que tinha sido pelos minü;t.:rios 
transactos perfeitámente ab1Jrdad:t. 

_ Em politica o governo tem sido atro;:me11te 
- feroz. 

Essa política consistiu princip:llmente em 
cliddir a republica em dons campos oppostos : 
o dos amigos e o' clOs iuimigos rio ma1·f!ch;t1 
Presidente da, Republica (;;w.íto bem); e ati
rando a naçilo a essa luct:1 fratrecida, o go
verno estabeleceu, como norma. de sua con
ducta,a corrupção system:üica pela imposiçã.o 
de castigo áquelles que,ustmdo do sou direito, 
compenet~·ados do dever rle sómente onvir 
a. sua conscienciil na, escolha rio funccionario 
que devera occupa.r o a lto cargo do primeiro 
magistrado da Republica,, desviaram os seus 
votos das correntes que encaminhn.vam-se 
para o dictador. 

co11s1de1·aç~ao da. easa nm prq1ecto tle lei. revo
g.1 ndo a interpretação ai·Lilrnr·ia i'.'\ inconsti
tueional 1lada pelo i\linistl'o do lntet'ior ao 
art. i2, § 2° da. Constitukão. 

Disse o Sr. ministro, ou por outni., empre
stou ao Presidcnt<~ tln. R.:pulilira, na. sua men
sagem. e;;te a1·s·umento explicativo do set1 
acto : « P1·ocw·a;1(lo ehcidar o pensamento do 
lepisli<dfJ;·, decf 1u·oii o r1ove1·1io qiie ao preceito 
co;i'ido no§ 2" r/,o m·t. 72,rle'Ve aw·ibHir-se o 
elfcitn a.xioií1atico de tocla.~ as leis : o ele a71pli
cm·e,;i-se aos casos fi'.lv.ros, respeitados os di
reitos adquiridos. )) 

Esse argumento e de c:doit'o, porque o ei
foit0 do parag-rnpho d.n Constituição é esseu
cia,l mente retroactizc, ou por outra, o espírito 
do§ 20 1lo art. 72 revera. perfeitamente a ill
tençii.o do legislador de prover os casos pas
:-ados, pois f!Ue na llepulilica não se cream or
dens honori1icas nem títulos nobilia.r.;hicos ; 
desde que a Con::;tituição extingue-os, niio foi 
certn.mente vis:uvlo o fnturo, mas o passado. 

O intuito positivo elo legislador foi orgaui
sar a verdadeira. base ·social de todo o systema 
rapubiicano, que ê a igmi.l<l.ade. 

Diz o art. i2, § 2° ela Constituiçfio (lê): 

« A Republica nú.o admitte t>rivili:gio de 
nascimento, desconhece foros de nobreza e 
e:x:tinzne as ordens honorificas existentes, e 
to.las~ as SU:lS prerogativns e regalias, bem 
corno os titulas nohilinrchicos e de conselho.» 

Or:1, n pakvrn -extingue- não pócle refe
rir-se :w futuro. refere-se ao passaélo. 

O arzumento do ~·overno, ou por outra, €sse 
prurid~ de procum"r materi~L para interpre
t:1ção em um nrtigo claris;;imo de Jei, não foi 
sinão o meio que 1?-lle husco11 de justificur o 
miuistro 1b agricnl t ura, •1ue pretende à. ou
traiice continnar a usar nas relações officiaes 
de seu titulo heraldico. Além deste aviso in
terpretativo, o governo e:qediu outros, man
dando respeitar diversas regalias concedidas 
no a ntig-o re.ctmeu aos títulos nobiliarchicos, 

o efieito dc.i lei l)Olitica é essencialmente rc
troactivo, nem ha direitos adquiridos per-ante 
ella, pois que não os ha cont~a a ordem so-
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cial; de outrn, fórma não se poderia compre
hender a lei constitucional promulgada após 
uma revolução,que te'i;e por fim innovnr to~lo 
o systema politico. 

O SR. BEYILA.CQUA-Apoi<ido. O tal ai>ra
zoado do _Sr. ministro rlo interior e uma cali-
nada. ~-

O SR. Mmnz FREmE - E' preciso final
mente notar que o g_ove1'no nem respeitou o 
elemento historico, que é um rlos melhorc8 
guiail em m:1teria de interpretação; si o ti
vc~se feito, recordnr-se-hia, rle que n;t consti
tuinte mais ele uma vez ;:prescntarnm-;;e 
emendas ao art. 72, § 2°, tendentes a ra.7.i~r 
r~speitar esses presumidos 1lireitos adqni
ridos, e essas emcnda.s fomrn todas as5i!!'n::t-
ladamente rejeitada,,. ,_ 
. Espero,pois, qtrn o Congresso periilhe o pro· 
Jecto que tenho a homa de apresentar, :im
parado pela, nssignatnra de outró;; collezas, 
projecto que está rerligirlo nt~stes termos. rLê.) 

Vem á mesa o seg-ninte 

Projei;to 

O Congresso Nacional ilecreta : 
Art. 1.0 E' prohibiclo em torlns as r;:.lnções 

officiaes e em quaesquer :1ctos publicos vor 
força do art. 72, § :2.0 da Constituiçiio da 
Republica, o uso de titulas nobili:wchicos e 
ele conselho, bem como ele condecorações das 
ordens extinctas. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
tra.rio. 

Sala. das sessões da Camn.ra dos Deputados 
22 de junho de 1891 .-ilfuni~ Freire.-Astol: 
pho Pio.- Athayr.le .hmior.-Ba.rbosa Lima. 
--:-Pedro Velho .-Antiio de Faria. -Carvalhal. 
-JJI. ele ]fagalhiles.- Nilo Peçanha..:..... Jose 
Be'Vilaq_ua. 

pnra evitar duvidas D:1 interpretação qu~ a 
elle possa, dar o Sr. ministro do interior e 
p:~r;l qu,'3 a esta Gamara não faltem todos os 
c;;cl:tre::imentos ue;;essarios para bem eluci
dar a questão, venho completal-o, solicitando 
rlo goYerno mais algumas inf'o!'mar;ões .•. 

Deixo (le encarar a questão pelo lado hy
gienico; cleixo de encaral-<"lo tambem . .com 
relação ú.s suns condi~·ões economicas, si por 
estn phrase se enten1.le os dados ger::tes <lo 
problema quando se rnferem ú clespeza em 
globo com a obra, :'t receita bruta e à renda 
liqnida. 

l\Ias entendo que esta Camarn, deve co
nhecer os úarlos com que jog-ou a lotenden
cia (Apoiados), e os dados üe que serviu-se 
o governo, para acceitarem ambos este pro
jecto de sa11eamento na parte que se refere 
exclusivamente á despeza úo primeiro es-
tabelecimento. -

Pelas informações que me foram fornecidas 
por cidadão que mais elo que todos deve co
nhecer da questão, estou informado de que o:; 
preços ela proposta dos Drs. Hilario de Gouvêa 
e Lima Castro, excedem em muito áquelles 
pelos quaes a Iutenclencia está habituada a 
füzer, nesta Capital. os seus contractos. Pa
rece-me que, mesmo admittida a hypotllese 
de que esse projecto consultava as g-randes 
uecessidades ele occasião, nesta cidade ; con
ceuendo mesmo que elle fosse a, solução com
pleta tio prol1lenu, sob o pontô de vista hygie
nico, e mesmo sob o ponto de vista, teclmico, e 
por este lado, garanto que não o é; ··ainda 
assim era preciso indagar si o contrib1ünte ia 
concorrer exactamente com aquillo que de-via 
concorrer, ou si eile vae sujeitar-se ao onus 
de despezas extraordinarias, :;uperiores áquel
las que nat11ralníente se podem justificar. 

Sei, Sr. presidente, que, em janeiro ou 
fevereiro, a Intendencia, .Municipal celebrou 
um co11tracto para o calçamento, recalçamento 
e htg-earnento desta cidatle. Não discuto si 
nesse contracto foram ouservadas as boas 
praxe~ de administração, não indago si pre
cedeu a elle a cunl:urrencia publica ..• 

o Sr.. VINHAEs...:.. Nenhuma, absolutamente. 

O Sr. An "tão de Faria - Sr. 
-presidente, não venho fazer um discurso, 
mas, cumprindo um dever, venho neste 
momento subrnetter ú consideração da mesa 
um requerimento qne pnrece-m :l consultar 
uma necessid::i.de de occ;1siiio. 

Ha dias, alguns deputados pela, capital O SR. Ax-r.\o DE FARIA ••• não pergunto si 
Federal requereram à mcs2 que esta solici- as condições technicas toram perfeitamente 
tasse do poder e~ecutivo, rept'•~sentndo na estudada~. mas o que é preciso saber e esta 
pessoa do chefe do Estado, todos os papeis Cawara deve conhecer, são exactamente os 
relativos à qnestão do saneament•', quer eu- preços que figuram ne:;;se contracto, e com
carado sob o ponto de vista economico, quer paral-os com aqnelles que são parte integran
sob o ponto de vista hygienico. te do coutra?t?, cuja au torb<~ção acabu, ~e ser 

E' clesnecessario dizer a este Congresso que, dada pelo l\hmster10 do lnter101·. Estot1 i~for
entendendo UJll pouco de cng-enharia. sanita.- mado, meSH1:0 de 11ue O;; preços llO )lrOJecto 
ria eu pelo que sei deste projecto conclem- G-ouve<t e Lima Castl'O excedem muito, (su
no~o e~ absoluto. ' 1 bindo alguns a 50 e 60 por cento nmis) aos 

Não tenho duv .. id.a e. m subscrever e s. ubscre- pre. ços do contracto, a respe!to dos quaes já 
-vo o requeritnento de meus collegas, mas, se murmurou tambem. (.tlpoiaclos~) 
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' O· Sr:.. VnrnAF.s - Os 1_)reços sü.o verclât.lei
ramente extraorúinarios. 

O SR. · J.);T:\o nE FARTA - Sou t:nnliem in
formado de qne, quando foi snbmettida :·L con
sideração üa intendenei<t e do governo a pro
posta. que ora se 11i:'>cnte pela. imprensa, e a 
·respeito da qnal jú aqui se fallou, o illustr:ido 
intendente l1e obt'as rnunicip:1es, que conlleç~o 
e de cuja competcnci:l dou testrmnnllo, im
pugnou a celebmçffo cla<ptelle contrado, 
emittinclo parecei· por escripto, qne a inten
dencia. não pttblicou, não sei por que motiYo. 

Esse parecer precisa sei· c·o?1!1ecklo, porqne. 
naturalmente, o :inten1lentc ele obra::: munici
paes. que é engenheiro, havi;1 de ap1·e;;:ent:1r 
uma tabella de [)l'eço::; qne serrisse de base :'t 
confecção do u1•çamenlo. pell• qnal a inten
clencin. deYeria llabilit:tr-se a realizar o con
tracto. 

Tenho justiflr.:1do ~ssim o inen reqneri
rnento, mas nntes de termin<ll' dl}YO decl:u·ar 
que não sei que conceito dnni me1·eC'el' o 
pesso:i.1 d:i. Intcr1dencia em ti1co de .:nus ;1c.t0;': 

por ella. pr:ttica<los. em cnntrapo:;iÇ'ii.O com
pleta. um ao outro. 

ao governo, em nome do decorá da aclminis
tl'ai,·ão ptrblica, que nüo desse lt sua n.eprova
~ão a ~emelhante contracto, sem que elle 
!'os::;e devid,unente estuda.do, por certo que eu, 
ai ··m cfo requerimento que aqui tenho, faria. 
outro nesse sentido, pedindo ao governo, em 
noine da moral pnbli1:;1, que não n:pprovasse 
a.riu0lle contracto emqn:tnto sobre clle não 
iossem ouvitlos todos os orgãos nutorisados da. 
opinião. 

O Sr. . V'IXHAES - Amanh:i. V. Ex. v:.te 
le\·;: 1· u:nn. descom1Vistm·.t cios prnponeutes. 

O SR . . \:'\''TÃO DF. F,\RtA - Nífo vim aqni 
proc11rn1· Lonrnres de pretendentes a. con
tra.ctos. 

Ôl:'Tr..o StL DErr.:TAno- E ella será muito 
lloni·osa pa.ra V. Ex:. 

O SR. "\xTlo DF. FAP.L\.-Feitas estns ligei
ra,; ob>erraçiJes, :Sr. presidente, µroceclo ú, 
leiturn. elo requerimento rine vou snbmetter it 
cns:1 (l(!}: 

Vem (t mesa, o segu iu te 

Reqtte;-imento 
Em ja.neiro, a. Inteni.Jcucia celcl11·tix;1. nm 

contr;1cto par;i. cnJça.mcnto. i•eçalç-nmento e R·~queiro que se reqnisitem do g-overno: 
lage~mento da cictnde e logo <lepois ella l.•' Todos os 11apeis i·eln.tivos ao contracto 
accelta a proposta, GouYêa e Lim:i Castl'o celelll'ado pela Intenrlencia dest;:i, capital com 
para um calçamento estanque. V<:i lentirn Zie.!;lel' p:i.r:i n, execnc:ão das olJras 
H~ dous cont1'actos: nm no qun ln. lnten- de calcn.mento, recalçQmento e la.gen.mento ela 

dencia compro1_11et~e-se a pag-;.w as ~hras do cirl:vle' : 
CU.lcamento. Ol"dtíU'O"?O; 0UÍ1'0. <mi S0g'n!da, Cn1 2. n (_'Í parecer :ipresentado p ·~ lO intendente 
que ella. exige um cal?amento, e~~:1n~ue. . \ele obrn.s ~nnicipnes s.o\1re .ª proposta elos 

qual dos dous con.çr<1ctos pt e\ .1 lece, o pr1-, Drs. Hibrio de Gonvea, e Lrnrn, Castro, com 
me1!0 ou o segundo · . relação ao saneamento, cnjo contracto foi 

S1 prevalecel' o seg-nnclo, conlo ~ n
1
n.tural, ultimamente nntoris:\do p~lo sr. Ministro do 

porqu_e parece que ~lle. tem o :tpo10 <,()alto, Interior. 
e logico que o pr1me11·0 contractor ln de 
muito lezitimamente r .~elam:11· nnrn. inrlemni
sação peias despezns feitas e pdos luc!'os ces
santes. ( Apoi11,rlo:-: .) 

.Eutretanto, :ipesar dessn 11rotecção rp1e 
teem os felizes r,r-·oponentes, confio br\stante 
na probidade dos homen:; úo g-overnc. do men 
paiz, e estou ee1to de <JtW elles, conhecendo 
bem da questão, hão de recnnr, e f"Jlle, si tal 
contracto t'or celebrado, não h:t de ter a ap
pro'l"ação elo gm·erno. 

O Sa. ·v:rxn.AEs-Já autorison. 

O Sn.. Axrio DE FAlUA-.. ~utorison n. cele
bração, mas põcle nã.o a1)prnvn.r o contracto. 

Estou tambem informado: e nest~ ponto 
faJlo por conta. de inlor·mante i>em conhecido 

~e illustre, de que se tra balhn, :1cti'nunente, 
mesmo durante a noite, p:trtl. terminar essa 
peça, afim de submettel-a immediatamente ú 
approvação do governo. . 
; Si fosse da cómpetencin. desta Gamara. dar 
conselhos ao poder publico, si fosse permittido 
a qualquer dos representantes da naç;."'io pedir 

Saln. Llas sessões. 2:1 de junho de 1891.
Aiitao de Farir:i. 

O Sl'!. PRl~SIDE:\'TE - Tenclo decorrido a 
1ª hor:\ Y;ü-se P'.'oceder á chamach. 

O SP.._ Jos1: ..\ vF.uxo - Peç-o a pahrnn. 
para negocio urg-1~nte . 

o Sn. PRESIDF.);TE - Para materia m
gen tA, tem a palavra. o nobt'e deputado. 

TERR1TORIO DAi' . '.\HSSÕES 

O Sr •. :Tosé A"'\'elino - Sr. 
pre3idente, tenho de snbrnetter á conside
rtwilo da Gamara um requerimento sobre 
assnm1ito que consider-o da mais alta. impor
t:rneia.. Trata-se de nma gra:ve questão, qual 
seja n da competencia fi~sta casa, no que 
eoncerne ao tratado das i\fissões, ·objeeto este 
que por tanto tempo tem trazido o ix\.iz 
comIUovido e agitado. 

Sr. presidente; em_, uma d.as ultimas ses
sões do Senado, um illnstrado senador -pelo 
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estado do ~famnl!ão, magistrado distinctis- O bo11ril~o sef!ador Z: um J!onw1~ illustre por 
simo, o Sr. <.:r"omensoro, apresentou um reque- seus set·v1ços u. dernocrac1;t e a revolucií.o 
rimento pedindo fosse preseute áquella=casa. tl'iumphantes, e _o.; exemplos de civismô e 
do parlamento o trata.do das Missões, afim de cor~~gem que elle tem dado em tantos momen
ser quanto antes examinado e resolvido es~e tosd~lfice:s da sui1 vida hã.o de ser a lição da 
magno as~umpto. " mocidade no presente e no futuro. (Apoiados) 

Immediutamente travou-se di:;cusstto lumi- Ning-11em tem rnn.i:; direito à estima e â "'ra
nosa,, como era. ,natural e proprio daquella tidã.o e.los seus concidadãos, porque elle lf.-.ta
ca,mara, que conta em seu seio llomeus de lhou quando as esperançás .mentiam a tod'as 
tanto saber e experiencia. as ambições, e 110 emtanto, jiunai::; o virem 

Dos primeiros acudiu il. tribum1 tun bon- fraqucat· na luta. - · • 
r·ado senador por Pernambuco, g loria do 1m- i\fas ª fortuna ó inconstante, e o honrado 
gisterio, es pirito irn•estiga:lor e C'Sclarccido, negociadot· elo tl'a.ta• lo de Montevidéo viu a 
0 sr. José Hygioo, e para logo le\·antou a respeitabilida1lc do seu nome, por long·o tem
duvichl. constituciona.l de saber ~i , e111 face do po, exposta a todas a:; explo1·.1~~ües da insidia 
a.rt. 29 da Constituição, podia set· i1iicindo no e do falso p:ltriuti:;rno, e, si.não lüra. a. gran
Senado o deba.te rnhtti \ ' O áqueile trtil;1do. rleza. m0t·al que possne, tena. succumbido aos 

Com effeito é exp •·essa na Coustituic;ão a. ba.ldlíe;; e ús ;uh·ersidade:; qne juncavam o 
privativa competcncia da Ca.mara dos Vepu- caminho e.lo seu regresso it pa.tria. ( . ...1poimlos.) 
taclos e n. iniciafü·a da discussâl) dos pro- lntervindu no.rleba.to, como tlissr., elle expoz 
jectos ofi'erecidos pelo Poder Executh·o i~ a tam!Jem as duvtdn,; em que lalJor.t, apeznr do 
accrescenton :- nm trata.do internacional desejo ue vet· liquidada, quanto ante:; com 
ad re{ere1ulwn é um acto impedúito sem Ieg:a.fülade e com ltunra, a questfío que' o Ie
validade juriclica, emquanto niio 1·ecebe t: vou aos estados visinllos. O trahHlo contém 
approvação dv Poder LegislatiYo. a clausnla all re{eremlwn uo Congresso, e con~ 

O honra~lo senador· pela Bahia: sr. Ruy gre:;so e a rouniiio dos tlous ran1o:s do Poder 
Barbosa, trazendo para o debate o co11curso Legi::;la.tivo. Sem emba1·go cfüso, o ministerio 
do seu talento, dos seus pi·ofnntlissimo.s e:;- transacto. · · 
tudos, considerou '" questão por motb que deu O SR. ZA:\IA- Neste systcma não conheço 
corrente diversa ü::.: idéas. Sem enunciar pro- solução ele continuidade de ministerio ~t mi- . 
posü;ves convencidas e antes accnmulamlo nisterio . 
duvidas que poderiam induzir o Senado :t uma ·o SR. Jos1~ ;\. VE:LINO ;_ Estou historiando 
decisã.o pret.:ipitacln.. com a phrase captiva.nte f,_tctos; é um modo lle assigu,llar phases dis
e auto risada. que lhe é propria, disse S. Ex. : tmctas. 

«No meu espírito existen:.. dnvid.<tS sobre :L VozEs-Contioue, continue; vae muito bem. 
questão; vejo que pelo art.34 da C0:1sti.tuição, 
§ 12, incumbe ao Congresso resolver detinítí- O SR. Jos1~ rin!:LINO-A situação do Con
vamante soot·e os teatados e convenções com gi·esso Constituinte er:t especial, e prevaleceu 
as nações estrangeiras; não encontro ua Con- ti. idén. d~ que o papel dessa. a.ssembléa, era 
~_füuiç.'io disposiçüo alguma que determine em restri(;to à llecretação da nossa. lei fundamen
qual das .duas casas elo Congresso deve come- ta.l , n5.o podendo. por isso, immiscuir-se 
c;.ar a. discussão sobre o assumpto . Parece-me naquelle assumpto de pura competencia ordi
uma questão a, estudar, a ele saber, em pre- naria elo corpo legislativo. 
sença do texto do art. 20, si o Senado deve O S1'. ex-ministro das re1,1 ções exteriores 
e:ffectiva.mente, conforme à primeira vista tinha, pressa. de acabar cor.1 as impaciencias 
pareceria., incluir os tratados na ordem dos patrioticas do paiz, e conseguiu o accordo dos 
projectos do Poder Executivo, cuj<i indicação ·! seus collega.s, p•i..ra que o trafado fosse remet
deva fazer-se nn. Ca.mara dos Deputados. tido ao Congresso, ficando livre a este delibe-

A conclusão de taes duvidas foi um re- rar como entendesse. Occorreu, porém, a re
querimento, indica.ndo a conveniencia. de ou:.. tirada d.o ministeri? de que S. Ex._ fü_zia parte 
vir-se a com missão de constituição e poderes; e os novos secret<:r1os ele Estacl~ i;ia.o .J ulg-aram 
e logo em seguida outro requeriinnnto pe- oppo:rtuno ?-SS~m1r a ~·esponsab1lldade ~e per
dindo a retirada claquelle ; isto e, sem se ~urbar ~ imssao const1tumte de que estivemos 
convencer. o honrado senador deixou que tão mcumb1dos. 
grave neg-oc:io corresse sem a respousn.bili- Mesmo de.ante desta deliberação, o Sr. Quin-
uade das suas convicções. tino Bocayuva foi correcto, porque do alto da. 

Era impossiYel que o .honrado negociador sua tribuna fez solemne declarac;ão de que, si 
de tmtado se conservasse silencioso, no mo- o trati\do não era. submettido ao conheci
mento em que a gloria do seu nome e os mento dt• nação, aos novos ministros da Re
a.ltos interesses eh nossa patria. estavam em publica cabia a. responsabilidade directa de 
causa. um tal fücto. (.4.poiados.) 
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O SR. BARBOSA LDL\. - O Dim·io Officiai 
, chegou atê a a:rnuncia!' íJtW o governo traria, 

ao conhedmento e.lo Congresso o h'afado. 
O S1t .. Tos1:: AVELixo - .Tustamên te tenho 

aqui a cl.~cla.r::wi:io ;lo org-ão do governo. ' 
Eil~a (IJ): 

<t 1.0 O tr-atailo niin se con:>idera delinitiro, 
ca,paz de toll•)S os seus otfoito::;, :;inilo depois 
de acceito e :1pprovado peht pri111eiraas::.-omliléa 
lJl':l.Ziluira QUd fo:;sc Cüll\OC;\d<l, ~lSSitn CO!llO 
pelo votv do CongTe:>so .·\.rgentino. 

« :z:i Qne, dada a llypoth·~se de não appro
vaç~ão para alg-nrn:t das n~sernblêas, a qncstã.o 
voltaria ao 1)onto esLil1elecido pelo t1·ntnd1) 
anterior. alim de ser rnsol \·ida em detinili\"tl 
pelo juiZo arbitral do g:oYerno dos fü;tarlo5 
Unidos da ..-\.rnericn, cio ;\'orte. » . 

No intervallo d:t sessão houve folga pnr:t 
pens~r~se e meditar-se_ no :1s5m:1pto, e o Sr. 
ex-mrn1stro das relaçoes exter1or1~s, que de 
lon!;a, da.ta, me di::;tin!:!'ue com estim<\ benevob, 
e franca,, foz-me a, fineza do confiar suas du
vidas, inquirindo si, niío sendo o tratado urna 
proposta, do Poder Executivo, (h\qnellas que 
são iniciadas privativ:tmente na Cmnara, lle
via. sel' incluiLlo na generâ.lida(le dos termos 
do art. 29 da constituiçào: ou si era o caso de 
submettel-o ú, <"1.preciação e approv:.wão dn.s 
ca:maras reunidas. Estud·~i esta, questão e 
escrevi 110 Pai::. 

Ahi tornei bastante explicito que não me 
parecia, diillcil a soluç:âo. A hypothese d<t fu
si1o nunc:.i foi pre:Yista pelo legisl:.vlor, e o 
exemplo dns mystitie<<ç'.ües do passado regí
men convencem de que na<.hi. estaria tito fora 
das concepções dos autores da, nossa Consti
tuição, como fosse e5se recurso à cegueira do 
numero. 

Noto com prazer que o S1·. sen:idor não 
acha na. Constituição guarida pa.ra a fusii.o; 
mas tambem uão me parece que a reunião 
das Llun,s camaras em commissão geral, para 
examinar sem deliberar sobre negocio tão 
graTe. seja recurso que a nossa, lei f'unda
me:ntal autorbe ou pcrmitta. 

O meio que então me occorrcu, eomo expe
diente capaz de -promover uma. soluçüo, foi a 
nomeação de uma commissão mixta, podendo 
o seu trabalho facilitar muito o accordo e de
liberação que S. Ex. pareceu querer procu
rn-r na reunião das duas camaras em commis
são geral. 

O SR. Eiuco CoELHO - Tambem não me 
parece legitimo o recurso das conunissões· 
mix.tas. 

O SR. J os:f: A VELINo-Como preparação a 
uma deliberaçã.o em que o pensamento das 
.duas caniaras não póde ser sinão um, acho 
até que e recurso excellente. 

V~ltaud? ao Senado, Sr. presidente, o que 
jJl'ec1so as::;igwllar para deseu volver a minha, 
argument;1~~ã.a é que, atinai , depois de lumi
noso debate, ~-enceu-se que o tratado fosse 
pi;esente áquella . casa do pal'lamento, em 
vista deste l'CCJ. uer-1 menta: ( lG ) 

«Re11uciro que pela. mes:1. tlo Senado se re
quisite a npresenb('ii.o. do tl'atado que re"'n
lou a que~tão de :\lissües e~ ·todos os docuufen
tos qrn~ o go1'<3Pno entende1· o.ecessarios. 

Sala 1l:t~ se:;s11es do Senallo, 20 de junho de 
1891. -GOil'lCHSOi"O. 

. ?\o meu fraco modo t!G entender, Sr. pro
srdent~, o Senado apenas votou um pedido, 
mas nao r·esolveu nm:t qnestilo, nem tlrmou 
uma competenci:1,obj c::cto <%te que,como muito 
11em o!Jsen-ou_o S~··. Ruy B:u·bosa., não se pre
sn~n·3 !1em esta suJe1to a interpretações am
pbantt vas. 

Entretanto, quando e1·a caso de abriemos a 
nossa insta.11ch para defendennos as nossas 
pre_rog; ,t!v;is, 10v:\l1tn-se o meu imrticular 
;1m1f?v_e illustrado c0lleg-a pelo Ceará, Sr. 
J ustm1ano Serp:1., não p:ir-;:1 affirmae com a 
penetr::ição llos seus talentos os nossos clit-eitos, 
mas pm'<l indicar: 1° que se officie ao Senado 
que a Camnm entende c:11Jer-lhe a primasia 
1~0 exame, d?S tratados ; 2° que em igna1 s_en
t1do se olfic1e ao chefe do Poder Executivo, 
solicitando a remessa elo tratado de Moute
vidéo. 

O SR. J usTrxuxo SERPA tlá um a.parte. 
O SR. Jos-E :\ VELINO - Sei bem qtte o meu 

nobre collega não quiz dn,r uma lição de di
reito constitucional .ao Sen::iclo, onde são in
numeros os dontores dessa, sciencia; e qu::tnto 
ao chefe do Poder Executilro, este não póde 
ignoeae qae o se1t dever é dirigir-se em pri
meiro logar a esta camara, sempre que tiver 
de iniciar alg·uma ptoposta,. (.4.poiados.) Con· 
seguintemente, o qw:i nos cabe ag-ora. ex
aminar é si pot· al.:.rnm modo existe qualquer 
obscuridade na CoustituiQão, que sutrrague a 
pretenção do Senado. 

Séohores, esta, questão e muito grave: ella 
attinge ú noss,1, soberania., envolve no pre
sente nnm questão de c0mpetencia, e traça 
para o futuro uma norma. invariavel de pro-
ceder. (:lpoiados). · 

U.::.r SR. DEPUTADO -N'ão e um projecto de 
lei no sentido restricto da palavra,. 

VozEs- Vamos ouvir. 
o SR. JosÉ AVELIXO - A. Constituiç:ão diz 

que à Camara compete (}, iniciativ<1 na dis
cussão dos projectos offerecidos pelo Poder · 
Executi\70- Pl'ojecto não quer dizer sempre a 
propositura de um;i lei·, mas uma proposta 
referente a actos pratic.·).(los pol'. aqnelle po
der, e que devem passar pela, sanção do Con
gresso. 
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Não ha negar que a Constituição conferiu 
ao Poder Executi1'0 o clireito de negociar tra
tados, do mesmo modo que tornou bast.Lnte 
explicito que taes negociaçõe:; Ji::vem ser sub
rnettidn.s à apprO\iação do corpo legislativo. 
Si assim e, si os tratados são neQ·ociados por 
um poder e approvados por ot~tro, :;i alem 
disso o poder que negocia só se póde dil'igir à 
Gamara por meio ele projectos, é claro que o 
trataclo de que nos occupamos e quantos ou
tros que para O l'utlll'O tiverem de llOS Sel' 
presentes, são vertlarleil'os projectos- não de 
leis reguladoras do nosso direito priva1lo,mas 
projectos de leis re,;·nl<:"11lora:; d;\S llOSSüS reht
ÇÜeS internacionaes. 

ram apenas elementos para encaminhar as 
discussões e as soluções. 

Resulta, daqui que a competenci:t da Ga
mara. está fil'mada pela origem r1ue tem o 
tratado; desde que ell.e emana do Poder Ex
ecutivo a nossa inicfativa é indi::;cutivel. 
(A.poiados.) 

Qu;uito iL praxe adoplada em outros pnizes, 
verifico que ella 1~ v;1rfa~1el,mas prepondernrn 
os exemplos que são !'a.voraveis à opinião que 
sustento. 

No Chile, os tratados, antes de :;ua ratific<L
ção, são submetticlos á approvação do Con
gresso, i'3to é, a cada tuna das Camaras, como 
outr'ora :;e dizia entre nós - ao corpo le11is
lativo. Em França, o presidente da republi.::a 
negocia e ratiticttos tratados,mas e obrigarlo n. 
dar conta âs camaras,quauclo o interesse ea se
gurança do Estado o <Higem. As cessões, troca 
ou aggregação do te1·ritorio não podem ser 
levadas ao cabo sinao et•• vi?"turle de mna lei. 
Nos Estados Unidos a celebrt1çi10 e approva
çiio de trn.tados depende do conhecim:mto l.io 
senado. Na Republic<L 1\rgentina compete ao 
Congresso regular definitivamente os limites 
do tet'ritorio da nação, approv;tr ou não tra
tados concluídos com e.is demais nações• 

Sr. presidente, na sessão de hontem apre
sentei uma. emenda ao regimento, propondo 
para casos especiaes a nomeação de cornmis
sões rnix:fas. Tinha e tenho ex:nctamente em 
vista, com este alvitre, obter um accordo 
prévio ..• 

o Sn.. ERICO COELHO-O meio pratico que 
se me afigurct é o seguinte: a commissiió da 
Gamara deve ouvir as informações do nego
ciador do tratado, afim de dar seu parecer. 
Quanto às commissões d:L Gamara e Senado 
trabalharem conjunctamente no exame do 
tratado. renuto procedimento incn1stitncional, 
pois si ás cfuas casas legislativas nã.o podem 
trabalhar conjunctam-ente, as conmnss?es de 
uma e outra parte nii.o o .dev~m füz.er.1g·uq.l
mente, como orgãos legislativos, d1strnctos, 
que são. 

O SR. JosÉ A VELI:xo-Não vejo inconve
niente no trabalho das cornmissões mixtas, 
tanto mais que ellas .não deliberam ; prepa-

O SR.. Et;:.rco CoELH0-0 regimrmto per
mitte que pessoas, estPa11llas ao corpo legis~ 
lativo possam sel' ·chamadas a. depor perante 
us commissões ria Ca.mara, qu:10to mãis os 
membros do Senado. (Ha muitos apartes.) 

O SR. PRESIDEXTE-Lembro ao nobre dépu
taclo que '" ltor·a regimental para a discussão 
de requerimentos está ela.ela. 

O SR. JosE' AVELINO-Serei docil :.·L aclver
tenci;1 de V. Ex. Conduo, senhores, pedindo 
à Gamara. o seu apoio para o requerimento 
que passo a ler. Si não estivermos attentos 
á:> nussas prerog-ati va::;;, o systema das nossas 
iustituiç~ões seriL completamente falseado. 
(Jiuito be;n, muito bem.) '.' 

(Lê:) 

Vem ú mesa o seguinte requerimento: 

«Proponho que tiCamarasolicitc pelos meios 
competentes qae lhe seja, pr.~sente, pa1'a os 
tlevidos fins, o tratado ele 11ontevidêo sobre o 
territorio elas Missões. 

S. R. Em 2:3 de junho de 1891.-Jose A1'e
lino. » 

Em seguida,fa.z-se a chamada,á qual respon
dem os Srs. Jo~o Lopes, _Palleta, Rodrigues 
Fernnucles, Indto elo Brazll, Innocencio Ser
zeLlello, Pedro Chermont, Matta Bacellar, 
Casemiro Junior, Pires Ferreira, Martinho 
Rodrigues, Barbosa Lima, Bezerril, Justiniano 
Serpa, Frederico Borg-es, José Avelino, .José 
Bevilaqua, Nascimento, Pedro Velho, Amo
rim Ga,rcia, Epitaci.o, Sá Andrade, Retumba, 
Tolentino de Carvalho, Rosa, e Silva, Gon
çalves Ferreira, .Joaquim Pernambuco, Bé
larmino Carneiro, André Cavalcanti, Es
pírito Santo, Oiticica, Oliveira Valladão, 
Fefüuello Freire, Augusto de Freitas, S~a
bra, Zama, Ar·tlrnr Rios, J\Vtrcolino Moura, 
Severino Vieira, Santos Pereira, Custo
dio de i\lello, Paula Guimarães, Dionysio 
Serqueira, Leoyeg·ildo Filgueiras, Pereira de 
JYiello ,Moniz Freire, Athayde Junior, Fonseca 
e Silva, Nilo Peçanlla, Virgilio Pessoa, A.1-
cindo Guanabara, Erico Coelho, Sampaio 
Ferraz, Aristides Lobo, Furquin '\Verneck, 
Vinhaes, Figueiredo, Antonio Olyntho, Ba
claró, Gabriel de Magalhães, Chagas Lobato, 
Alexandre Stock.ler, AlYaro Botelho, Ame
rico Luz, Feliciano Penna, Viotti, Dutra 
Nicacio, 1\Ianoel F<.1lgeJ?.cio, Astolpho Pio, 
Gonçalves Ramos, Dommgos Jtocha, Costa 
Machado, Bueno de Paiva, Ferreira Pires,, 
Bernardino de Campos, Francisco Glicerio, 
Carvalhal, ~farsa, ·Rodrigues Alves, Mo
reira da Silva, Almeida Nogueira, Azeredo, 
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Caetano de Albuquerque, l\1a1·cüu10 de ~Ia
g-alhães, Schimidt, Laccnla, Coutinho, Victo
ríno Mouteit•o, Antrto de Faria, :\breu e Cas
siano do Nascimento. 

Faltar'<rnl com causa o:S Srs. l'lfoth Mn
chado, ::Sina Ribeiro, Eduardo Gonçalves, 
Anfri:sio Fialho, Pedro ,~mel'ico, Juvenc10 üe 
Aguiar, João de Siqueira, João Vieira, To~ta, 
Francisco Sodré, Urbano l'llarconcles, Baptist:.i. 
dn, l\fotta, Leonel Filho, Fra.ncisco Veif!'ª• 
João de Aveilar e Belarmino de l\Tendonç<t ; 
e sem causa. os Srs. Belfort Vieil':1, cdiüa. 
Roclrkues, Lauro Sodré, Cantão, Costa. Ro
driO'ues Hen!.'ique ele Carvalh0, :Xo~neira. 
P1i~ana~11ú_ Nel::;on, Gonçalo de Lagos, .~lmino 
A:ffonso, :tlliguel Castro, Cont.o Cart<:xo, 
José Mariano, Raymundo Bandeira, "\urn\.nl 
Falcão Pereira de L\"1'<1, ?ifoiea d0 Yas
concellos, Luiz de .AÚdra<le, Theopl1ilo dos 
Santo:>, Pontes de 1Iirm1da, G;tbino Besonr·o, 
lYo do Prado, Leandro ::.faciel, Piiula ~\r
gollo, Garcia Pires, .i\Iilton, "~mp):lilophio, 
?.ledrudo, Pires e Allmque1·que, Pn:>co Pa.
ra.iso, Fonseca Hermes, l\fauhães llar1·8to, 
Cnillo de Lemos. Alberto Braudão, Olivdra. 
Pluto, Viriato ele' l\Ietleiros, JO<tquin1 Bre·rns, 
França, C~ll'Vttlho, Luir. ~lurat, Fróes 1la C~·uz, 
Lopes Trovão, .1acqnes Ourique. _?\!ayrrn~~, 
Dominzos Jesuino, Thomaz Delphrno, Joao 
Pinheiro, Pacifico ~Ia.~carenh•i.s, hcou ela. 
Paixão, Ferreira. Bmndão, Costa SenU<l, La
mounier, Gonçal y~s Chtt ves, Correa R.;ibello, 
Aristides Main., Carlos Chagas, Francisco 
Amaral, Domingos Porto. Ferreir~t 1-tabello, 
João Luiz, Monteiro dn Silva, Martrnho Prtulo 
Junior,Ivloraes Barros, Lopes Chaves, Domingos 
de !IIoraes, Adolpho Gordo, Angelo Pi11heir'o, 
Roilolpho de Miranda., Panliuo Ca.1:tos, Co~~<\ 
Junioi' Alfredo Ellis Carlos Garcm, r-.ulnao 
Junior' Fleurv Curad~ Leopohlo de Bnlhõe:;, 
Guima~iies Nà.tal, Fe;namlo Simas, Ltimo 
Muller, Carlos C<i.mpo::;,Pereira da Costa,Julio 
de Castilhos, Emesto de Oliveira, Borges de 
l\fedeira.s, Alcides Lim<l, Tli?maz Flores, 
Homero Baptista, Rocha Osono, Ferna.udo 
Abbott, Demetrio Ribeiro e !ilenna Barreto. 

o Sn. PRESIDEXTE declara que responde
ram <i. chamada. 89 Srs. deputn.c!os, . pelo 
que não póde haver sessü.o e des1ft1?ª pam 
amanl1ã a mesma ordem ordem elo d1;.L mar-
ca.chi -para hoje: · 

Votação elo projecto de regimento interno e 
das emendas. 

ACTA DE 2,1 DE .JG::'\UO DE 18\Jl 

P,·csiilencia do S;·. Joao Lopes (vice-vresi
<le;ite) 

Ao meio dia o Sr. p1·esi<l91ll0 deckn-.i que 
iliio ll<\ expedie u te. 

O Sr. l":rau<;isco Glicerio 
cliz q11e q ua.ndo tli.sc1.ttir-se o orça.menta do 
l\llnisteriu da. A::l"icul tura lia. de expor á Ca
mar.i o plano qn'é julgou :i.certado seguil' no 
serYi_ço de irnmig-ração e pornamento üo ter
rito1w. 

E' ::;ü;t cotn-icção ~ue se jnstitlw,rá cl::i.s in
justas ttt·gniçõe:; qne lhe teem sido foit<ts. 

P••r<i is:oo necessal"io é que 1he ~e.jam minis
tr<uh::. i nrorm:tçüe~ officiaes dos contractos 
foitos pelo orador e lbs r.::sponsabi lid;1des 11ue 
elle$ uccarJ'etam ao tllesouto publico_ 

Nã.o JJóde acceitar como exacto o trabalho 
que com esse c~tl.'<\cte1· foi publicado por al
guns jornaes, ainda que accusem origem 
ollici<1l, porque o 1'8[ll1t:L profm1cfamente er
rado. 

O Sr. ministro <la a.Q·riculturn, m::i,nclou fa~ 
zel-o pela direl!torb ~central do ministerio, 
quando a re]J<'trtiçií.o competente para em
prehendel-o e execntal-o é a das terras e 
colonisação, quG é a r·epal'tição tecliuica: 

Dahi erros, não só qua.nto aos calcules re
lativos a.os encargos decorrentes tlas estradn.s 
ecouomicas, como nindtt com respeito it exis
teucia dos proprios contractos. 

Para, tlar à Gamar;\, uma idéti. das deticien
cia,:; des::;e traballio,q ue entende com o credito 
pn1Jlico, basta dizer que em <luus a.ddi('.ões en
co11Lra-:Se um en.!:!'<mo de 120.000:0'00$. Ora, 
tm:::documento de tti.l or-tlem niio deve Eel' :;,us
pefülllO de erros di: tal mag-uitude, que.sobre 
induzirem a outr-os erros, compr·omettem D. 
co11fü1.nc<• que devem inspirur ús repartições 
public.:.s da l:niiio. 

Permitta,pois,o Sr. presidente que o ora.dor 
mande à mesa o seguinte 

<-< Requeiro que })elo l\li11isterio da Agri
cultura., ouvid<t a Iuspectoria. Oeral de Terras 
e ColonisJ.ção, sejam dadas <'IS informações 
seguintes : 

l .a. Nota e:mcta dos 'contractos celebrados 
p,1ra introducção e localisacã,o de immi
grantes, nos termos dos decretos de 28 de 
junho e 7 de uovemb1·0 tle 1890 ; 

2. a Idem do preço e q uari. tidade das terras 
conceclidas, inclU:idas as que. foram .a título 
gratuito, das familias a loC<tlisar, das deitas 
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dos cont1actos e das responsabilidadt:s que 1 maz Delnhino Fil'l'ueiretlo Badaro· Joa-0 P1·-
r . " ' r"'I ' ' ' ouer::i-m ao Thcsonro Nac1onal_ ;_ · nlleil'o, Pacifko :rvfascn.renhus .Jacob da Pab:ão 

. 3. ·' ?n;~cal o. das . responsn,h~lulades prov~. -1 l~erreit·a Brandão, C. osta, Se~rna, Lllmounier: 
mente:::. ~,1s feiro-vias econouucas, dos cam1- Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves, Americo 
nhos v1cmaes e rlo co".,trn.cto p~ra vendas Luz, Feliciano Penna, Viotti, Dutra Nicacio, 
das te1'1'as allotad:ts na, Emopa.. .corrêa Rabello, Astolpho Pio, Aristides Maia, 

Sala, <las sessões, 24 de junho d.e JS9l .- -Gonçalves Ramos, Carlos Chagas, Francisco 
Gliccrfo.» ' do Anrn1·tü, Costa l\fachaclo, Domingos Rqrto, 

Fica. sourc a mesa. 

Em seg-nida proceLle-se iL clw.1r.tt•l:1, ú ~ual 
rospondem os Sr.;;. João Lopn~ , P:illeta, i{o
drigues Fernandes, l. Scf'zcdello, Cantão, 
Casimiro .Junior, Nogueira Para na~uá. Pires 
Ferreirn, Barbosa Li:n:i, Bczcrril, ·:rus'tiniano 
Serpa, Pedro Arnerieo, Joaquim Pernambuco, 
Amphilopllio, Virgilio Pc~soa, Bapfüfa d:L 
:lVlotta,, Alcinclo Gua nabara, I::rico Coelho, 
Aristides Lobo, Anto!1io Olyntho, Gabriel 
tle l\Iagalhii.es , Ch:1 g-as Lobato , .·\lexandre 
Stock.ler, lllanoel Fulgencio, Domingos Ro
cha, Ferreira Rabello, .Toiio Luiz, F-1·a11cisco 
G licerio, Moreira 1h :Silva, Carlos Cmnpos e 
Lacerda Coutinho. 

Faltam, com causa. p;u'ticipatl<t, os Srs. 
fllatta l\facha1Jo, Nina Riheii·o, Eduardo Gon
çalves, BelJ'ort Vieir<t, n.n.ymundo Bi\!Hlcim, 
Tosta, Francisco Sodré, Urb.mo l\farcondes, 
Francisco Veiga, Leonel filho, .Juvcncio de 
Aguiar, foio de Siqueira e .João Vieira. 

E sem ca.usn, os Srs . C' chôa Rodrig-ues, 
Lauro Sodré, Pedro Chermont, l\fa.ttav B:t
cellar, Costa Rodrigues, Henrirpw <lo Car-
valho, Anfrizio Fialho, Nelson, Martinho 
Rodrigues, Prederico Borges, José A vel i no,J osé 
Bevilacqna, Gonçalo de Litgos, Nasciuicnto, 
Alminio Affonso, Pedro Velb.o, Miguel Castro, 
Amorim Garcia, Epitacio, Conto Cartacho, 
Sâ Andrade, Retumba, Tolentino de C::n·
valho, Rosa e Sih«1, Gonç<tlves Fcrrein, José 
Mariano, Anclre Cavalcauti, Anriibal Falcão, 
Pereira de Lyra, Meira de Vasconcellos, Luiz 
de Andrade, Espirita s~rnto, Belarmino Car
neiro, Theophilo dos Santos, Pontes de :'.li
randa, Oiticicil, Gabino Besouro, Ivo do Prarlo, 

Bueno de Paiva, Ferreira Pires, .Monteiro da 
Silva, Ma1·tinho Prado Junior, Bernardino de 
C:~mpos, !\foraes e fütrros, Lopes Chaves,-:óo
nuugos de .Mo1·aes, Adolpho Gordo, Carva
lhal, 11.ngel~ Pinheiro, Mursa, Rodolpho Mi
randa, Paulino Carlos, Costa Junior, Rodri
gncs Aln~s, :\lfreüo Elfü, Carlos · Garcia, 
Almeida Nogueira, Rubião Junior, Fleury 
q_11ra.ilo, Leopoldo de Bulhues, Guima.riies 
Natal, _;lzeredo, Caet:mo de :\lbuquerque, 
Be2ur·1111110 :'.Iendouca, l\iarcfa.no de l\fag-a
lhacs, Fernando Sima~, Lnuro Muller, Schi
mitlt, Yictorino :Monteiro, Pereira, da Costa., 
An tii.o elo F'n ria, J nlio de Castilhos Ernesto de 
Oliveira, Borges de Medeiros, Al~ides Lima, 
T llomn.z F'lol'eS, Abreu, Homero Baptista, 
Rocha Ozorio, Cassiano do Nascimeuto, Fer
nando Abbot e Demetrio Ribeiro . 

O ~r.. PREsrnENTE declara que responde
ram a clt:tmnda :32 Srs. deputados, pelo que 
não ptido haYer sessão, e designa llara ama
uhil a seguiute ordem de dia: 

Votação do pl'ojecto do regimento e emen
das. 

.\.CTA I;E 25 DE .Jl.i:N'HO DE 1891 

Pi·csidenc:a dos Srs . .loiio Lopes e Mc1tlci 
.1.li11 chado 

Ao meio-di<1 o Sr. prósiclente declara que 
nilo lm expediente sobre a mesa. 

Oliveira V,tllttclã.o, Le:mdro l\Iaciel, Felisbello O Sr. Eduardo Gonçalves
Freire, Augusto ele Fr~itas, Paulo Argollo, (:3·• scr:rcfürio) Sr. presidente, não tendo com
Seabra, Zama,, Arthm Rios, Gn1·citi, Pires, pi1.recido ú. sessiio de ante-ltontem, foi sómente 
Marcolino Moura, Severino Yieim , S:1ntos depois rine soube que o meu honrado colle.!!a, 
Pereira, · Custodio de Mello, Panla Gui- o Sr. Serzedello, deputado pelo Pará, ti!1ha 
mar~tes, Milton, Diouysio Cerqueira, Leovi- apresenta.do naqu:Jll<• sessão um requerimen
gildo Filgueiras, Pe!·cir;t de l\follo, Medrado, to de informações sobre negocios que inter
Pires e Alb11querque, ?risco Par-aizo, l\Inniz ess<lm o meu,, estado. 
Freire, Atllayde Junior, _Fonsec<\ e Silva,, Pedi a patn:vm para declarar que apoio e 
Fonseca Hermes, Nilo Peç::tnh;., Manhães subscrev© o que disse s. Ex. 
Barreto, Cyrillo de Lemos, Alberto Bran-1 O nobre deputado, o Sr. Serzetlello, que 
dão, Oliveira Pinto, Vil'iato ele l\Ieclei1·os, tão bl'ilha.utemcnte a.~miuistrou o estado do 
Joaquim Breves,. Franc,~:1, Carvaiho, Luiz Mu- Paraná, e ,juiz competente para apreciar os 
rat,Fróes da Cruz, Stimpa.io Ferraz, Lopes actos que alli se tem claclo, parti u.preciar a 
Trovão, Jacques Ouriqne, l\fayrink, Furquim' situação que u,lli se inaugurou depois da 
Werneck, Domingos Jesuino, Vinhaes, Tho-: eleiQ.ão do Presidente da Repub_lica. 

C:tma ra. Y. j "' .. 
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Ni:io me illudi, Sr. presidente. 
<Juando se fez a nomeação desse "'OVerna.

d01:, que qnasi Jiq uida.. pód<:: se <1ssi~1 clizet', 
o r1co e florescente estado elo P~ran:i., tra.
tando de tomar informações a respeito de 
S. Ex. ch~guei ao conhecimento do que na 
sua prop!·rn, classe, o g-ener;tl Agnia.r Li1m1,, 
er,1 qi:as1 descoullecitlo ; e os póucos qn~ o 
conhecw.m, umn unic<c. cousa tle!le diziam, que 
era íno;fe;zsivo. 

. O Sn.. HEXRI1JL'E DE CAlffAJ,Ho .,.... Isso n~o 
0 defeito. 

narios do terras, par<t a Localisação de immi=
zeaotes-
'-' Ora,' º estado do Para.Lú, não estando en1 
condições i.le fazer os mesmo:s favores para a. 
localisação de immi~·rautes, on estas conces
sões c~tl1ir:'i0, por nilo llOderem ter execução, 
ou coustituit·ào patrimouios q wi tic;\.rão im
pl'oductivos :i. cspel'<L que, à custa da activirlad.e 
goi·al, po.~~aJll valorisu.1·-se, pai.'a serem reven
clidos. 

Não son um J>olitico ap:1ixouado e ape:wr de 
totlos os :1tt1•11t:1dns commettidos e d:t J)l'essão 
excrcid:t no meu estado p:i.r;), se formar- maío

O .SR. EDuA.Rno GoxçALVEs - Conheci um ria :1rtitkial, prne11m 111a11ter-me em espher:i 
presidente elo estado do Par:tnà, C)tte dizia mais elerada, :teima do~ interesses meramente 
que n mdor injnl'ia (}l!e lhe podiam fazer era partillario:s que :mlior-dluo :oempre aos interes-
chamal-o bom moço. (Riso.) ses do est•ldo. 

A quali1htcle de inoffensi-ro uão recom- P:n·:1. cnnli!'lliar· o ljlle acal10 de tlecl:tr<w 
mencla, lJOÍS, a ninguem. n;'lo tel'ei d11\·id:1 ··111 dit.'!t' <[llc-o homem qtie 

Mas, Sr. presidente, não foí a uníca con- dii·i~·e :ietn:il lll•)Jl t<· 1) (':'lado do P<traná, eleito 
ces~ão feifa pelo estado nquella a que se re- constit11ci1)nal1n··nt••. u ~r. sennclor Genernso 
feriu o nobre deputado, o Sr. Serzeclello, a :\fa1•que.~ . ó 11111 hu111e111 llo1ll':t1lo; veiu do i·e
con~essão do B:1nco Regional, conccossão ()Ue girnen pa~":vlo, l1mdo a l'dici::latle de atr'<L
eqll!Y[tle n collocar um est<·tdo dentro do vessal-n todo traz1md11 par·a a Republica um 
outro. nome i111111:1c11 lailo. fün •1ncstões de arl:niuis-

Parece, Sr. presidente, '11le esse governa t1·aç-üe,, ,jiuw1b ot1Yi 11ma accnsaçã.o levanta.lia. 
dor .ià levava. a. ernpreitatla., porque n con- contra o :)r. lienc1·0;0. 
cessão foi foita. justamente áquelle que o sub- Entret:mto. s. Ex. •'! chefo 1le partido e 
stituiu no ex:ercicio do c.~rgo que exerci:t o estas conee:<sues l'n1·:11n foi tas aos sens amigos 
cidadão Aguiar Lima nesht ca.pital. . mais ilo ]Jeito: po1· is:-;o me parece 1litl1cil que 

Para dar co11ocnç;i:o a esse protegido, tor as renig-ue ; urwt des,,;as coucessões foi feita 
na:vn.-se preciso obter um logar prim o Sr. com ,~clausula de expk11·aç'.i'í.odas riquez:ls na
~\.guim· Lim;:i.. Foi o Pa.ranú n. victima, mtben~ tut'aes rnl,; zonas lll<tt•giun.es de uma. estrada 
do-lhe eufüo ser administl'<vlo por um g-oYer- de ferro 11cl cter11tt111, 
nador füo inepto, füo ba.ltlo ele caµacidade, por lnf.,lizmcnte uiio tenh1) contlança em que o 
um homem que, póde-se dizer, niio sabe llis- presiilcnte JiOSiia ro\·og-a.r essas concessões 
tinguir o bem do mal! esean1l:t!os:1s. l'cit;is e1n detrimento das ri-

i\'las não foi só esta concessão, repito, fol'am queza~ do eúado, am·ontaudo os melhores 
centenas 1le concessões iudustriaes, que tor- cabos tlo :scn pal'Lidn. 
nam a vida. do est<1do sul1ordinrtdn. a vereia- Sob uma _outl'a face~ ~p1·cciarei a admi11is
deiros monopolios. Comtirehendo que~se pos- traçilo do Sr. ;;~nc1'l1l Aguiar Lima. Re1lro
sam crear favores a industrias novas, porque me à atptude que S. Ex. manteve no pleito 
estas desenrnlvem novas fontes de receita eleitor:\L Ante~. p1w1:!m, fürei ligeiro historico 
para o estado, e, por cousequencia, n riqueza (ln, politic;i. do Par~1.11ú, desde a proclamn.çito 
publica; mas, subsidiar a industrias .ió. crea- da Hep1zblicn ;1t6 ;L nomea1;iio desse homem 
das: 6 llliltar a concnrreucia, fonte de tolo o inepto, elevado a trio ttlto posto em circum
:iperfeiçoanie11to industrial, 0 um att•mt:ldo à stnncias tão criticas como as em qne sencluwa 
liberdade de industria. Como potlerú, por tod0 o paiz. 
exemplo, o operm·io, que f'nln·ica, o seu pro- Prochlm:11la a Repnblicn., todo o p:::irtirlo 
dueto sômente com os recursos proprio:;, con- confenat!or e uma. ~t·nnde parte do partido 
correr com as fabricas que gosam dos.favo1·es liberal collocar:1m-se irnmerlintamentc l'l<J ladc• 
do Est<ldo? Entretanto. foi isto o que se fez (lo !.'Ovi>rno de.;i11leressad;tmente e 'promptos 
no Pa.ranà. ' ::t co!labora.rem na orga.nisação 1Jo est:tl1o. 

Cone ;ssüés de terra;; foeam foi tns :1. p:!g";l- TÍ\'o)ll10S :t relicidtule de contar· DilS llOSSas 
mento a praso de :30 nonos, qiwndo .iú. tinlhl- filei1·a.~ homens 1lo 111ais alto prestigio no es
mos tido -para o esta.do ccn<::es2õe~ tlo '.\Tinis- ta.do, qne :linrla ult.ima~nente nos a.companlia
terio dn. Agricnlt11r:1, snboed111:ld:1s a illll plano l~llll Jl:l cp!1e:1 de amargl!l':tS qne a,tra.ves-, 
ref\wrn:indo o anti;::o pl:i-110 s1.·;.:·nirlo no serYiço 1110,;. , . 
de immigTaç-iio 1!0 ·p:1iz; plano que. obedece, No dia IG ou li_ de no_vemb_ro nm pc
incontesl<t\'elmcnte, a intnitos os imus patrio-j q11eno grupo rlo :mt1µ:0. part1cl? liberal. reu
ticos, e''º decreto de 28 de junho, conced<:udo niu-se, arvo1·on :t. nos~a. _antiga. _bandeira, e 
ravores e estabelecendo ouus aos concessio- prevalecendo-se da mmorm que trnba no es-
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t<:do _ ;_i;q1.ielle pÚt!do, pret_enclia. . '-_1ssu_ m __ ir _a l Entretanto, est;:iria_ tlf·ompto o. prestar to_ das 
d11·e~v<.tO d~:; nog-ocw::;_ Feh.zmente <-L opm.i~o as homenagens pos~iveis ao Generalíssimo 
publica _muito seosa~a: cobri~ e:>:-;a ~entat1va I Deodoro, mas u[o poderia concorrer par~i. que 
com o rtchculo ri.ue etb merecia, ret1ra1:ido-se elle fosse elr~vú.do à suprema mag-istratura. do 
alguns dos chefes desse grupo para for<i .do paiz; ao urav-o militar faltam os predicados 
estado. necessn!'ios a um chel'e de Esta,do. 

Sustentamos 11.ma luta d~ to_lo;; os <lias, mi- Os factos cht. actualidtv.le <lcmonstra.m per-·· 
n_ados todos os ll1_as pelas rntl'1g;1:-; que se t"n- fcitament~ o aeerto das minhas previsões. 
z1am 1:e~t:L c;.1,p1tal pem1~te o governo ; e ~ <t _- E' tal\·0z e:;::;o o principal rnotivo por que·· 
1Jou:-; num~tros. devemo:; d1zel-o, do governo fornos condenrnado,; a execraçiio no estado cm 
l'.rovisori~1, mini::>tros qua no::; c_oni1eciú.m, r1no que tinlla:no::; o IH<lÍ5 perfeito direito <le 
t111ham s11lo nos:;o~ cornpa.nhe1ros . no t empo collahorai· n ;i. sua org-anisação interna. Fomos 
d;i propaganda, no~ Llevemos t~r sido ~u::;ten- nus u:-; q1iei1!li levantamos a bandeira rcpubli
tad<t a ~au~~• Llos antigos republicanos n .tqud- cana; íümos nli::; que c1·eúmos um grupo, 
lo estac,o. ern!Jor;:t p•mco numeroso, que se bateu com 

As pertnrb:l<,'.líC:i qne ·~s:;as intrigas cau- denodo e sacriticio pela causa. da Republica. 
sar;tm 110 P;u·.111iL fol'am tão pub!i.::a:;, .-1ue .'.\Ia:; perante 1) govomo do Sr. Lucena llú 
ellas não escapat·arn de t:el'to ú. oh,;en-a- nntl:t Ya!i:m1 e;;se::; títulos e n, moderação e 
'.'ão elos meus 110nratlos colleµ-as qne se ot:c1: pa- patriofürno com qnu governaram os repu
va.m 1bs cou:-;as lJUiJlica~ durante o redme n blicano:; 1h11~1.nto o regi1uen 1n·ovi!:orio. P0is 
prov1:-;or·io. " 11e:u, o gen•n·al "\guiar Lima foi o instl'u-

Tivernos ::;uccessiY;unente cinco ou sei:> :.:·o- mento de que se serviu o governo do Sr. füt
vernadores ; e justiç;t seja reita, nunca o i:>a- rão de Lucena para opprimir o partido repu-
1·anà atnwe:ssou um pel'iodo t!e t :rnta hones- 11licano, e digo bem inte:icionalmente governo 
tiuade administrativa como este do re!:dmen do Sr. Barüo do Lncen<t, porque o St'. Bari'io 
provisorio. ~ é de facto tvclo o Poder ExeCL1tivo da Repu-

_\s :<trn.:; tinanç-as desenrnlveram-se · as re- blica. 
ceitas publicas cresciam, e as dc:;pezas,' apezar Foi o Sr. "1g~1iar Lima um instrumento 
lh époc<t. extraordinat"ia que atrase:Ssámos, 

1 

co1~tra os republlcan~s. ~ 
nilo au~nneutavam. b;tanclo em p<1lncw com o governador, 

_ :\ssi1n passámos dnr;mte todo o tempo do d~chu·ei .ª S. E:-:: que~o_partido r~pnblic:u~o 
governo provisorio, ate que comparecendo na.o qnerm ~ bafeJO oJn~u\l, mas trnha, o ch
ne:;;te Congr€sso, e investidos de funcções da relto de pe_d1r <~ neutral!d~tde que lhe bastaya. 
mais elevada importancia, vie1nos .aqui trazer ~ara, . a v1ctorrn, no pleito de 10 de a.bnl. 
o no:;so voto para a el1~Yacl<L ma~·1stmtura. da ::; . bx · d~cfarou-me que er.a delegado do go
Republic.1, isto é, par<t a eleição elo Pre- verno, cu,Jas ordens cumpria. 
:;idente eh Repn~lica:, Decl<n:o . qne não dei Até certo tempo esse governa.dor maute-
o meu voto ao :::ir. (jener.d1ssnuo Deodoro. Ye-se em 1mu1 attitude mais ou menos neu-

Nunca llz mysterio di::;to, não porque ti- trl.l.l, até Que, segundo asseveravam amigos 
vesse contra S. Ex. motivos de ressenti- elo govemo, intimos do pala.cio, receber<t o 
inonto pessoal; pelo cotltrario, si o voto general um t olegramma do Barão de Lucena 
pudesse ser o écho dos principios de gra- declarando que o unico homem que lhe me
li•füo, não lhe darh um. ma:>, si o pnuesse, rech confüu1ça no Paraná er;t o senador Ge-
100 votos; mas, Sr. presidente, é que acima ne1·oso a quem unicamente devfo. dar o seu 
destes s ::mtimeuto::; todos pessoacs, estava o apoio, dando-lhe tambem carfa branca. 
patr-iotismo, que deve ser o unico gufa, de Foi então oioic~o da reacção . mais desbt•a-
todos os representa1;ites que .toem assento gnch que se tem. _visto no. P~1·ana. . 
nesta casa, como creio qt1e o seJtt. Os no;:;sos amigos re:;1st1ram com a ma10r 

Não podia hesitar entre o hom·atlo general h_?mbri~:ule civi~; _a.limen!av.amos, a, preteu: 
e esse beueme:-ito brazi!eiro. o Sr. Prudente çao de i;encer o oo>erno, tamanho.:; eram a::. 
de l\Ioracs, :1, quem conhecia. de l onga. nosS:\S fº!'ças ! , ,· . . ,,. _ : 
data, a quem vira fazendo p::u:te da brilhante r?elittido .. Sr· .P: e::itd~nte, ~ :;º'Ver?,º ~en:
patrullm d:t ::ti'sembléa p~·o:'incutl de S. ~anlo, l~·i:.~:1 c~ntr,i. rn;e:~1s do '.'ui;tnll,~1 todo~ os e~~ 
cercado de todo ( > nresl1!!·10 e do respe1 ~0 de lmçu~ ctt ?PJ>OS.c,ao, prmcip,1lrne11te _eudo a 
seus proprios adYe.rs1lrios , e ainda uitiina- sua _d1spo;1ç;to . uma arma como o actual re
mctltl: diriQ·indo a C0n :=; titni!l~o com a. maio1· g-iil ;.imento €Le1toral. 
ele\-aç:lo, 1!0111em quo Linha o sontimento ela Seria tlesnoci::s:;ario citar todas <1.;; miserias 
Repnblicn, que possuh\ todos os predicados que se passaram na(ineile estado, porqne 
para.iniciar uma Republica, do certo, muito ellasn~o foram mais tlo _qr;:e;ireproducção do 
tli ffereute claquella que temos hoje. que Slil deu -na maior parte dos estados do 

Não poderia hesitar, portanto. Brazil. 
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Foram demittidos todos os pl'esidentes de 
inte11dencias, que eram nossos amigos ; fürarn 
demittidas todas ~'s autoridades policiil<~5, sob 
pretexto de que só os amigos do governo, col -
locados nessas posições, seriam et\pazes de 
:znanter a li11erdMle do Yoto. E' sempre em 
nome <ln. libercbde que se commettcm n.s maio
res oppressões. 

Foi distribµich n, for~. ::i, policial por muil:t5 
localidades;-deportados distiuctos n1i litara5 ; 
mttda.ram mesas cleitol'[les, oi·ganisando ou
tras nas vespera;, lh eleiç:'io. No munk·ipio da 
P:i.lmeira, antigo baluarte do i1n.rtido liher<ll, 
oncle em outros tempos só lrnxia um consetTa
dor para. sessentn, e tantos Iiher:te:o;, mndar:un 
duas secções que tle\·iam funccionar a tre:; le
guas dt'l distancia para, dentro rh villa. E' 
simples a rnziio: tinhamo:> qnasí nnauimidadc 
11essas duas secç0es e era preciso olJ1·igar os 
11ossos n.migos a. mn;t ,-iagem incommoda. 

Em Gn;'l,rakessaba, tarnliem deu-se o faclo 
de transferirem uma SJc.;-J,o par:t o otlll\l l:t'lo 
cl;i bahia, qne é llitlicíl de atr:nc~sar. 

Na Yill~i. do Assr:.ng-ny de Cima o e:icand:tlo 
consumou-se, misera :..-eimente ; nesse log:i r, 
onde as torças se equilibra mm, th·er:nn os 
nossos a.dYersl\rios uoani.midade ~ t~ elciçi:i,o 
lwxü1. sido feita, qnatro dias antes·, a bico de 
penrw .. Esses factos sito apena::; um pa:rno de 
amostra domais que se lleu nu.quelle estado, 
onde · a. eleição do Congresso as~ignalou-se 
pelo. fraude. 

Não quero c:inc~r a attenc.:i.o da Camara(aiio 
apoiado) com o desenrolamento destas scenas, 
que estilo no conhecimento publico; faço apenas 
urna, ligeira 1lintura do quadro que p11otogriL
pha. o que tem sido esta situaçã.o para todo o 
nosso paiz. 

Si não fosse n fé que tenho nas instituiç0es 
republico.nas, de certo desanimaria. de,1,nte 
destas scenas que acabo de contar. 

Nas eleições dos cougressos constituintes 
dos estados foi menospresado o principio sa
grado da. liberdn.de do "\"Oto, "Viciando-se <\Ssim 
a organisação geral ela federaç:ão que se tem 
de apoiar sobre estado~ independentes e a~t
tonomos naesphera de:mteresses que lhes ;iao 
proprios. 

A proposito desse tlescn.labro geral da. Re
publica vou lembrar à Cn.mar<.t uma hiEtoria 
que li algures. 

o µoeta. inglez Pope, que, além de outt>os 
defeitos que tinha, era um 11omem corcunda, 
um dia recolhfa-se a casa alta noite e era. 
acom1xmlmdo por um menino que lhe illumi
nava o caminho. Em certo sitio havia um pe
queno riacho a transpor; o menino o transpoz 
immediatame11te e collocou-se do outro lado, 
e o poeta. ficou onde estava, vorque os seus 
defeitos o impediam de poder fazer o que 
tin.ha feito o menino. 

.. O poeta ~ez entii.oum appello aos céos pe- _ 
ctrndo que o cn<lireitas:;;e. -Observott o menino: 
- 111ai:; d~pres:;a o céo fhri•i. outro do que en-
direitar este. -

Tenho _nmita, fe 1w.s instituições fepulili
cana.s ; no systema riue renne n principio da 
manma responsabilidade an tb liberd:tde, 
que cons~1gr;L o pri~1cipio da. electividade, ma.s 
o_unca fui dos utopista$ que acredita v;un que 
s1mplesrne11te a transl'ormação d:t f'órma .. do 
gon::rno h:tvi<i. ele trazer pa,ra o p~iiz um rn~ 
ginwn cele~tial e angelic:o. 

Ma:; acredito íJ Ue o ::;ystema repniJlicano 
é ,n•1udlc que p<~ lo civismo que desenv11lve, 
l'.º"º melhor tornar 0ll'ecth«t <t respo11~a.hi
hd:1de dos ;,!·ov.:rnantes p:tra C(lm o:; :;ovcl'
n:H!os. sendn p0r i:::so me~mo mcll1; n· u~l!OI a 
p:1ra n e(luc;.11,,;i.o do:; costumes. 

~i D•!º !'lira i~to, Sr. 1•rcsiüc~1te, cn poLlel'ia 
CO!lCJUI!', p:ll'Odli<lldO, O Jll0íll11ll U:t tal liis
tol'ieta : s01·ia m:tis facil fazei• uma. repti!Jlica. 
110\':-t do qne enüi!'eitar esta. (Jfoilo ú111u.) 

O Si~. lh:YLL\Qt:.\-Xão apoillr.lo, l1arnrnos 
de endil'êitar esta Il1l'Stll<t. 

E' enYiada i1. me::;a a seguinte 

Declw·açr7o 

Declaro snbscre\'er o reqaerimento do Sr. 
Serzedell0 Corrêa so!JrQ ne,!:'ocios do Pai•anú., 
apresentado na sessão de 2 rio corrente. 

Sah das sessões, 25 de junho de 18\ll. -
Ecfoardo Gonçalves. 

O Sr .. Justiniano de Serpa 
1)ede a p~\\avra. 1x1.t«t mt~udrn· ú mesa tuna in
dicação e um projecto; nins antes de Jazei-o 
volttirá it questão que agitou ha quatro dias 
com rehtçii-o no teí·ritorio Llas Missões. 

Quando submetteu à criterios<t apreciaç.ü:o 
dtt Camar;.t a. indicaç;1o a que allude, acrcdi
ta.va que o assnmpto despertasse grande in
teresse. m:1s não podhi acreditai· que lhe fos
sem attribnidos outros intuitos que uão os de 
respeito ii lei e amor as prerogativas eh Ca
mam de que faz parte. 

Entreta.nto, houve um jornal que at teíbuiu 
ao orador <t intenção de tlesvia,r o Senado do 
cumprimento do dever, qttando essa. elev;:i,da 
corporação tanto se ha. empenhado no estudo 
das verd[ldeiras conveniencias da patria,. 

O orador, que fez as suas primeiras armas 
na imprensa, tem sempre muito respeito 
para todas as opiniiies. llfas pede licença. ao 
jornalista que o julgou füo injustamente, para 
declarar que outro fõr;.1, o seu intento, outra a, 
sua preoccupação. · 

Representante da Naçito, tem exacta com
prehensão do sell dever, e na Camara fa.lla e 
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vota _por sna conta e sob sua exclusiva re
sponS:tbilid.ade. . · 

P!'ecisa tambem fazer algumãs observações 
a respeito do brilhante di~curso que proferiu 
a proposito üa que:;tito, o seu illustrado 
companheiro de represe11taçl'ío, o . Si·. Dr. José 
Avelino. 

Póde 11arecer pelo discurso do seu distincto 
collega que o orador qttiz clar ao Senado unu 
lição de direito constitucional. 

Entretanto, a verdade é que não prcternlen 
mai;; do que defendt>r as prerog:.tti vas d<i 
Camnr<'I. em um assurnpto de magna irnpor
tancia. 

A questão não se rel'ere exclusivamente ao 
tratado dns Missões. Tem grande interesse no 
presente e no futnro-

0 qu0 o orador quiz foi firmar a doutrin:t de 
q ne :\ Cnmm•a, compete :t i oicm tiva no estnllo 
e discussão de todas :ts propostas do Pocler 
Ex:ecuti '"º. 

Contra. a opinião qne sustenta e defende à 
lnz dos principros constitueionn.e::;. oppnzet·am 
:i pr~itic:t ela Franç~a e o exemplo dos Estados 
Unidos da. ,\merica do :'\ort,~ _i\fas como jú. teve 
occnsiilo 1le ponderar, o exemplo da França 
não apro,·eitn. pela clivcrsi1fade chi disposiçfo. 
,\ lli, "s trnln1los r: co1wenções são celebmdos 
pelo podee cxecutin\ ciue tem ol;rigação de 
da1• conhi ao parlamento, sempre que o per
mittir n segurança do paiz. 

Não ha pr•'ceito constitncion:il d:mJo a ini
ciativ<c da dbcll~são a uma das e;1sas tll) p:tr.;. 
lamento. 

dando-lhe contas do tratado, e officiar ao Se
nar.lo declarando que se reserva o direito ela. 
i.uiciativa que lhe cabe na discussão. <ln. ma.te-
ria. · 

Naturalmente o Senado,estudando mais cle
moradamente o assumpto, reconllec0rá a cor
recç,ão do proceder da Camn.ra e~e absterá de 
iniciar o debate do tratado <las Missões. 

Assim não ha possibilidade de confücto nem 
se torna o Presidente da Republica juiz entre 
duas casas do parlamento. 

Yae conclui!' e mandar it mesa a indicação e 
o projecto. 

Foi·ra-se ao trabalho de j ustifical-os, 
agnardan·lo-se pnra, em occasião opportuna. 
detrendel-os.c:iso tenham 1lc ser impugnados. 

E' enviada á me:;a a seguinte 

lndicaçffo 

l ndico que se nomeie uma. commissão de 
cinco membros para examirnw o codigo penal 
da Repnulica o submettel-o :'t approvação do 
Congre:>so com as mo:füica.ções e emendas 
que jnlga1· necessarias.-Ju.sriniano de Serpa. 

E' ig-unJmente enviado ã. mesa o seguinte 

Pi·ojecto 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica 

a utorisado a arrendar ou vender a Estl'a.da 
lle F1~no lle Baturité do estado do Cearú,, á 

Não aproveita, igwilmeoto o exemplo da. emprezn, on companhia qL1e se obrigar a pro
Anwrica 1!0 Noi·te. Ne~sa gr:HHle repnhl ica. os longm· n, dita, estracla n.te a cidade do Crato, 
tratados e convenções são celebrados pelo no mesrno estado. 
podei:- executivo. mediante autori!:;ação do Se- Art. 2.º N"o caso de nrrendameuto, a go
uado. por disposição expressa da constituiçii.o. vr;rno poderá concerler it em preza garantia 

Aqui os tratados, ajustes e ~onve1wõcs süo de juros que não exceda. de G º/o sobre o 
celeurados pelo Poder Executrvo, s~mrn·c acl capital empregn:do nas obl'as do prolonga-
1·efereaclum do Congresso, cabe11do a. Camarn, mento. 
d9s Deputados a: ini~iativa do est1.1:cl? e discu?- · Art. 3.º ··. Revogam-se as disposições em 
sao por tletermrnaçao clara e pos1t1va. ela lei. contrario. 

Neste ponto, embor:1 tenhamos transplantn-
do para a nossa Constituição muitos prec2itos SaJa das sessões da Cmuara dos Deputados, 
da grande republica,'estabelecemos doutrina 25 de juuho ele 1891. -Justiniano de Sei-pa. 
nova, que agora cumpl'e seguir e manter. 

E não vae no procedimento da Gamara eles.,. 
attenção ao Senado. Cada um cumpre o seu 
dever dentro d<i esphera de r.cç<lo traçada 
p:::ln, Constituição d;;'\. Republica. 

Está Lle accordo co1~1 o seu collegc'I., o Si·. 
Dr. José Avelino, qu:into aos pontos de dou
tl'ina que e:q.oz e dellendeu. Nãc estó. po
rém, de <tccordo uo al\'itre que lembrou para. 
pôr termo ú, questão. . __ 

Pensa S. Ex. que :vcamara, deve se dmg1r 
no Presidente d<i H.epublica, pedindo que llle 
envie o tr:.Ltado. 

O orador· entende qt1e a . Camara deve 
aguardar que o governo cumpra o seu dever, 

O :Sr- Serzedello-Pedi a palavra 
para declnral' que pessoa em. quem deposito 
excessiva confiança acaba. de te!egraphar-me, 
do estado do Pará communicantlo que aquelle 
estado se acha. completamente em · paz; que 
alguns acfos de violencia que então foram 
praticado:, estão revogados, para felicidade 
claquelle esta.do e de todo o paiz, restabele
cendo-se o reQ'imen constitucional. 

Nestas condições clesapp<wece, sem duvida 
nenhuma, a urgencia do requerimento de 
informações que tive a honra de apresentar 
nesta casa, si assim o entenderem meus 
collegas. 
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Acabo mesmo 1_le saber 'lue, estã eleito o blicano no Pará não quiz com meu silencio 
Dr. Lauro Sodró; que pelo sen pattiotismo e- pactna.r com as Yio\açües d:\ Constrtni('.i°'lO itcom-
1iclo seu elevado caracter, e inqnestionavel- panhando a polit!ca do rnen illnstre ,-,migo o 
mente uma g-;wa.ntia. JK<~·:i todos n:i.quc l\e Sr~ L·1uro Sodrê,díg-no para.::nse. 
estado. En 1lis:;e, que si aca~o essa:; Yiolaçües fossem 

Estou plenamentt~ certo de quo si ate hoje Ycrdt1üeiras, e ne::se C<\SO de:;gTrwaJo e o paiz 
nü.o penetrou no Parú um poder estran ll'o onde os ji<1triotas procedem por tn.l fór-ma, e 
ele hoje cm tli::inte. qualqn~r abuso que o g-o~ nãn Ül$Sem ~tnnulhvJa,s, não lill'ia hesitação 
verno geral queira pra t1car encontrará no nem conclescendencfa., romp :'rin, '' solillarie
homem i1l ustre qne toi eleito Q'Ovcrnador d:vle e retir;u·ia a minha conliança do g-oYur
nma. lJ:lrr~ira intrnn~pon ivel. (A/1oirulos.) nado1·, mas que tal não acretli ta•«t poi~ era 
P~de pois a mesa deixar de sujeitar ú appro- impossiYel íJ11e, onvidos os distincto;; repnl,li

vaçao da Camara o rt·qucrimento que tiz, re- canos qne clil'igem a politica, taes facto::; ::>e 
qnisitando do go:erno iuform:iç·.Jc~ com plct:is de::;sem. 
sol?~e os acootecm~entos do Pará; mas a pro- VozEs _ Foi 0 que v. Ex <lísse e isso ê 
vcito a opportun1da<le qne se me olforece, 
par:i. trata.r clP, um assmnpto que, si nn1· nm digno e nob1·e. 
l:tclo _interessa ao humi_Id~ repr·esenbritc que O SR. SERZEDELI.o - Entenrlo que. por 
vos falh, por outro };)CID rntereSS[l. a t0tlo~ nós ma.is g-1·;i, ve que sej<1 a sitnac;.ão, o g-<wern.:1 sú 
porque se refere á inclepernlencia e antonomin tinha direito de bu:;c,u· a punição Llos culpados 
do deputado, prero;:;a.ti:rns essencines sem as dentro da, lei. 
qnnes nenlrnm de nos pudeexercer o s•:tl rnan- Tomos felizmente uma Cunstituição e est<i 
da, to nesta casa. fornece n.mplo C..'tmpo para que o porler pn-

Antes, porém, de. qu<1lquer outra consille- blico possa desenvolver e estalJelecer a mo
deração,. de.-o dizer que. não sou represen- rafülai:le, a. justiça.'" a. t.r.-1.nqnilidarlG no estado, 
tant.0 umcamente do partido republica.no do sem violeucias, sem Yexames. Un1 g-oYerno só 
P:cra, sou represenfaute ele todos os pn.ra- se tol'll <L 1li;;no ele apoio cnmp1·indo a lei. 
enses. l\Ias, Sr. pre;;ident<:i, tendo lido este tele-

Onde houver uma queixa, onrle houver uma gr<tinma necessito ra.zer a seguinte decla
:injustiça, onde houver um direito v-iolado Jw. ração : nito reconheço no Congrt!Sso do meu 
de achar-se ahi a minha palavra assim comr.J esttvlo, que füo imprudente e levianamente 
~de _qualquer do~ representa.ntes do Pará riue pr_ocedeu nesta occas~ão, com tii.o gra~de 
for digno desse titulo. (1l:f uito bem; cr.poiaclos.) rn.1ust1ça par(t conn~o, a _calma prectsa 
. Estas palavras obe~ecem á inspiração que 1 p:;i.ra tomar um::i. d~_llber~çao ~o t:Ll _ gra= 

tive ante a dolorosa. impre-são que eceb· v1 Jade quando lhe falle~1,1.1u o::. cl~~o::. pe. 
ler os t~legrammas que do ~neu esta~o ro~,~~ l,os q~a:s me ~ud~~se. :J_ul_g·ar. . Nap esrtn 
transmittidos a um do~ jornaes ele maior cir- c;ntre as suas ,ttt11bm~oe::. o direito fo 
culação desta cidade o Pai.:;.Preci·o crzer . A c~nsm':n-me pelo proced1111e11.to _que tenho 
estes tele!!ramnKlS 1lie merecem c~n n~~'{a q_u ~ tido cGtno eepresen ta11 te do _Pfü·a; nao lhe r_eco
correspon~iente doo1,..,.;;-0 ile publi·c·id·i ·I d ' nheço mesmo <1. compete.Dci<i parD- determrnar 

,,.. _ , t e e que t t . -. . · 1 d .. , e 
trato naquelle estado é um funcc·oo·lr· rl a rv ~t, par;t r.t1,-~r o camm I?, qne . ev~. -n 
alta .~ate;;oria, exe~c~ carg-o de a{ta j~~~r: segm: no cumprimento de n:rnha. m1ssao e 
tancrn. e tem nos circulas officiaes cio Para no de:-;em penho ele meu mand,1to. 
tanto de ordem zovemamental com•• de con: A mim só, a mim, como representante do 
fiança política Ci9 estado, <"L . mais legitima est<v~o, compete_ traç;:w o rumo que tenho_ a 
importancia, é mesmo redactor de um dos segun·; s6 a mim compete o dever de nao 
j9rnaes que, por ter constantemente comba- s~~rinca.r jám:tis o~ altos internss~s da po
t1do ao l:lllo de boas causas, tem levantado 0 lltic::i. g-era.l _do pmz aos pequenos mteres~es 
nome da, imprensa paraensc em todo n paiz. elo Estado, ainda mesmo quan.clo esses u~-

Nestas condiçoes, estes tele"'rammas teem t0resses reclamassem 1~ meu apoio, tanto' m<i1s 
inteira vera.cidade. Pois bem,"' por um delles .-:1uando. é certo que os verdncleit·os inter~sses 
acabo de ver~ por informaç.ões que não sei de do Par-'' como o de qualquer esta<lo est<.lo e 
onde partiram mas qne lá mereceram inteiro devem e~far sempre de acco1:do com os 
credito e extra.ordinarin, importancia., _mas geandcs interesses de nossa. patr1a. 
que são torpemente misera veis, inclignamen- Não posso, por consequencin, por maior que 
te calumuiosas (c:r.poiados gei-aes), falsas e per- seja,, co11sideração que me merecem todos os 
1ersas, por estas informaç:ües, a.cabo de ver representantes do Congresso, f)OL' maior que 
q_ue no Congresso do meu estado se apresen- seja, a consideração qtte tenha it opinião de 
tou umn moção, reprovando o procedimento meus comprovincianos e especialmente dos 
que tive nesta casa. __ - distinctos membros rlo partido republicano do 

O meu procediinento, V. Ex. sabe, teve estado do Pará, acceitar semelhante moção 
por fün J.e1a,ntar o credito elo pn.rtidô repu- de re2rovação de meus actos. O paiz inteiro 
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ouve-me e ene julgnr:i de meu patriotismo. 
(:1poirulo.~ gera e.~.) 

Contimu.trei, por consequencia., t1<'sta cas(t 
com amaior lealdade, com a maior ft'anqne-za, 
com. a m:üor sinceridade a verberar _ energicr,
mcntcos netos do 1)0Jerpublico, todas as vezes 
que não forem pr<üicados em nome do bem pn
l)líco, todas as -vezes que ~e afastarem da jus
ti<;<t e ela momlíd;,\<le. 

Continuarei com a: maior sinceridade, com a 
a maio!' dedicação tambem a apoii1r e gua1·dar 
solidarietl.ide com a política elo partido repu
blicano do P<il'tt emquanto este [Jat'tido vliecfo. 
cer, como ac1·edito o tl~lll feito at1j hoje e o farit 
:-;empre, aos dictames dajn:;ti<;·.'l,. da moralidnde 
e do bem pnblieo. Estarei, porem, e:i1 todas as 
occa:;i11e=' preci::i1.1s 1k~t'endcmdo o direito, sem
p1·e ao lado rlo:; fracos e dos inj nstk.Ldü~. 
(Jlttito bem ; ·11wico bem.) 

commetteu não tem siquer a. responsabilidade 
moral que d~\rb. pesai• sobre seu nome. 

Por isso me oppuz, no limite de minhas 
torças, a que se fizesse sobre a perna e em 
occasfüo inopportuna a. cencessão ele sanea
mento ao Sr. Americo de Castro. 

Era. assmnpto l}Ue demanda,va, e clemand<t 
e::;tudo minucioso e completo. ·. 

Agora, que tritta-se de questão analoga, 
não pos~o deixar de acompanhar os IDe'\lS 
collegas de deputaç:<ío, quando elles requisi
tam do governo os meios lle bem poderem 
estudar e julgar a,;snmpto de grande inte
res:;e rnrn. <l :,;ocied:1de. 

Não [l(•rderci a orportunidrule tle trazer ao 
conhecimonto d:t Camn.ra. o que a respeito me 
esi::reveram 08 ministros, em agosto do anno 
passado, quando lltes rcrguntei por cm·tas 
qual a !Jlinha attitude nesta questão. 

Eis estns respostas, a que ligo a maior im-
portancia (18): · 

O Sr. .J'ac<1ue:s Ouriques - ,r ~ 
Tendo chegado ha po11co do interior do e~tado , «N_n.~ ri.uest:t0 d~ saneamento, _semp:e vos 
<la. Bahia onde me le•·ou serYiço de minha n~anif.,st,\ste::; ra1~1c:\lmentc contr," a pieten
protiissü:o: não me foi possivel acompanhar a ça.~ d~ ~,1·~ "~.mer1co de Castro. E, em g-eral, 
evolur;ão que teve nesta. casa a questão do P?::iso ,\::i::ie,,~1ar ~~1~ nunca, no vosso pr?ce
saneamento ela Capital Federal. :\Ias á g-cn- t1~11ento ~ _n~s ~os~a: pala~ras, .encontrei se: 
tilezn. de um meu collega. de deputação devo ~a.,~ _motno:s q.le vos, cleve::.sem recon~me~dn.t 
0 ense.jo de podei· exp!ic'.:tr-me a ri):,;peito, ft ,\ ustuna dos ~1omen~ . de bem. Podeis :tà.zer, 
vista d t referencia que lhz hoje pela im- etc.-R11,y Bai bosa.)> 
preus~L a minlm pessoa, trata,ndo do pedido de «Faço de si o mnis elevnclo conceito, para 
esclarecimentos feitos ao governo por inter- nü.o poder acreditn.r que se pudesse envolver 
ru0dio da mesa. - em taes assump~os, occuoando um cargo de 

confiança junto ao primeiro magistra~) da 
Republica. Podeis füzer, etc. - E. Wanden
holh. » 

Nesta qnestã.o de saneamento tenho duas 
grandes respon:S<\bilidatles : uma como de
putado, e outra. como engenheiro ; e espero 
gar<•ntil-as perfeitamente, continuaudo a « Em relaç:<1o à questão de saneamento não 
manter o procedim~nto que semp1•e mantive me consta igut\.lmente que se ti'vesse interes-
nesta questão. - sado por ell<t. 

Tendo tido a honra de servir como secre~ Para ser cotnpletamente franco devo dizer 
que, em todos os assumptos da administração 

tario militar do general Deodoro Jurante o publica, só tenho ouvido opiniões suas alta
periodo dictatorial, tive, por isso, con!ieci- !l1ente patrioticas e correctas. 
mento de nm projecto de :;aneamento desta Podeis fazel' etc.- Quintino Bocayu:lla». 
cidade. Então, empeulli1ndo todos os meus 
esforço:;, toda a minha act vidade, fiz sentir « E' com sincera satisfação que lhe respondo 
a neces5idade de tratar-se do assumpto á luz pela negativa ás duas perguntas, autori
de cliscussües scienfüicase Ú<\, mai::> <'l.mpla pu· sando~o etc.- Campos ~atles. 
blicida11e, porque ctesta questão depeudia o "Nunca me constou .igualmente que S. S. 
r~t~!º e o progresso ll11Ü(3rial <l<t capital dct houvesse protegido por qut\.lr1uer fórma aem
Umao. 1 preza All~tlrico ue qas~ro para. o san~amen~o 

No novo regimen, que_ actualmente t.rata-1 de:;ta ~tpltal: Podeis fazer, etc.-Jos.e Cesarzo 
mos de estabetecer, a responsabili,ladéadmi- de Fana Al\lini • . » · 
nistrativa não deve ser uma cllimera como «Assim como jamais trocou palavra com-
no regímen pas~ado. migo <\,Cerca d;L proposta Americo de Castro. 

Nesse tempo, contra. a opinião de enge- Podeis razer, etc.-Francisco Glicerio.» 
nli.eiros e medii;os abafüados, aLloptou-se um « Em satisfüç;:"io a seu pedido declaro que o 
systemll. de esgotos que não consultott o bem a.migo jamttis l~ülou"me à.cerca: de concessão 
estar e a sauúe desta populaç:ão ; hoje a elle alguma, excepção feil<t do saneainente desta 
attribue-se a recruçiescencia d<t febre ama- capital a respeito da qua.l mostrou-se contrario. 

0 rella e o a.d.ministrador que tão grave falta Póde fazer,: etc.-Ftoriano .Peixoto.~ 
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« Em 1·csposta. a. Yossa. cart;.1" decÚt
ro-vos ... quanto ao 2° qne;;ito riue realmente 
me mauifcsta::;tes a ;-ossa opinHo em contr<wio 
a conce~são da emprez<t üe saneamento do 
Sr. Americo de Castro. Ficam assiw satis
feitas as vossas pergmittis, n.::; quae::; éomo me 
dita, a minha honra, dei as un1cas e verda
<leims respostas. -Be;~jmnim. C'AJn,,tcmt. » 

Já vê, V. Ex., que só a1'Ifrmei mm Yer
uade, de11endo accrescent:tr que tenlio o 
maior ampenho em '1ne ess:1 Yerda.de s:•j:1 co
nhecida pela Camar<t e pela Kwão, po1·que 
não faltott, naquelles te1upos de intrigas e 
calumnins, quem, usaatlo da triste faculd;tde 
de podei· difa,mar, me attr·i!Juisse a !lefesa 
desta que:tã.o. 

O Sr. Thomaz Delphino -
Sr. pre:;iclente, sou um lh; síg:rntarios do 
peclido ele informações no governo sol •w o 
contracto de sa;ieamemo dest.1. capital. i·el hn. 
questão que vem agitadtt deslle o tetnp<J do 
governo provisorio. 

Ella. otrerece uma. pct1•tü anedoctica e his
torica muito interessante, e é de admhar, 
:para a quem a conhece, n, firme e violenta 
persistencia com que se pretende ielicitm· a 
cidade, S<tne~tndo-a. 

Não obstante o pedido de _ informações r1ue 
nós, os deputados d:t capital, tizemos, não 
obstante o juizo condemnatOl'io de vr.rios Ol'
gãos de publicidade, não obstantt~ a opinião 
de todos quantos, em um meio indift'ereutc e 
apathico, olb.am um iusl<rnte p;ira. negocios 
publicas, não obstante as opposições con h0-
cidas dos co11111anheiros tlo Sr. mal'echal Deo
doro na junta revoluciorinria, o contracto do 
saneamento foi mandado la.vra,r pelo governo, 
e, de facto, la.vrado pel:i, lntendencia .:.\:Innid
pal. 

No governo provisoriü, V. e Ex: ; salie, os 
collaboradores elo actual.Presiclente ela Re· 
publica estiveram prestes a ahandonal-o em 
consequencia da sua reprovnçilo collectiva a.o 
insistente prc\jecto, que foi nunt.lai!o acceitar 
pela inteudenci;:i,. 

Em defüzt1. do contracto, ai nda, nã.o publi
cado, tenho lido que o g-eueral Benjamin 
Coustant interessava-se pai-a. que o projecto 
de saneamento fosse levado a effeito, e qua 
para isso e porlsso remettera os papeis rela
tivos à intendeucia ... 

O Sn.. JosE· BEVILA.QUA-E' completamente 
falso ; é uma falta de respeito aé ú. memoria 
d~ Benjamin Constant querer envolver o seu 
nome immaculado nesta immundich a que ~e 
chama saneamento. 

Todos os esforços empregados perante elle 
ficaram sempre impotentes porque elle os 
repellia com tocla a, delicadeza que lhe era., 
peculiar, mas com toda a energia de que er<~ 
capaz. 

O Sr:.. Pm:smE:\'TE-Qu_em tem a pnla;n·a é 
oSr. Tllomaz Delpbino. 

O S1t. T HO)L\Z D1>LPAtxo -O meu distincto 
colleg-a pelo l\far;uilliio honra-me muito com 
o seu aparte. .. _ 

O SR. Jü:m' BE'\~IL,\Qü,\ - Esta ê a ve1•d3'de 
que em tempo opportuno uesenvolvere!. 

O Sr:.. THO)L\.Z DELPmxo-Tenho na ver
dade mui to pi·azer em ouvi!' o desmentido 
termal cht<Jo pelo nob1·c 1lepntado. Deste modo 
já não :::e col.iririt mais o con tr.1c to com ttquelle 
nome re::;pcit;n·el ; não :;e tle1'endei·ú mais o 
co11tracto, :tt<<que ú, bols:i tlo contribuinte e 
t ··tltntint dt: dcstrniçiiv em m;i,;:;a eh popnla-
1;.i'lo, com•J \':'ü inl~1·0 dos ft•u·ccer•: ,; •los compe
tentes,qne vct:m »indo ú \nz em 1·,;::post:1 u.os 
quisitos rp1e lhe s<lo 01111Greç:>do,,: 1>nlosdeputa
'.los (f;\. <:" pilai, co1~1 11111 11u11ie µ-lori oso 1~ hon-
1·:ulissimo, pntri1no11io nacion;if. 

:\ q uestüo do .~aaea11u.• ;ito a pt'(~ S<!l\ta..ale1n rla. 
f"ace auedotic:t e hislvl'ica. outra scientitica, 
ont1·a tcchnica e n1111':i le::al. 

Sobre a primeil':l não i11:;i:;tir0i mais; 11ão 
tem oppoL'tnnidarl.:i e 1ue le\·al'ia muito longe. 
Deixa1·ei de lnrlo a ,;cienti1ic;1, que cabe e 
per-tencc lll'Opl'i•11t1en te :'t scieoci:t mcdic<l e 
ú hyg-ieue; deixo taml.Jern de ltLdo .:L técl1uic.'L: 
com r1ne tem de ver a engenhana, ptlrtt so 
me occnpar ag-ora da legal. 

0 meu illustrndo chefe e ;:rniio. o Sr. Aris
tides LolJü, :dg-trns •lias depois.chl victor·ia à.a 
idéa, r'3public;ma, na plenitn1le do direito que 
lhe pro,inlrn da sua posiçii.o no gover110 re
voluciona.rio, <li:;solval ü. Camar<L :Municipal 
desta cid;ule e creou uma, intendencia, <.!an
do-lhe amplos poderes e attrilmii;ões. Poste
rior;nente o sen substituto, o Sr. Cesa.rio 
Al;-01111. restringiu e limitou ess:is attt'ibui
ções, estri. lJe lecerido a tutella goYernamental. 
Esti~ estado üe cou.;;as tem pe1\1urado até hoje . . 

Não existe, pois, organi~ação muuicipa~; 
ha, ;1 continu'.\Çii.o e o prolougarnento dn. dt
ctatlura .• 

O SR. HExmQu\o: DB CARYALHJ -O pre
sidente da intendeocia, é n propria instituiçiio-

0 SR. SAxTos PEREIRA- l\fonc;i. 
O Sa. Tr10:11Az DELrmxo- O que existe é 

umct commissão qne tomou conta do muni
cipio por uma deleg·ação que nii'.0 é do povo, 
que elle desconher:e. Foi esta entidade que ~ 
se acreditou no diL•t:ito ele füzer um contt·acto 
ene1·oso, prep<tr;1.ndo )'lara o futuro enormes 
encargos para o contrilmiote. 

Mas pensn.m, pot'ventura, os que fanto ti•a
bal ha,ram para conse~uír o co:1tracto, que é 
um facto consunrnwd.o ? 

Completamente se· eng,wam. 
Nós não desistimos do exa.me <l.os netos da 

dict::vlura, e sobretudo n[o pudemos desistir 
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do exn?le dos actos dictntorfrtes depois uc 25ue1 o SR. SA:\IPAIO FERltAZ diz que o Dr. 
fevereiro, como este é indubit.tvelmente. Benjamin Constant está. muito acima. dessas 

Dasta tribuna. dig-o ú. popul:1ção do Rio int1·ig-as elo interesse contraríi:do; todos fü.zem 
de Jan_eiro qne o .-;aneainealo nãó é contr.1cto j ustiÇu ú. stm pm·ezt~ e a seu caracter cliaman-
com caracter definitivo, irrcvog-avel. tino. · 

pube-'.1~s.o direito, não .só a_e ~chal-o bom ou 0 SR.. BEVIL\.QUA-Para as pessoas de seo-
m.10, cr;tic,:!:º: como de a.pproval-o ou dal-o timentos elev;ulos, patriotas, dignos 0 hon
cori;?, ~·L~ exi:;~tn~~ · ,, ,,, ,_ . , r·aüos como V. Ex:., nem seria preciso levantar. 

Nt:~t·\ vonfo: m; ';tele, ,:~::i~le r~n.~, n~~,,~a. c:1:,,a tão rasteit'as accusações; mas é que muitos 
as,. (~J~cren.t~~ c~:m~~t:,,:;ue:; ?td~n:tr1.1.:;. r0'.e121 clisp1~n:;am-se do trabalho de investigar os 
e.l;'f1t,tc, }Ctet ~~:<::>"to d~ ·"~1 e:se.n.t,n e .1 1\:s- factos e le,·ianamente dão mais ou menos 
tt car_,_ ~2 ne~e:;~'.'.110 • . u:11.i. p1 opo:;ta d.e uir.~ credito :i.os bo,1.tos, anonymos muitas vezes, e 
commi:s::.a? e~pec1.1~ p.tra. exame 1le to los o::i nue r·ircuhrn 0 •1 .. v~·l' ·i. m:tledicencÍ'l. 
actos d:t rntendencia.. ·1 - : • :::> '>' .::; • . ' ' ::-; , • .. • • 1 _ · 1 • 1, . . , . . . Peço J1cenç'<L par:t chzer o que houve n_este 

~ e_::.e ex,ul!e co.n P ~~~ se ta. ' e 'ertt1c.ii _.t assnmpto pot·c·ue fui testemunha dos tristes 
qnem cabe a re::;pons:tl1tlvlad·~ de actos q 11e sao t" ·to. 0' , 11 t~o 'e p· ~-. .., 1 •. 1111 

11, " t' · • \ ' · J · J J 1 j d C ::; '111 L ,t ::; ,t:;:; .. , , º, _ ens:.v"s .ª u ª~~ . mos .. L ª cic ª1 e pe~:t '- e~e 1:- A wmlade é que, emquanto essa monstruo-
'.~lt1:1·t 0 :->en'. Cviumon1.1._con.1 ~ne :,,LO P.1ati- sid:ide est0ve inculia.Ja, em e-estação, ten
c.~lo:;, co.nio.~ 1 ayop~la<;~:to lo:;:;e _nm. rm~ero tararn por todos os meios. por todos os ardis 
rebanho 1110,l1'~1s1 vo, e ::;e li:t de 1g-nalment'.~ c~ffillosos illndir a boa te ifanuelles que eram 
estnhel··cer ato qne JKl!ltl) (l··ve1)1os to1·11"I' ,,,_ ' '1 

-
• - ' • • V • •• vl um ob;;t· culn :1 'll') con'Ullllll<l.ÇU.O 

fectiva cst:t J'osponsabil1tlado. - ,t . ' ::; ~, ::; • 
Que o smw,uuento ê :1cto it•ri to e nu !lo, ne- Co11l1~yon. li1:;tor·1;_~ dessas carta.s qu: acabam 

nhuma duvidtt :mb~istc 0m men 1JSpil'ito. d~. ser nr!ns e co1_1heç:o tambem muitas cou-
0 "'i· \r·r·rr. ,~ L . l''t _ t ,; 111111_0 

.~inl.ias m;11s ... Sct que esse monstruoso sanea-º .. .: , ~ 11h;,, o.:o- '!::> e ae u " f' · 1 · · · t · , 1 ~ d, . !e 
10 

r, 't 111.e1.1to 01 urnn. 1 a.::;_ ma1~res lll r1ga:;, uma ta::; 
·e P l L llCI o. mais torpes e mais baixas com que se pro-

0 StL HEXRIQUE DE GAiff"\LHO E onr:.os curou forir.niio a honestidade immaculacla elo 
SRs. DEPUTAnos-Apoiaclo. maior Ynlfo Je nossa, pa.tl'i::t, o fundador da 

O SR. Tnmt\Z DELPHIXO-.-\ minha opiniito Repnblica: mas foi uma. das portas largas 
que vejo tão compartilhada ness;1. casa. ser- por onde enh•;_wam p:3rfuitamente, universal
virt\ de aYiso, não só ao g-on:•rno Q ü intet1- mente, com :L hypocrisia jesnitica, µara in
dencia, como tt foturos contr:1cfantes e a fJUem trigal-o em lt::tmaraty, commettendo a a.trrou
com os t'utnros e os presentes qneir<l estnbe- to.;;it injnstiç1 de rluvicb.r de sua proverbhl 
lecer relações lle qna.lquer ordem no pre- e nuncn, clesmentiiht lealdade ! Aquelles que 
supposto ele que actos como este famoso sanea- conhecem os rletalhes desta questã.o sabem a 
m.ento são .. factos consumnmtlos. (JiHito bem ! que ponto cliegamm essas intrigas inde-
muito bem!) corosas, ess1s c;tlumnias e essas miserias ..• 

O SR. BEYILAQUA - Peço ;~ pn.lana. Quando teve noticia dessa pretenção archi-
0 SR. Pm~sID'EXTE _ Vae-;,e proceder à esc<1mhlosa. (jne mel'eceu do Sr . .Ruy Bar-

chamad·t bos~t aqnelle celebre parecer que a Camara 
' '· co1~hece, o Dr. Benjamin Constant, cou-

0 SR. B1mLAQUA - Pal'a. umn. simples den11rn.11Llo ú. ce1e:1ração de um contracto de tal 
explicaçilo. - magnitwle. compl'omettenclo tão avultados 

O Stt. PrtESIDEXTE - o nobre deptnado ca.pitaes Ja for-tuna publica, sem estudos 
tem tres minutos. sério . .; e de profissionttes itioneos que g-aran

tissem sua efficacin.; parecendo-lhe, ao con-
0 .·Sr- l~evilaqu.n, _ cumpt•o, em. tral'io, uma. armadilha merc:rntil e anti

primeiro logm', o rlever de agradecer a rlilação patriota,, erguida sobre uma necessidade 
que o Sr. presidente teve a delicadez:t ue palpitn.nte, 11 Dr. Beniamin Constant evitou 
conceder-me e que permitte dizer a.lg-unms s~-stematieamente os pretendentes. Dirigiram
palavr:1s a respeito deste assumpto. _ lhe carta.s peclillclo cot1ferencias; tentaram o 

Devo tamliem n.gradecer ao íllustre Llepn- in t.ermedio de vario:; amigos e o Dr. Benjamin 
tado que mr~ p1.,~cedeu (Dr. Thomaz .:_'ilphino) Constant os repelliu sempre com ta.da digni
as pala.nas que proferiu em rehlção ao da.lle e leal delic•\deza .. 
Dr. Benjamin Constaut, sondo o primeiro a -Que me conste, foi :1 unica vez em sua. vida. 
repellir a perver'Sa. insinnac;iio, intet'eSsl~ira- que recusou ouvir uma parte e, no emtanto, 
mente feit<~ sobre :1 correcçiio ele sua conducta agora procurtLlll acobertar-se com seu nome 
nesta importante questiio, e a .. gentileza com venerando parn, llizer que o Dr. Benja.min 
que permittiu-me tãofongo aparte, irrompido mandou it Ititendencia esse formidavel pro
espontaneai11ente ante as revelações com que jecto, como si lhe tivesse dado o mais ligeiro 
f~i sorprehendido. º --e ._ 1 apoio, a mais longínqua sombra de assenti-

C~m:tr:i V. r 
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melrto '? ! Isto ~; criminoso ! E" mais uma Dionysio Cerqueira, Leovegildo Filg-neira, 
fa.lfa de respeito iL sua m~rada memori<\ ! Pereira de l\lello, ?.Ie<lra<lo, Pires e .Albu

Fazenclo estas declaraçt>es rer>illo cnerg_ ica- 1]111'.l"CJUC, Pi·i:::co Par:1iso, l\fan 11iics Barreto, 
Crri llo , [e, L·~ 1110:::. Viriato de :\ledeiros, · J aa-mente semelhante ph~ t.~nç,ào, 1 ·erd:t1.k· it· ~l pl"l1- · · . 

fanação que, esti; 11 c:ci·to. nunca con,i:ntiricis; qni1n Breves, Virgilio Pessoa, J-.mz l\fo.r·at, 
taes sãv Yo;;sns uuanimes manil'esta<:õe,.; e a ,\lcio·lo G11:1unJ1tu·n. Lopes T1•ovao, i\fayrink, 
delicadeza generosa com que 1110 014,:istes, 0 Yinliae:;. Conde de Figueil'edo . Badaró, .João 
1pw muito YOS a,zi·adeç·o. Pinheiro, <~alwiel de .i\Iag-alhiles, Chagas Lo-

- bato •. mcob da Paixào, Ferreira Brn.mlão, 
Limito-me ao que a.Ili fica e poderei descer Co~t:~ Senna. Lnmounier, Gonçalvos Clmrns, 

a mais detalJt.~s , ::;i for neccssm·io. ,\mcl'it:o Luz. Feliciano Penna, Viotti, üutr:1 
Esgotada a hora destin<\da ao expeuient,.., i\'i,.acio, Corrên. Ral1ello, l\lanoei F11l;;encio, 

o Sr. presidente ma nela proceder ú ch:u1rncl:1, :\.rbtides l\1aia, Carlos dn:; l;hagns, Fmncisco 
;\ qnal respondem o~ S:·;;. l\Iatt:l ~I:wl1:1d11, .\111a1·.tl. Domingos Porfo, Fcrreim l~:ibr.llo, 
Joiio Lopes, Pnl ld:1, ?\ ina l{.il1oit'<), E< lnardo Fen ei1·;, Pires, João Luiz, :\Ionteiro üa ~ih·;-i, 
t:onr.~1 hes. l~nd1·i;,:-n•:S Fc1·n;1111k::::. '' ln.Ji l1 d., ~brtinh1·1 l'ra•lo .luuior. ;\lo1·;w,; Bar·1·0~, Lope,; 
Bt·azil, lnnoc(~1wio So1·z,!ilt:llo. C:1 nlii11, l '•!.fr.1 cha\·1·"· Uomill;.:os de ~Ior:w:;, :\.dolpho GorJo, 
Cht:l'l!lOll t. M;ttt~i Bacl'l lar, Ca~imiro ,l 11 :iior, H.411 \ol pho de l\lira.111ln, Pnnlino Gado:;, Co~ta 
lleJ1l'l')llO d1J C:nT:dlw, ::\eJ,;011, :\Iarti1.J10 .lnninl', .·\]fr,,do Elli,,;, C;lr lo;; Garcia, '.ll•)r1:1ra 
t~odri.!.!'11Cs.13;n•IJ0:> :1 LinM. B .... zc•rTil •. ]11,..lini:wo 1 dn ~i11 · ;1 •. \lmeicla ?\uzueim. Rnlii;lo .Junior, 
:Serpa;· José Av0l.iuo. Jo,;é Hl~\·ila•Jlta, l·'edro Flcm·y Cm·atll\ Leopol1lo rle Bnllli)e:;;, ITHÍ
\cllJo, .i\Iif:ucl C:1st1·0'. • \rnorim l3a1ú1. Epi ta- m:irii.és :\ata!. Caetano de "11.iuri uerqw\ Fe~
c10, ltetumlJ:t, .loa11111111 !1érrn1mli11co. "\ndr":.i nnndo :-lima:;, Lauro .i\Iuller, Lacerda Couti
Cnvalcnnti, Annilml Falc:t.o, Perei!'a de Lyr:1, nho, Pe1·dra 1l:l Costa, .Jnlio 1.le C:1still1os, Er
Espirito S~Lnto, Oiticica, l\·o do Prado. Oli- nesto 1le Oliveit"a,, Borw~::; de ::.redeiros, Alci
vo1m \'ai J;idiío. Fdbbello Fr0ir1)1 Zam:1, dcs Lima, Tlw11ia7. Flore:;, ,\breu, Homero 
Arlltttr Rios, u~n·cia. Pil·es, Santos Peroir:1, Baplbta, Rocha O~orio, Fe ~·n:inilo Abbott e 
Custodio de Mello, PaultL Gnimarãe5, ,\mphi- Demetl'io t-t.ibeiro. -· 
lophio. Moniz Freir·e , Athayde Junior, Fon
secn, e ~iln~, Fonscc:t Hel·mes, Nilo Peçanha, 
"\lberto Brand:"io, Fr;rnç~:t Carvalho, B:q:iti::;ta. 
da l\Iotfa, Fróes d<\ Cruz, Er·ico Coelho, .Sam
paio Ferraz, .facques Onrique. AristiLles Lobo, 
Furqnim \Verneck, .lesuino de "\liJuquarqne, 
Thomaz Del1ino, Antonio Olyntho. Pa.ci1ico 
l\lasc<trenhas, Alexandm Stock ler, "U varo 
Botelho, Gonçalves Hamos, Domingos H,ocl1a, 
Costa nfachado, Bueno de Paiva, Bcrnardi1rn 
de Campos, Francisco Glicerio, C;:rvallia!, "\.u
gelo Pinhe!-I'o, I\1ur·sa, Rodrigues Alves, .-\ze
redo, l\larc1aao de .:\fagalliães, Ca1·los Campo::;, 
Scbimidt, Victorino :\lonteiro, "\.ntii.o de l·\ufa 
Cassiano do l\'.ascimento e llienna B:tr1·eto. 

o SR. PREHDEXTE decl;n-~t qu'3 respoude
I~),)11 a chanuvht 7\J Srs. depntados e d1!s ig·n<t 
i1am amanhã a seguinte ordem 1lodi;t: 

Yot~1~~ão do regimento interno e emoulb~; 
Elei1;ilu da::; commis;;ües permanentes. 

ACTA DE 26 DE .Tl'.XHO DE 1sa1 

:\o ru,:·io di :t o S:'.. pre:;iileute declara que 
não h<~ ·~xpediente sobre ;\ mesa. 

Faltam, com c~UJ S<t participado oe Srs. 
Beltort Yieir·a, c\.nfrisio Fiallw, PedJ'.) Ame- O Si.-_. 'Vinhae;.;:-S1·. presidente, ve
rico, Ju-veucio ele Aguhr, João t! J Sí..111cira, nlío occnpa.r-me ' ite ,,::;~u:111ito .. imp0t'tant0 
João Vieira, Kayrnnnd.o füu1dei1·a, Tosta, para o qn:ll peço a <ttten;.ãv dos meus·colle
Francisco Sodr0, Lrbano i\larcondi:s, Oli\•eir'it ••·1s 
Pinto, Leonel filho, Fr·anci::;co Veiga, .:\s- "''r~,ü<t-se ile violeucia contra;\ libertla1le in
tolpho Pio, Joilo •.le ,\.vdlar e Bcllcrnnino de cliviiltrnl, dt:J acto de t>repotencia do soi-rlisa;1t 
l\Ieudonça ; e sem eau::;<L os :::irs. L'cl1óa. chauceller, neto 11ue dopõe cuntl'<t o nosso 
Rodrigues, Lauro Soilré, Co::;ta Hodrb. paiz. . . 
gues, 1\'og·ueir<t Paranaguú, Pires );:.'!rt"<~ira, i-los festejo~ d1J centro Llo iia,rt1do op.ern,~'10, 
Frederico .l:!orges, Gonç<du de Lago;;, i.\'~1 sci- que ~e etr.;;::tua.rnm_ 1N:;t;1. (;:Lpttal :ios t1;as 1, .2 

. mento, Almiuv Affon:>o, Couto Cartaxo, Sú ·~ :3 de maio, o crdadao .1talwuo AuHlcar Dou:it1, 
Andrade,Tolentino de Carvall10,t{.osa e Silva. a.proveil:10•lo-:;e tla occa::;iii.o e_ da pa lavra <1.ue 
Gonçal\·es Ferreit·a, Jos~ .Mariano, ~\leir<L de eu, cumo presid~nt~ 1.ht r~nu1ttO lhe cle1~t, L~". 
Yasconcellos; Lniz de Andrade, Bcllarmino um discurso socml1sta, Ll1scurso que 1iao foi 
Carneiro, T lleopl1ilo dos San to::;, Pontes dê produzido ás occ:ultas, mas sim nesta. capital, 
Mir·<tndn, <3a]!!no ·Besouro, Leandro Mar:id, em um dos tlleo.tros mais vasto:;, o s. Pedro 
Augusto ele Freita.s, 1:':1nl<t A'rgollo, Se:tbr:a, de Alc;intai·a, peranti.:: auclitorio de perto de 
Marcollino .Moura, Severiuo Vieira, .Milton, 5.000 pessoas. 
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.i\.ppcllo parà o testemun110 dos meus col
leg·as, Srs. almir:rntü Cnstotlio ile .Mello, 
Nilo Peça.nha, Tltom:1z Delphiuo e oufros, 
qne se acha.vam pre5entes, e rtue pndel'i:i.o 
certiticar que aquelle opora.rio 11iio excedeu 
absolutamente a sua comnetencia, nem foz 
uma só reforencia ao nossô govel'!1o. (.4poi
ados.) 

Corntn< lo. esse cidadão italiano que, baseado 
no art. 72 cl::t nosS<t Constituição, tinh:~ ex pen
dido lin·ementc a sua opiniüo e as suas idéas 
sobre o socialismo, foi dous rlins depob preso 
e seq11estrado durante 20 dias no c,ubicnlo 
n. li ria Casa de Dctenç,ão ! _ 

Empreguei os meios legaes parit <>lrter :::1 
sua lihe1·1!:i.de, rcqnerendo habc1is-co;·1J1 1s, 
ma~ n Sr. ministro rfa justiça, reccimdo que 
lhe escap:1s50 <1 sua Yictitlla, m,tntlon-o mdtce 
a bordo d0 um paquete qn1; partia pa:·;t a 
Enrop:1. 

Esta scena faz recordar o tempo da cleca
llencia da Republiea Veneziana, cm que, por 
delação lançad:t ú. Bcll'ca do Leão, q u:tlrp1e1· 
cidatlão era Yietima dn prep'.ltenci:i elo go
verno. 
. O_ar~. 72 da nosssa. Constitniç~'lo foi, pois, 
mfrmg-1clo ; e note-se r1 ue esse n rtig-o, é rn:i is 
explicito elo que o da Constituição anti!!:a 
quo não se referia a estr·angeiros: (lê) : ~ 

pcniJ.encia, ou alliança com o governo da 
União, ou dos Estados. 

§ ~-º A todos o licito associ:lr-se e re
nui1·-se livr1~mente e sem amias; nü.o po
dendo iutui·vir- a polici:l, sinU.o para manter 
a ordem pulilic:l. 

§ 9. 11 E' permittido a quem quer que seja 
representar, medeante petição, aos podere:; 
puiilicos, denunciar abusos das autoridn.dcs 
e promover ;1, re,;po11sabiliclncle dos culpados.-

§ 10. Em teinpo de pn,r., qunlqn,~r pôde 
entrai· no tenitol'io nacional on dülle sah.i?, 
com a snn. 1".irtuna. e licns, quando e como 
lhe co1n-icr, indepcrnlen temente <fo iiassa
po1·te. 

~ 11. A 1::1s:1 ó o a.sylo i1ffi.,Jan•l dl) inrli
Yiduo; 11ing111~lll pôde! ahi penetl'ar, do noute, 
:;elll c11nsenti1wmto do morador, sinão para 
ac11.Ji1· a Yictim:ts de crinw:;, ou des,istres, 
nem 1lc ili:•, :-;inão nos casos e pela fürrna. 
pre:;cl'i pto,.: na lei. . . 

;::: l:!. Em 1pmlqucr as5umpto e livre a 
manirest:te,'.iio do penmmeuto pela imprensa, 
ou pela tri!iu na. sem rlep .. miJenda de censura, 
re~pondendo eada um pelos ab'!sos que com
mett•:n·, no . .; caso,; e [Hd:l l'r'ir-ma que a lei deter· 
minar. r\üo ó ['Cl'Jllitlido o anonymato. 
~ 1:) •. -\· excepç:"i.ü do llag-l'ante clelicto, a 

p1·ísii.o não poderá executar-se, sinfto depois 
« Art. 72. A Constituiç'.Ü.O n.sse!!'Ul'~t :1. hra- de pronunci:t elo inüid::vlo, salvos os casos 

zileiros e a estrangeiros re::;iclentes no paiz n. determinados em lei. e 111edea,nte ordem es
inviolabilicla.de dos direitos concernentes à cripta da autoridade competente. 
liberdade, ú segurança individual e á proprie- ::\ 14. l\ing-em poderá sei' con:>ervaclo em 
darle nos termos seguintes: prisão sem <.:ttlpa. formada, saJvas as .exc~-

§ 1: º Ningnem pôde ser ohrigado :1. razer pções especitic<id<~s em _lei, nem l.evaclo. a pri
ou deixar de fazer algum.a, consn,, sinão em• sã.o, ou 11ella det1tlo, :Sl prestar nança i.donea, 
virtude de lei. < nos casos em q ne a lei admittir. 

§ 2.0 Tocl?s são 2guaes p~rante :.~ l~i. _ § 15. :!\fogem sel'á sentenciado, sinão pela 
-:i.. Repubhca nao adn.11tte pr1nleg10 de autoridade cumpetente, en1 virtude de lei an

ll<l::s?1mento, desconhece fo:~s ele :!nbre3a, e terior e rnt rornm por elln, re()'ulad;i. 
extmgue as ordens hon.or1ticas existentes e ::\ i6. Aos nccnsaclos se a~segurarú na lei 
todas a~ s_uas prcrog-~1.~'.''ª.s .e i~eg·a\Jas, bem a inai:; plena defeza, com todos os recursos e 
como O:; titnlos nobllw.rch!CO::; e ele con- meios es~enciaes " elln., desde a nota de 
se~1?.; 0 , • • ~·. , ,, • • ____ culpa, en~regne em vinte e qu_atro llor<'ls ao 

\,.~· __ !oclo::. os_ i.~cln iduo.::s. v • ~o.ntb:::oe: preso e assignacla pela autoridade compe
rel1,, 1o:::cl::: podem ex~r....er publica. e ln ren~entc tente com os nomes üo accusador e das tes
o se?-. culto, assocmndo-se par<t. esse_ ~lm e temu~has. 
aclqmrmdo bens, observadas as d1spos1çoes do . . . . , .. 
direito commurn. § 17. O d1re1to de ptopriedacb mantem-::{\ 

§ 4. o A Republica. só reconhece 0 casa- em todnca sua pl~nitudc, saly'.t a des~:q~ro-
mento civil cuj-1 celebi:aç_ão será gra.- priação por necess1da.de, ou utilt1.lade publica; 
tnitn.. ' ' medeante in.demnizat.:iio prévi<t. 

§ 5. 0 Os cemiterios terão caracter sect1lar , As mina:;. pei:tence1~1 aos :,P~'o?rieta_r~os do 
e serão :i.dmiuistrad11s pela autoridade muni- 1 solo, salva:; as lrnut<wues que i_?I ein e::st,Lbele
cipal, ficando livre a todos os cultos religiosos cir.l:_ts por- l~i a bem tia. e.xploraçao deste ramo 
a pratica dos respec~ivos l'itos ei".1 rel:1.çii.o ao:,; de rndustrin.. . . 
seus crentes, desde qúe não offendam a moral § :_18. E' inviolavcl o s1g1llo da correspon-
public<1 e as leis. denci:1. _ . 

§G.0 Será leigo o ensino ministrado nos § lU. Ncnltuuut pena. pass,n«L da pessoa c!o 
est<tbelecimentos publicos. . de!mquento. 

§ i." Nenhum culto ou. igreja gozara chl § .2u • .Fic~t a~~füh a pena de gales e <t de 
subrenção official, nem terá relações ele de- bammento JUd10ial. 
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§ 21. Fica igualmente abolida. a 1Jena de 
morte, reservadas ;,1s clisposições da legisla~:ão 
militar em tempo de guer1:a. , 

§ 22. Hlr-se-ha o lwbeaR-Ct}i"jlV.S scmvrc que 
o individuo soffrer ou se achar em immi11ente 
perigo.de so.tl'rer Yiolencla, ou coacção, por· 
illegahdarle, ou abuso do '\)Oder. 

§ 2:3. X cxcepdio das cam:as que, por sm 
natureza, pertencem ;1 .iuizos especiaes, não 
haverá foro privilo;:!'i:ulo. 
~ 24, E" f!'a.rantido o livre exercicio de 

qualquer proth~ão moml intellectual e in
dustrial. 

§ 25. Os in,·entos industri;ies pe1·tenccriio 
ao sens autores, ao~ qnnes lknrú g-;11·n.ntido 
por le~ um prh·ilegio tcmporar~o, on seril 
concedido pelo Congre~s,1 um p1·em10 rnzoavel, 
quando hajn. conveniencia de Yul~nl'is::ir o in-
vento. ·-

§ 26. Aos autn1·e::; tle obras litle1·a1·h1s e :u
tisticas é gar:intido o direito excl 1i;;ivo de 1·· ~
produzil-:is pela, imprensa, ou por q1rn lqner 
outro processo meca11ico. Os herdeiros dos 
autores gozarão desso direito pelo tempo r1ue 
a lei determi!1a.r. 

§ 27. A lei nsseg-urn.riL tambem a proprie
dade das marcas üc fabrica. 

& ~8. Por motiYo de crença on de funcção 
rehg10sa, nenhnm cidailiio bt·azileil'o pntlcrá 
ser privado de ::;eus direitos civis e políticos, 
nem eximir-se do curnp1·imento ele qu:tlquer 
dever cívico. 

§ 29. Os que «lleg-~ll'em motivo de crença. 
religiosa com o fim ae se isentarem de qual
quer 011us que :is leis da Repnhlica imponham 
aos cidadüos. e os que acceit:1rcm condecora
ções ou ti tu los nobiliarchicos e e~trang"•'i ros 
perderão todo;; os direi tos politicoi'. ~ -

§ 30. Nenhum imp0:::to d_e qualquer natn
reza poderá ser cobrado ;;inii.n em Yit'tude de 
uma lei que o antor·ise. 

§ 31. E' mantida a instituição do jury. » 
Ora, Sr. presidente, Donnatli nunca fallou 

em publico senãu naqnelh occa:;iiio, e as 
suas opiniões foram todas referentes ao so
cialismo. Mn.s o nosso governo, par(], prov::ir 
que estamos em um rer?"imen rio democracfa e 
liberdade, 1m1.nd~u pr~ncler aquellc cidadãc\ 
por um acto de v10le11cm e des1 •otismo . 

. O SA.. Z,~~L.\.-E' a isto que se charn<\ o l'e
gnnen da. liberdade e dn. democracia. 

O SR. VrxnAES-Mas. Sr. presillente, o 
secretario do governo do Sr. Generalíssimo 
Deodoro, nã.o contente com ;i arbitr<triedade 
que a.cabo de referir, teve a óusa.di:i. de de
clarar que ella. tinha. sido commettida com o 
~onsenso do repres~ntante do rei Humberto: 
Junto '"º 11osso governo. · 

Não :icredito absolutamente qne o re
presentante_ da Italia, pudesse; de fórma ai

- guma annmr a esta violencia imposta a um 

suhdito ele sua naçü,o. infringindo-se expres
samente :.:, Constituiç:ito elo Brazil. 

Portanto, Sr. pre~iclente, vou envfar à mesa 
o seguinte reqnerin1ento, .quC1 snpponho ter 
:sn!Ticientemente justificado. 

E' JitL.> e fica sobro n mesa o seguinte 

'' Reqneiro qne, por intermedio da mesa, 
sejam rcqubila1las do g-0\·erno as seguintes 
int'oema<;;li::!s: 

l. 0 Qual o motivo e b lSen.do em qne artigo 
tia Con:;titni<;ão foi pl'e~o e deportado o ope
rario i ta lhlno :\ lrnic:a.r Do:1:iti ~ 

2." Si o i·e1we:;,311lanl•} dn gon1r110 italiano 
jnnlo ao cidadüo l'l'csident1.! da Republica teve 
cunheeirnen to, pdo e:1 nal competente, lla 
violencia commcttid:t contt':l sen compatriota. 

S;ll:t Lias sos,.,ües, 2l\ •le junho de 1801.
riuh.aes.» 

O Sr. Antfto <le Faria-Sr. pre
sidente. como Y. Ex. s:t!Je. antesLle 1incla.r-se 
o periodo provisorio, o go\,erno celebrou com 
os l~stctdos Cni1los d;t America, do Norte um 
coul'enio aduaneiro. 

Po1~ essa occnsião, ofl'ereci, com outros com
panheiros de representa•;·ão, uma, moção, na 
qual se declilrüva qne esse convenio devit't ser 
considerado nnllo, por motivos que d:t tribnmt 
tive occasião de expender. 

Por falta de numero, deixou-se esta moção 
sem votnção ..• 

o S1t. ~üscDrnxTo-,\ssimcomo uma, outra 
do St'. Assis Brazil. 

o Sit. AXTÃO D.E FARIA ••• assim como, 
::;egun<lo a .::a.ha tle lem1)t·ar o meu illustre col
legn,_ nma outra assignada pelo Sr. Assis 
Brnz11. 

O convenio, portanto, ficou de llé, come
çando :t ter execuç:ão desde l de abril. 

Como tive occasião de dizer, o :11eu estado, 
outros do Sul e me-mo os do Norte nada te
riam n .Q·n.nhnr com semelhante wnvenio e 
seus efféitos for;1m completamente contrarios 
áqnillo que se apregoa,·o,. -

O Sn.. 01TICICA-E no Norte deu-se a mesma 
cousa. 

O SR. A::-;-TÃo DE FARL\.-Todos os estados 
perderam com aquelle convenío e as van
tagens que delle se espern.''ªm fornm comple
ta.mente negativns, tanto para o Sul como 
parn, o Norte, como acaba de declarar o nobre 
deputauo. , 

Não venho neste momento discutir o con
venio '.' Estou certo de que o governo nos ha 
de offerecer opportunidade para emittirmos 
nossa opinião a respeito deste a~to. 
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Mas o que quero, o 11ue 1"Í1e parece de con-1 O Sr. Zal.11.a, oede ao Sr.· presidente 
venien.~ia, é qu.e, 1i::tr:i. adiant<trmos s~rviço, 

1 
c:iue ao co_meçar, <H[u( 1:nnito par~cula.rmente, 

desde Ja se solicitem dos poderes publ1cos ;u; tome a ltberdade de dizer que nao lhe parece 
informações que possam esclarecee a questflo. muito regular n. pratica que tem sido adoptad<t 

Para este fün envio ,·L mesn. o :;eguinte re- r:le cli:5cntir-se, fnqd,1mentar-se e apresen!ar-
querimento. (Lê.) se indicações, requerimentos e pr0,jectos sem 

Sei, Sr. preside11te, que fo1·am enviados a rpie a sessão setenh::i aberto com o numero de 
esta Gamam todos os papeis relativos <LO tm- terminallo !Jelo regimento. (Apoiados.) · • 
tado das :Missões. Não s~'! i que destino irnm~- Todos estes actos devem ser praticados com 
diato terão esses papeis mas sem duvida & a sessão constituitln, (apoiarlos); mas, como o 
Ca.mara terú. de manifestar-se em qnalquel' orador estú. res(dvido d& hoje em deante a não 
occasfüo sobre o assumpto e ni:l.o me parece concertai' mais o mundo, vae abusando pela 
regular que indiv·itlualmente eathl um de nós sua. parte, e o abuso qne peaticar pl'ecis<t ainda. 
pt·ocnre examinai-os, antes de terem e!le;; ter desculpa, porque o orador e inteir·nmente 

-sido publicados e distribuidos uestn. cn;:;a. i;..:nomnte crn materia de regimen presiden-
Entl'eta.nto, voa rel'erir uma. circum;;tancin, eia!, e rnúo apremliz e nem tem a. esperança. 

qne, de ce!'to rnorlo, va.e justificar a. pergun t<"I. de con tal' co1n o S1·. presideu te po1· se11 rnes
q ue terei ele r.1zer à mesa. tre, por~ue p:a·ece-\ht;\ que s. EL ó tão atra.-

lfa annos, rJlmmlo presidin. a províneia do s:!dO qnn.nto o orad0r ú p:tr:i. ;;·uial-o e tirai-o 
Rio Gramlc do Sul o marechal Deodoro, cu das dílficv.hlaclcs em que constantemente se 
era primeiro engenheiro da. Repartição de ac:ha. 
Obras Pnblicas,e assnminclo nccidenta.lmentc a Em outro tempo, no tempo elo despotismo 
llírecç'.ão, indo dar balanço a.o arcltivo, encon- (riso); no tempo em qnc se \'iolava todos os 
trci ahi um documento relativo a esll"I. ques- ditts <L Con::;ti .uição,qne hoje se respcit:t (riso), 
tão. de moJo tal corno é testemunha o seu nobre 

Como era natural, nrn.nd9i pa.sc:;ar ''Ste do- collega p~lo município neutro; neste tempo de 
cnmento para o al'chiYO dos re:;ervados, afim wnpla liberd,(de, de ampla democracia, de 
de melhor conservai-o. Não o li, nem sei piffa ferJe;·açao, sente qu0 lia de lhe custar 
precisamente tudo o que consta delle; en- muito apl'ender o o!Iicio cm cuja escola se alis
tretanto, posso garantir que nesse docn111ento tou - o officio tle soldado presidencia.l. (Riso.) 
ha algumn. cous:i que se refere á. determina- l\fa;., para maior in!'elicida.de sua, nem si-
ção precisa. do rio Pep2rig-uassú. • quer faz parte desta, Cnmm•r1. o illustre Sr. 

Esse documento não sei si foi requisitado Dr. [{.uy Barbosa, que é l1omem que entende 
pelo governo geral, e si foi, como os outros de omni re scilJile quisbusclam ali.i.~ . (Riso.) 
que aqui devia.m existir nos archivos, re:net- Elle podia explicar o modo de proceder nas 
tido ao chefe eh"\. r;o111missão ele limite:;,. actuaes condições; mas na sua ausencia acre-

Perguuto, portanto, à mesa se entre os pa.- dita que não procede mal, tomando o exemplo 
peis que o governo aca.l~a. ~le ren~etter reh- que dit S. Ex. • no Seu;td~, pe~o q1:1e. autorisa.-o 
tivos ao trata.do das l\I1ssues. existe algum a pensar que a ,consa hoJe 1mo drilere dopas
enviado pela. aclnünistraç:ão do Rio Grande ; sado, apenas é mais esteril em seus resulta
si uã.o foi remettido, terei occasiã.o de· pedir dos praticas. 
que se requisite do governo do Rio Grarnle Aqni, entre nõs, diz o orador, o unico dou-
do Sul esse documento. tor nestes assumptos (~o Sr. Aristides Lobo, 

o Sn:. PR.ESIDE~TE _ Foi remettido pelo nii.o ,só porque foi factor da revolução como 
gov~rno · 0 tratado '.3 um m.appa. explic;ttivo, pelo facto de ter sido ministro, o que dit neste 
e nao con:::ta que tn-esse vmdo outro doeu- paiz umn ccrt;1 sngraçã.o. 
mento-. O illnstre collega atfir1na que no regímen 
, E' lido e fica sobre a mesa 0 seguinte presidencial o direito de cliscussão é amplo, 

q ne a C<tnw.ra não derrub<"I. gabinetes,· roas 
Requerimento que tem o direito de chamar a contas strictas 

o poder publico, desde o Presidente da Repu-
Requeremos que se .requisite do gov~r?o blica até o funccion<trio de menor categoria. 

toda a correspondencia tro~ada entre o l\lrn1~- Acredita que isto é assim. 
terio da.s Reh::;ues Exteriores e o wsso nn- Tem uma duvida que aimla. não pôde 
nistro nos Estados L'nidos ela America do destruir e o Sr. presidente bem !he poderia 
Norte o Sr. José GurQ'el do Amara.l VnJente, tirar dessa di1Ilculd<.1de etn que se acha. 
com r~laçü.o ao convenio aduaneiro celebrado A duvida e a seguinte: apezar desses di-
com aquella republica. reitos tão pompost1rnente c.onsagrados na 

Sala das sessões, 25 de junho de ~891._- C~nstituição, qmmdo _o Pr~s1den~e ·a::i. Repu
Antao de Fa1·ia.-Barbosa Lima._; Victorinol bhca e os seus secretarios na.o q~r~erem pre-
1l!ontei1·o.-França Ca,.,valho.-C. Pale,tta.- star as. contas _que a Cainara c::og-1r, ele que 
Eduardo Gonçalves. , . lançara ~lla mao ? 
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ur SR. DEl'UTADO- D:t 
pr;esitleu cíal. 

tes]Jonsa\Jilítlade de a,rrel,1::itamentos uo momento de escrever, 
este mr"smo jornal insere os ~eguintes tre
chos (!J; : o SR. f,A:IL\.- Já contn.nl. que o nobre lle

Ptl1<1•lo lhe rcmetti:'\ 1::mi. ú c..'1.p. 5° (h Con
stitui</to com seu,; art1g05 e pal'Ll.grr:pho:;. . 
- E" rcpre~ei1lant,, do po,·o e a Sll<l for·ç~ e,;ta 
no;; pl'ecd Lo;; le.c:·:ll~~. Dei x;tnd~ o tcrre110 da 
theoria e cnlran·lo no (kl. prnt1ca, que todo:> 
dR,·m11 s.e:?"u\t', sobre tnclo :tquelle;; que, como 
o· orador~ t~cm tt cabeç:t crnbranquccíüa na 
cx:pc.:Pic11ci:\, no conlwr;im0.11 l_o d11:> homens do 
scn p;liz,per;::·unt:1 aos :;en:; ill;i~trc" col!L!ga.s, 
aos homens ,i,, !10:1 fo: qtw vu1le a lcttr<í de 
1«~1rrn:i .~rn p:qicl br:lT1C\I· ~ü11t.la mesmo q1_1e ::;e 
trate de nrmt Constttmçao, Co!l.ll',1 a a1-t1lha-
1•í:t Armst.r•)llf', (i ·i.soj, ::.11;tl'a a cara ln na 
Comblaia ~ 

o exemplo estit no fn.'.·:to de Fi d.:.novcrnl!l·o, 
cal q1u1 ns histituh;C\t?S Jn:·aila,; <:<1ltn•am.1k<:t1J
t<;: tle IW homen,;, ,;CJ1n l111 ll1:l nem m:tilll>Hla. 

Si hoje quizet•em fazei· ü mesmo ... 
O Sn .. SEtt7.Er>t:LLO - NJ:o h:to i.li:; fazer 

a:;sim. 
O SlL ZA)L\. ... omle encontrnr gatantias ~ 

(PattSa.) . , o onU.or, l~omo a. Camarú salJc, e (lo uaturesa 
extrenrn.men te tirnida ; liasta rpie llte l:iç:.<Lm 
umas c,u·eta<', P•U'•\ uão licar em ~e. ~entir 
calafrios ; perg unb. corn~ lt~L t.le cum1Jr11· 9s 
seu.s devere,;, quando os srgnai;,; do tempo sao 
tli.o Yaria. veis ·~ 

P ede licellt,:a :'1. Camata prn'LL úemon;;tr:tr-lhe 
que estil ~LI.cio ele t'<1.%ffo . _ .• 

Ha cer·tas pahn·•ts que n:t.o potlem C<lltn' no 
chão, vamos h0mcus q ne represen t:m1_ ccrt~s 
papeis ua Yida. imhllc<l.- .. -, impl'ens•~ e enti
dade respeitavel, it qu.al .to.lo,; d<wem presta!' 
a nuüm· nttenç:ão, pnuc1palmente qu:::_ndo a 
sua frente se aclm1n individnos qne nao s;.i.o 
anonymos, mas que t eem responsaliilid11de 
l)ropl'i<1, e c1ue pa5Sllll1 pO!' pc~soas :'.!t'a<hs e 
comp:i.t•tillrndoms do~ segt'•Jdos da,; altas r e
soiuçues officiaes. 

Ko J){(,t;•io do Cu1l1.íl!MCio do dí<i. ::!l, que e 
redígi1.la por nm dos ma.is illust~~s n~cmbro;; 
da Cama.ra , e tambcm <los mrus. •_lehcado~ e 
mais amavds, leem-se as segurntes pala
Yl'<1S (lô) : 

"' o Congresso será o Jll'imeíro_ a ter t otl <L 
)Jrw.lencia nestas consas; püra nrto crcar c~m-
1lic:tos que podem i.t a tofa~ as cous~qucuc1a,;, 
n. priucipi.11' pela nao sancç:Lo elas leis mcon-
sWucionaes_» . 

Desdi; este dia , o 0r;:dor andn. tr·1stc e 
calJisbaixo '. Mas como si h to niio fo5c;e bas
tant0 Jl<ll'<1. :i.ug-moutar as stia_s preoccn r1:1~0.,s , 
ainrfa llO rlia 2z e:;te mesmo .J omal, r·d1g-:clo 

· JlOr um itomern qnc s't2ie o valDr d u.s palaYrr'. s , 
por um homem que 1rno ln.11çn. pllrases D.tua, 
IJOr um homem de temperamento lymphat~co 
e que, por consequencia,não pódc ser suspeito 

« Entretanto, sem :reformas, :;em factos 
~\cc~ntu;tdos, sem e:mm inar-se a nurch;1 p;e
l':ll da :idminbtrn~:iio, lJOr rnero vicio cousti
t111)Íúcc•~I de 01·igern e de ra1;a,lm ~ua~i liJ dhts 
n~o ~~ -raz outr1t const no parlament o que 
nilo 'ie.in plf-itc<tr a quéda 1Io ministerio pelo:; 
rnesmissimo:; processos, Yelllo~ e !:'<tsto~, da 
mon:1rc l1ia deposta ! " 

,, l~m um d ia. tl:i-,,;c l.iatal ha iL elciç.ão das 
mcsns do Con!!Te5so. como si por tlcfraz 
1lellnse~tiv1);:.sc~n 111iÍ1btel'io, pi·c~fos n alJ<\U
donar os seus lugares 1ior um voto de dcs
conlhmç .. :1. 

" J::111 outro, Jl'1rti pôr em coacç;lo n 
p,.,~,;i1lentc il:< l{op111.lica, p1·opue111-sc: lei,.; às 
pt'<)S;:ts jmt·:~ l'C!!Ubt' ó p roce,;,;0 tio re$pOn5' t1Jí
l\tlatlt.• cl'ituin:tl Je>~e uwgístrado, ao rne~mo 
do <[Uú ;;e justiric:tnl lll llÇue,; rl o dGsr.ontfauça e 
de censu1·a nos mais acres termos, como si :L 
dimim1lç:to da autodd11cle moral do cheftl do 
Estud0 não importasse tamuem rreliminai;ão 
do i.ll'e~tigio d:b nova~ iustituiçlies ! 

« MJui reg1·ess,t->e :"' peça 1)o liti~a p01· ex:
celloncLL do antigo r egímen, indicando-se a 
nomett<;;."lo de uma com missi:i,o que org<inise 
1tu1 pm.iecto di.; 1·espusLa it rnens:1gem prosi
denci~l, arremedo ou regresso formal âs dis
cussões da resposfa ú fa lla do tb.rono, nas 
quacs quem não tinha prodnzido nmn. p llilip
píca, n:lo podí:t r;u.nli;tr os toros de orador. 

<dlli iuicia-se todo um µ1·oject0 de lei,. que 
1tttent:1 contr,L o ;;\':Stern:t. constit ucioua.l de 
24: t'evc~reiro e sujeit:i: os ministros de livre 
dcruis:;ão e uoineaç((o do Pl'esiden te da Re- · 
publica. ii : contíngenci;t illegitimn. (le serem 
apeimlos do poU.cr por uma exfons:1o de in
oompatiililidad8S, ele qne o legi5lador con
stitumte não cogitou. 

«Cv1110 se não b;-..;t:i.rti este acervo do it.no
malias, que podem comlnzil'-uos ao '3Xtr emo 
r.le recahirmos uo re!):ituen indeJinido da <lic
t:ldtim, unico emqne'::. P<ll. e as reformas si'i:o 
possi ,,eis, ti vemos de assisti!- as scenas pro
lon!!':.\da:; de llesítação, e por ultimo de desis
teucia do Sr_ Ame1•ico Br•aúliense, durante 
mais de um mez nomeado ministro da fa· 

. zenda. 
«Solida.rio com o. polit ica tlo Sr. Pre~identc 

da R.e1mblíca. pela acceitaçào . do carl!O de 
govcmador, ele til. J io ti ma contlnuça, o illus
tt·e paulista só po<li:l t er um receio : o de cou
tirmar as t\SS•3vernçõ8S dos adYer:>a.rio;; do 
governo, quando gar,1ntiam q tle, para enfr11~ 
quecec a n.tlmini:;t1·:\ç:lo ai)tnal , tinhun como 
certa :e renuncia do S1·. .Amerirxi Braziliense 

.üa. pasta d.a fazenda • . 
··· «A g-a:rn.ntia nio.l o m bia o ii:üz cstani. re
forçada pelo proprio Sr. Americo Brazili· 
ense ! 
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<-<E desta fórma St<crifiertrmn-se os ne;;ocios \ « Com uma mP-dirla, como esta, de occ?tsião, 
publicas e os interessesdo estado a. incertezas· o Senado pl'cten-Ie fol'çar o chefe do Esta.do <t 
e adcliamentos, que vão fazendo descer o 1 csfa formula l'ranceza: - submissão ou de
nivel das instituiçGes novas a.baixo do nível missiio. 
das institui.:(íes velhas. «. Ha, T?orém, urna. formula, americapa, 

«Pnr<t onde iremos, si a rcstanraç~ão é im- mmto mais para temer se: - reacçiio ou di
ctadur:1. » possível e a rcconstruc(5o é irnprntic:i, vel !>) 

O ora.dot' aproreit.t a occ;t,.ii'io P•l1''1 a gr;!
decet• ao escl'iptor desta,; linhas o ter envol
vido o seu nome, que é o de u111 individuo 
reputado um nemú, em c'~mpanhia tão bri
lhante, ein convivia tão distincto, corno o do 
Sr. ~~i<:_ü Braziliense, preconi~ttdo mi:list:·o 
lh 1c....,e11nct. e do Sr. Ruy Barlm::::a. que fez 
parte 1.b rlicbdm'<l. Por isso ap1·01·eib a. occa
sii'ío para ngi·aclecer ao general Deodoro o 
raxor de tel-o mandado incluir entre estes 
cavalheiros. 

l\Ias bto niio é 1rn,da. O CJUé 1!1u faz t1·omer 
de rneclo, pedindo a Deu:; q1w o mundo acabe 
antes úo cliegai· esttL grande c•ilastl'oplie, siio 
as ultinms palavra:; com referencia. ao Se
nado (LJ): 

O or-ador é um '.los bipedes mais pacificbs 
que entram no recmto da. Camara; mas niio 
p<'lde ticar tr;inquillo quando, em 11m~L ópoc~L 
em que lho parece r1ue a olJri "ü(':'io Lle todos 
ern, c:;;forç-a.rem-se para entra.~ de v~z em 
um regímen de ampl:t liberdade, em um re
gímen respeita.dor de todos os direitos, vê 
ameaç:u.h a representação na.cional de- í'C" 
(ll:rlio ou dictwlnm! 

A re:tcção existe lm muito tempo; tem sido 
JH):;tn, em pratica em larg-a. escala, contl'a, 
todos aquelles que .inl:.:·aram do sen dever 
m:1ni rcstai·-se em de::;accordo a qualquer acto 
elo ~·eneral !Juodoro. 

J\<io salie qul)- a rea,cç,ão possa ir mais 
longo. Só si foi· lev<rntando patilJulos mi 
praçrt publica ! 

« ~\~o. Se.narlo-N~sb Can~:u·:• o senti1:n~nto O SR. P1n:srnEXTF. - V. Ex. começou as 
oppns1c10msta do!mna .ª ma1or1a .dos esp1l'ttos, snns r·cllc:xões julgando demasiado la.til. '" 
e o parlamentarismo illegal esta preparando interpretac;ão dada pela mesa ao artin-o do 
de~a?·ratlaveis conflictos com os outros po-1 ~cgime~·!to; ma:s V. Ex. estiL. in~lo aincl,i m~s 
der<:!:s. . . . wugo n.mda elo que a proprrn, mterpretaçao 

<< Aprovmtanclo a supor1ond::ulo do numero, do reo-imento. 
que por ora n[<) se pódejulgar si é puramente sº . '.\ 1 " > •, - • 

occasional, vi:sto a ausenda. de muitos se- . ? . .r... Z:~·~:~ iem ,8"i.be, mas 121 eci::.a e~pllcar 
nhore' 'emrlores 'oi hontem encerrado e vo- a. :su.l amlact,t ne:ste momento c~m ,t sua. 
tado ~1~ l;l'lmeif.i ~discussão o projecto Rny natureza; e ª Cam;tr<t d0 vc a.dnnmr-se d~ 
Barbosa, que revog-;l. o art. í9 da Con:;;ti- Ycn· ~.?m~ te?1 coragem de l~vanta~-se aqm 
tuiçã.o, no qual o leg'islarlor estabeleceu sim- tiP;\?1.~ de:::.ta:s pal~wra:;;-::e~icçao oi~ lltctaclura. 
ples incompatibilidades rle exercicios para os E e,dmente um.t temenel<tde · 
cidadãos investidos das füncçõe~ Llc qualquer Niio s.:i.be o que llie succederú; mas si tem 
dos tres poderes federaes. esü• auclacici, é porque o proprio Sr. Ruy 

<..< A g-r~tvidade dessa medifü1 revolucionaria Barbosa, qu0 foi dictador, no seu discurso no 
despertou no venerando Sr. senaclor Almeida Senado, disse que era ol>rig·açifo de todos, 
Barreto a idfa ele convidar os ~eus colle!.rns Cam<1ra. e Senado, serem guardas inexor::rveis 
a assumir nominalmente ·a responsabilidade ela Constituição, par.~ evitar que os que go
de seu voto. ver-nam usurpem e exorbitem; e si isto e 

«Nesta occasiii.o o Sr. sen:tclor Pinheiro verdade, o orador quer impeclir que o go-
Guedes declarou que julgava incoostitucioncll Yerno usurpe. . 
o projedo, mas que tem razões politicas pani Quer, peb sua parte, chamal-o quanto 
votar por elle ! puder ao cumprimento elos seus deveres, para. 

« Limitamo-nos a um simples ponto de que elle não possa Llesmoralisar-se e abdicar, 
admiração. D<t plnase do Sr. senador Ruy Barbosa. (ln: 

« A votação correu por aquelh · f'ôrm:1. e o ten·upçües.) 
art. 1° do projecto passou. O velho general, Vae concluir. 
comprehendc:vlo que, nem com a sua pre- O orador é uma iutelliQ'encia estreita e aca-
sença., devia ser cumplice das votações se- nhada (nao apoiados gerad); e sente uma 
guintes, retirou-se elo salão, acompanhado.ele tristeza enorme ao lembr;.1t·-se do qne tem 
outros conspicuos varões. occorriclo no Brazil, depois de certa fat<t. 

« O primefro ;.:olpe está dado; os dou:> ul- Quando se ~z a revoluçii0 de 15 de no-
timos não tardarão a, deitar por ter-"a a c;_1r- rnmhro, entendeu de si para :Si que niio 
vore aincht sem mizes. havia füllb mais racil, que ni1o havia 

«Dentro em breve não será ministro quem wtda mai$ doce, do que fazer-se nesta terr<t 
o Presidente da Republica quizer, mas quem unu republica clemocratica l'ederal ; que ist 
for do agrado elo Senado. não exigia grandes talentos, nem grandes 
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conhecimentos de scienci'i tlo go,eruo; exigi:l pouco füllou-;;e, ocha-se 110 período da maior 
simplesmente mais dedic,1ç·;"í.o, mais. PL'OuidarJe illfelici<.ladc. O P;11•á, :1inrL1 h:t pouco onol•rc -
e o mais p[Lralytico senso commum: deputado rereriu-se aos I:idu~ q11e alli se 

Entretanto, e>t•t tarefa.. fnpil!in;a cm 15 dermn. ~fatt1.1 Gl'os;;o ú o qne >e v''· Em Sã.o 
de novembro de 18S9. e nos -tempos su!Jsc- P,ullo, di.zom, o partido rcpu blil:ai10 ec>tú 
quentes, din. a din. e:;tit sernlo" <lillicultad~i. e nrn·to. 
está exigindo 11oje e~fürços Q·i~ni1tcs. Esta~ -0 , 
instituiçves acceitas, tle bri'.ço.3 ~abertos pela · ~i-~ • ~íoREIRA nA SuxA-Nito :i.poi<\do. 
Naç-lio inteira, que esr1ueceu até a veuornç~o O Sn · Z,1~u - ~o Rio de .Janei ro- .. não 
á j)esso:.i. do monarclrn., pny[t abrigar-se ,~om l"<ll lemo::: no que se pas,;;~ no Rio de Janeiro, 
a liberdade, p01' que :icreditav;1 '1Uü na Rt:pu· cujo Congl'e~rn decrefa neto,; q nc fazem lcm
blica. poderia YiYel' lll;tÍS line tlo qne n:i. mo- lJ(':tl' os áo S~I!ado de Cal ig-uh o d<.l Nero •.• 
narchia; estas instituições, pol' 11no se acham o St~. EJ.~ico Coi::r,iro - r:;· ;1 ve1·~onlia da 
na situação que todos conhecem '? Por qnc l{epuhlic:i,. · · 
-phenomeno_e:.i.:teauho e:>sns dilliet1hl;cLles eslifo 

d ' 0 S1;. !iEX!tlQl' E DE CARVALHO - N;Io sui•gin o 1 
O orador Ult >U<l. mente não encont1\1 cxpli- :tpoht•lo · 

caçITo.: O SR. Z.uu ~ent.:: :;na a!nm $Ob o peso de 
:Mas todos estão 'Cndo o qne se pa:>~a; n urna tristeza enot«ne, rpmndo, em vez de 

reacç:ITo 011 a \lictadura nlu e;; ta; niio r11w1· encontrai· ;1 realis:1çiio dns espen1uç~1s <J 11e o 
r1ue5tües com ::i. bayoneta, nem com a Mp;i.d:t 1•niz nli01ent.Ln1, só encon tr;i. :t r;onl'u sii.o p01· 
(riso), apesar de estar perfefüunentc con- Wda ,.! i1nrtc e ·1ior maio1· mal, como tleclarou, 
vencido de que a bayoneta e :1 e,;pa.d« brazi- não Ye meio de reme:lial' isio . (Trocw;i-se 
leira não ~e hão de dcseml.1ainhar para nut:ir ditferc'Yltes a1rn•·tes.) 
a liberdade d~. patria (apoiado.<), npcsar de Está s0 ::tlon~ruHlo de mni,;; não Y<:iu fazer 
estar profundamente convenciclo ele qt:e o um di~cm·so politico. \'cin t ra.t;w apenas d.e 
exercito e ~i. armada são as 11rímeirns garan- um negocio mínimo. relat ivo uo e~ tado ch1 
tia.s l)M'<' que possamos contai· com um regi- Balli:i. Sente nfi.o ver aqui o nobr•" deputN lo 
men digno de nôs e elos rlllio:s que deixar- Sr. Garcia Pires e outros que 11ão são sns
mos. peito'> no ,c;overno •3 que pocforilo tlizer· o 

o SR. SERZllDELLo-E a histol'in. mo~tl':1 estado a qtrn chegou a smt terr:t, que outi··om 
mer·eceu ~er chamad:i. Athen::is bra%ileira. 

isso; tem ~ido s~mpre as~im · A Cam:1r:l me ver um docnniento curioso. 
O SR. ZA)IA. cliz que a explicação n clcu o A Cama1·a !em sem únvidn acompauhatlo 

uobrc dcputn.do o Sr. Aristides Lobo, que niio tudo quanto se tem dito no Senad0 .e ll<t im-'
pócle ser sus11eito. pr-ensrt a respeito do pt•o.iecto lluy Btwbosa, e 

S. Ex:. <lis.seque esta. s itno.çito tema sín- h'• 1le tera:J>er•::t<lo quejtllga-sc tudo uma. 
gularkktde de procm·;a· por .suas rni:i.u;; SU'll<'S forida- mi. Constiluição, :,:em se lemlm11·em os 
para se coçar.·· defensores clelh'l- 1.ht:S fe1·ida5 - <JU(l ltainur ;_i,ty 

t:-r Sn.. DEl't:TMio- Diri:i. isto em con- llle fü.z constautemente . 
versa. "\ ConstituiçfL:) ro ~ vi olo.cb, tlizem; No eu-

0 SR. ZA.HA-Em conYer:;.:t, não'·, mi, im- . lt'titanto elb o está selldo e continu:1rá a ser 
tlíarbmeute pelo rep!'e::;enbnt.e do Poder E.x:

]_)rensa; o orador leu, transcreveu e repete- ccl1ti vo, 0 Sr. mH'ec:hal Deodoro, 0 Presidente 
hoje na tribuna. Lin. Republica. o 1rnico re5ponsavel, o unico a 

Esta. situ:i~ão, <lisse 0 nol)re deputado, foi quem tem o direito de pedir ~ontas, cm nome 
se :q)roveitar dos trapos m~is impi-e:st:iveis fa Nação brazileie~t,º que represen t<\ ne5te mo
do imperio, para rip~esen tnr-SB pP.rante o rnentu. 
rnu11do,aos olhos da ~<1çüo e aos seus proprios l'ião quel' s:i.hel' ;;;i existem minis tro;;; não 
olhos, nndrajosa e i'epcllente, qu[l,ndo vodia. e q\1er saber ~i ha um cha.ncelhr comp<ldre; 
devfa procurar a nato. do p::i.iz. (r1poiarlos.) isto para. o or~ldôt' é inteiramente intliJicrente. 

Eis ahi a explicaçio darfo, p~r:i a di!Ilci- A unicn. entidade -executh-:'\ à o marechal 
lima situa.çITo em que se achaª RepuLlka; Deouoro; est:i, é :e dout rina republicana .. • 
o orador o. r epete, porque ê urna proposi~~o 
axiomatica, que não póde sofi:J•er contes- O SR • .TOAQUI)J PrmNA}lBuco - Anoi:i.clo, e 
ta.çLl:o . nmito correcta.. - - -

Por tor.lu. a parte o que se Yê ? que e qu;i o Sa. ZA}IA: - l\Ias, tratando das incompa-
l_lassa ein todos os estados? ti!Jilidades alleg::i.das .. -

A Dalün.. .. para elh'L ni\o lln. salvuçi\o. 
Gov-az tem dous ~overnarlores. nm dictatorial, O SR. P1:.EsrnENTE - Lembro ao nobre 
oufro constitudómi.I. Sergipé tem nm -go- deputado que :i. hora. do expediente est{~ a 
verno que se diz legal, !un.s {lcrfeitamenle terminar . 
contest ado. O Rio Gra.nde do Sul, de que ha O Sa. Z~L-'.. vae couc1uiÍ'. 
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o SR. PnESIDENTE - E' preciso procedel'-se \juiz, ou . lrn. de ,exercer o logar de juiz;remin-
ú chamada. · ciando a. sua cadeira no Senado. 

O SR. ZAMA. diz que si o Sr. presidente 
soubesse as torturas em que fica o ,seu espirito 
na tribuna, quando lhe impõem --um prazo, 
teria de certo compaixão de si neste mo
mento. 

Vae porém resumir. O pro,jecto do Sr. Ruy 
Barbosa, é inconstitucional, dizem; a emenda 
para a creaç:ão de uma commissã9 de resposta 
a mensagem e tambem inconstitucional, alle
gam. A C<tmara não pócle decretar inc~mpa
tibilidade; mas o Presidente ela Republica as 
decreta por si em termos taes que não lhe 
será possivel recuar das consequeucias qne 
delles hão ele provir. 

Pede a n.ttenção da CUS..'l. para. o seguinte 
aviso do Sr. 1.teneral Deodoro. 

E' muito recente, édo dfa 12 dejunho, data 
em que o Sr. ministro d<t justiça expediu ao 
gove1·nado1· do Pa.rit este aviso que vae 
ler (lê): 

«Em 12 de junho o ministro da justiça ex
pediu ao governador do P:.i.rà o seguinte 
aviso: 

Crê que está dentro da logica exigindo que 
o Sr. marechal Manoel Deodoro ela Fonseca ... 
nosso muito podei·oso senhor, mande cumprir 
na Bahia o disposto no aviso expedido para:· 
o Parà e que lembre ao seu compadre e amigo 
o chanceller da Republica, o a.viso que man- · · 
dou expedir nesta data, porque com este 
a.viso fica tutloliquidado; e o Sr. Lucena ha 
de optar ainda que seja comi. 

Vae mandar o seu requerimento á mesa e 
crê que neste assumpto os proprios amigos 
do governo darc1o o seu voto ao seu reque
rimento, porque está no exercicio do regímen 
presidencial. 

Pede desculpa. de se haver excedido um 
pouco ; mas o Sr. presidente sabe que um 
llomem velho tem uns habit\1s que não póde 
largar com facilidade, e quando a garganta 
lhe começa a coç.:'lr, precisa dizer tudo. (Muito 
bem; muito bem,. o orador e coinpi·irnentado.) 

E' lido e fica sobre a mesa o seguinte 

,, Convém que ueclareis ao procurador sec
cional, eleito deputado ao Congreso desse es
tado, que deve optar por um dos dous cargos, 
entre si incompativeis, attenta. a. possibili- «Requeiro que o governo informe a esta 
dade de conflitos e pleitos entre ~)e União e o Camar<l. si jü füz extensivas ao juiz seccional 
estado, não podendo elle na qualidade de re- elo estado da Bahia. as disposições do aviso do 
presentante dos interesses de ambas as partes Ministerio <la Justiça, expedido ao governa
funccionar corno orgão insuspeito de qualquer dor do Para, em data de 12 do corrente; que, 
dellas.-An,onio Lui.::: .r1ffonso de Carvalho.- no caso negativo, sejam expedidas as neces
Sr. governador do estado do Pará.>} sarias ordens para que as decisões do Governo 

Federal prevaleçam tanto no Pará como na 
UM SR. DEPUTADO'-Os amigos elo Sr. Lu- Bahia e nos demais estados. 

cena que respondam. , . . .,. Sala das sessões, 26 de junho de 1891..;_ 
. O SR.. z,rnA-A mater1a e tao clara que Casar Zama. » 

não admitte duvidas. . . 1 o SR. JACQUES OURIQUE-EU pedi a pa-
UM SR. DEPUTADO - lsto é simplesmente lavra. 

triste. - . . ... o SR. PRESIDENTE-Mas não ha tempo 
O Sa. ZAl\l'.A diz que s1 o -propr10 gov~r~a- hoje no expediente ; amanhã será dada a pa

dor é um pygmeu deante do governo e e m· lavra a v. Ex. 
compatível para o cargo de deputado, os 
amigos elo governo que tiram as consequen
cias. 

Quem estabeleceu a doutrina da incompati
bilidade foi o. Presidente ela Republica em um 
a -viso assignado por elle. 

Ora, como o orador não que1• que haja ex
cepções, e como ·na sua terra o juiz seccional 
foi eleito senador, está funccionando, e é pre
sidente do Congresso, vae requerei: ao Pr7s!
dente da Republica. que faça extensiva ao .1mz 
seccional da Bahia o Sr. Luiz Vianna, actua.l 
presidente <lo Congresso, as . disposições do 
aviso que acaba. de ~itar •. ; . 

Deante -destê aviso o JUIZ seccional ha de 
permanecer no Senado,renunciando._o legar de 

'C:una.~a ~ \· I _ ____ · __ 

Em seguida. :procede-se á chamada, ~t qual 
respondem os Srs. Matta Machado, Palleta, 
Nina Ribeiro, Eduardo Gonçalves, Rodrigues 
Fernandes, Belfort Vieira, Indio do Brazil, 
Innocencio Serzedello, Cantão, Matta Bacel
lar, Casimiro Junior, Henrique de_ carvalho, 
Pires Ferreira, Martinho Rodrigues, Barbosa 
Lima, Bezerril, João Lopes, Justiniano Serpa, 
.Tosé Avelino, José Bevilaqua, Gonçalo de 
Lagos, Nascimento, Pedro Velho, Miguel 
Castro, Amorim Garcia, Epitacio, Sa An-· 
drade, Retumba, Tolentino de Carvalho,__ 
Rosa e ~ Silva, Gonçalves Ferreira, Joaquim: 
Pernambuco, André Cavalcauti, Annibal
Falcão, , João Vieira., Espírito Santo, Belar
mino Carneiro, Oíticica, Ivo do,~ ~rado, Oli;. 

. .i5 -- -
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-reira Vnll«dilo, "\.ua-usto de Freit:H. T0s
tu, Senbra, Z:un(l, Xl'thm· H.ios, S: Lntü~ l'e
reira, Custodio rk:;:;\Ie!lo. Panln Gnim:11·~,,s. 
Leo.-idldo Filg-g;eil-as, Per.;irn de :\follo, 
Athaille Jnnior. Fonseca e Silva, Fonseca 
Hermes, Nilo Peçanlia, ~Lmhães , lbt·1-eto, 
Virg-ilio P~ssoa. Fr:tP\~:1 Can.·nlho, B;1pt1~ta 
d11. l\Iotta, Frões d :.1 Crnz, ,\lciudo Ga:rnabm·a, 
Eríco Coelho, Satnpai() Fermz, Jacqnc·s Ou
rique, Aristides Lobo, Ful'guim '\Ver·neck. Vi
nliaes, Contlc de Fiµ-u0il'cdo, ,\utouio Olyntllo, 
Badaró, Pncitico J\Ia~carenlms, Clrnga.5 Lobato, 
Alexandre SLndder, Lnmouier, .\lnn·o Bo
telho, Dutl'::l. Nicacio, }.f:tnoel Fulg-eucio, . .\:S
tolpho Pio, Gonç~1.b-es Ra1no:;. Domingo5 Ro· 
clla, Co5tn .\fai;:imdu, Fe•·nfr;i l{.::tl1~llo, Bn~no 
de Pain1, .Toüo Luiz. Berllardino de Cm1pos, 
Franci;:co Glicel'io, l.:11'Y:tlllf11. ?>Iu1•s,,, Ro
drigues !d•-es, :!'.fot•cira eh SH »:1, Azerefo, 
Cacifano de ,\lbuqn1n'qu0, ?lfa.rt•inno d8 ~.!<1-
galh5es, Ca1'1o~ Campos, Schmi11t, Lacerd;t 
Coutinho, Antão de l:IMitl, .-\Jcid0s Lima, 
.A breu, cnsshno do Nascimento, Dcmetrio 
Ribeiro 8 llfomrn Barreto. 

(1 $1~. P1tEsrnE:-:Tz · Lleclara que respon
(;,,!-:tln it. CÍJ;Hllttua ll)l ::il'S. tlepu tadoS,' velo 
•111" n;iu p1.1t.l~ h:1n;1· sessão, e t!e5igna. 11ttt'<t 
;~rnanl1ã. a mesm;i or·uem do ufa mareado. pa.ru. 
l10jr); 

Vot<tç~'lo dorcaimen to intemo e das crne:n-
r_L;:-;. ..., : 

Elei<:iio das commissões .p~rmanente,;. 

4• SESSÃO E~! 27 DE JüSflO DE 1801 

Fi·e~ideacia do Sr. ili att!!; Jiaclwdo 

,\o meio-dia 0 St•. pn:~idcu te man.:a t:izer 
a lei tum do expedi eu te . · · · 

O :';·:. 1" Si,:cn.ET.u:10 1n·oce.le it leitul'l\ do 
ses·uinte 

EXPEDIE~T~ 

Faltam com cansa os Srs. Anf'risio Fblho. Offic:os: 
PedI"o Am~rico, Ra:.cr11untlo Bandeim, .Joiio de Do Sr. deputado José Gonçalves Yi t· i:tto 
Siqueira, Frnnci~co Sodi-é, Felisbello Freire, Lle ~Ii?d8iros, (]atado de 25 do co1·rente, com 
L'rlln.no ?ilareon(les, Oliveir<"L Pinto, G;LlJ!'lel urnuican\lo que, por est ar g-rnvemente en
cle }fagalhães, L•>onel Fialho, F nmi:lsi;o Vei;;a, formo, não tem podido <'Olllparecer as ~es~ões 
Francisco Amaral, Joiio de A \'elar e Behir- e rrue iior e5S<' motivo necessita de l iceuca 
mino de iltenLtouça: e sem causa os Srs. pal'<t trdtt1·t.le suti sa.udc .-A' commissão de 
Uchôtt Rodric;u•cS, Ltu1Po Sodré, Pedro Ch\,r- podet•es. . 
mont, Co:;ta Rodi·iguc~, Nog-ueir~1 Par~rn t1guã, Do Sr. P:·esidente <l<i Republica , datado de 
Nelson, F1•edcrico l:iOl',!!eS, _·'l.lmiuio "i.lionso, 26 tlo CO!'t'ente, subn~eLtendo á ~ pprovação d o 
Coúto Ctllfaxo, J<hé l\farbno, .lnvenci<> d r. do Congresso Nnc1omd , um tratado d e 
A!!.·ufar, Pe1·ei:·a d e Lym, ~leir;i r!e Y:.1scO!l- arbitrn menta tirmnrlo em 'Wnshin!!'ton em 28 
cellos, Luiz de Ani.lrnd0, Theüpllilo tlos Santos, 1le <lbriL do anuo p roximo pass~l<lo ~por pleni
Polltes de Mir:tn(hl. G:ibino Be;;ouro, Leandro poten~iarios do B1·,1:i;i l e de outras nações 
l\facieL Paula .-1,1·~~0!10. Gal·Cia _Pire:;, ilfarw- americanas.-_.\' ctimmissão respectiva. 
liuo !lfourn, Severino Vieir:i. Milton. :1.mpili- Do mesmo Sr. P1'esidente e d:t. mesnrn 
lophio, Diouysio Cerq11eirn, :l!ed1•n.do: Pires e dat•t. submett@do á approv,1ção do Conaresso 
Albnqnel'qno, Prisco Pnl'ülzo, Cl1oniz Fl'eÜ'e, T\acio1ml1 ~u1 nccordo ~rmado nesta. capita l 
CYrillo de Lemo~ , Alberto Bra.ndiío, Viri:1 to com o m m1stro do Peru, j)e!o qual se amplia de l\Icücii'o>, Joa(1uirn BI-eves, Lniz .\Iumt, o ex1stente 5obre a execução de cartas ro"::t· 
Lopes Troviio,l\farriock, Je:;uino de A l~uqu,,r. torias. - A' mesm:t commissão. · " 
l'JUC, Thomaz Delfino, Joiio ~inheiro, Jacob Do MinistGl'iO dos Negocios do ~nterior, rht 
da Paixão. Ferr•'!ir:t B1·autl5:0, Costa Sennn.. rnes1rm <lata, •~omwulll~êuHlo rp1e o St'. Presi
Gonç,alves Clu.v•es. ,1.me1'ico Lnz, Felicfot10 dente da Repi.:Illica fico Ll inteir:i.cl.o do ofllcio 
P enoa, Viottl , Conea Ra!Jello, Aristides desta Gamara , de 20 do corr~ute, r eh tivo ú 
Maia , cario$ Cha;:-~l~ , D0ming-os Porto, Fet'- elé;ão da. rnes:i. que tem de dil'igir os traba
reirn. Pir0.5, Montcü'O d:1 Silv<t, Z..fartinho lhos cl:~ mesma ca111ara.-Iuteil'3.da. 
Pra,Jo ,J unior, M01~1es Barros. Lope~ Cliava~, _ 
D?mh~gos de Mor:.~es, "!-clolpb iJ Go1;~0, 1~ngelo 

1 

O Sr. -~ri:stides Lob~ diz qtie, 
Pmhe1ro. ~{odolp:19 l\.!1r:m~:.t, '1:~ui.11110 ~ttrl9s, qm\nclo })_edrn •: "[l<Llavr a, o seu mtuito ern 
Co.;tn, .l 11 n10r, _'\dredo E\l1' , (Ar:los bnrc1a,, offel'<)CCl' <L cons1derae<"'i.o da. Ca.mara um ra
Almcida. :io~·ud1\1, t~nb1füi Junwl', Fr[')11ry 1 1uerlmento que se refere à Intendencia. l\Iu
Cur~\1lo. Leoi1o~rlo Je Bnlhões, Gnim:1r1\es 1 nicipal rlesfa <.:apifal. 
Kattll, Fel'llal\des Simas, Lauro ?.lüa'?r , V!cto- Acciden.t,1 lmente occupar-se-ha <lo <liscm•:;o 
rinti _ ~Iont8~l'O , Perefr~t ~a ,Cosw, J nlio 1.lc pt·of~rido pelo :3r. Zama, que o c,hamou a 
Castll110$, brL1e:;t0 d t! Olivciu·a, Borgc;; •fo torr<ino. ' · 
.Hedeil'os, Thornttz Flores , Hometo Baptism, !\[o·' vem i tribuna desfazer duTidas, 
R.ocha Osorio e Fcrn;lUdo Abbott. nie;;mo 1Jorque nf\o _a.credita que o nobre 
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de\)1~t.~tdo as. ~~n 11~ :so\1r~ os perigo~ üa Cé\U~:~ ! :<.peailS :vm<:ç·amo~ a dar os primeiros passos 
J~ILJ'.!c~ mot'.; .tllo::.. P'.~l~ :w:u;_d _ ::e?·tmun_ ; .mw 1 no .'~'~mmlto 1.lest:c republica, qna ainda não 
vcu, tM'. po~co p1ol(jlll p,tLnras de uie::.tl'i~. esta lltnd~tda,lmvcmos de de:;animar '?Porque 
l10~qu~ e . 1~m. companl101ro _de lJ<'nc!ld<t qur~ lrn:venios tle volver os olhos para 0 passado e 
acode <t sauuat1!1a: mas 1n·ec1s:t el_uc1da1· um pl'ocurar em urna instituição condemnacla os 
ponto l)lte fOl levantado na trtlrnnn. pelo fructos pêGCOS •J rachiticos ')Ue esfa nação r~· 
no\wc c~cputa.llí?~. . . - cebeu d.e urn~t instituição, que em cincoenta 

Com ~~u e::.pll'lto 11•r1taclo, sen tempera- am~os nada l'undon, nem isso mesmo que po,.· 
mento. ardente, e nobl'C 1.~eputado ad10u -se clerm clmmar-se a gr<üidii.o nacioua.l? 
demasiadamente a.ppr0he11;;;1vo pelo momento Levanb-se un, Crtmara todos os dias a ban· 
actual. doira do pa~lam911turism0. :\las o qne e o 

O orador não pertence ao numero daqnelles P<:1·la_montar1sm?? Qual foi a e:xperiencia que 
que se acb:u1~ _safo;l"eitos com a politiC•t uo nos 11zernos? D1z-so: a.s camaras tinham o 

.. governo q ne dmge neste momento os destinos d_ieeito do de~pe~ir os ministerios. Sim, 
do paiz. trnham r:ste dlec1to, mas qual eea. o 11ro" 

To l l 
11

,
1 

· c?:;so 1 l'..rü ,iJTectivamente a soberania nu-
( os sa ien~ qno · impl'en~::i. tanto cional qne despedia os ministel'ios on era 

quanto coube ;ts sua~ fol'ças, o oraélOt' p1'01li- muitas -rezes um conluio parlamentar~ 
g-ou a lll<l!'dW. se!:!·111r\a por este govorno. a o · · direc~~i'_toque i_rnp1'ii)1in aos i~c~.''ociõs 1iul1licÓ,,;, ~11as1 s_empre e mms do uma ver. os proprios 

1 
- monar·clnstas llrn clrnmaram corajosa.mente-

mas mtt:i prec1s:1 cm lmt r :10 parlamento r11rn a co111m:tn1_lita tlo p:tr!a.mento. 
cstarno.-; elll pr.3:;enç'.~-~ do nm;t instiLuiç'.ã.O rine 
naturalmente se resent0 da herança que Foi p•11'a fugir a este inconveniente, a este 
encont~·ou íirn~nda nos principios politlcos, erro grnvissimo, que os amcricrtno:; levan· 
e L~a, ma er.lucaça_o dos homens, ,1ue não podia tar·ain '._!governo prnsideucial.EITcctivamente, 
de1xm· do reílect1r sobre a nova. ínstituil;ão. ell~ ntt_? ! !lll e~sa valvuln. pertida que dá 

S:tllimos 11~ ~eio de n:11a revoluçii.o prep:L- sat1sfaçao unmeclrnta e desafo!.fo continuo ús 
rada. DO . e:;pmto pulJllco _ pela propaganda paixõe:; (jUC se orfi'<rniscU11 : ruas em compen
dernoe~·ültCa, mas que nao podia vencer e ::;ação o~t•3 governo é o governo da, estabili
destrmr a espessa, camad:t ele cincoenta anno:,, clade. c~o exe_cntivo,. da - ~dureza dos planos 
rle um g-oi;erJ?.O rnonarcl!ico, com seus~ bnsos, admun~tratrvos; e o ~oveyno que o!Terece a 
com seus r0g-1meus, co111 as :-;:ins instituições. gar:antt~~ da marcha coutrnua do progresso, 
p:n'<t ttzerrnos tlo pê para a mti.o uma trans.: rnml? dIV_e:"so c~::qnelle systema que dava esse 
formação compleht do p.:iiz. de:;alo.gp immeomto, ma-s gr'.e não interrompht 

O r~~imen republicano precba de tempo j a p~ltt1ca, porque r1o poltt~ca era. a mes_ma. 
para 11rmar-se; ternos o exemplo na Amei-ic<t j~_f11ml Lle coutas, o que vrnhct a ser a disso· 
do :.\01·te, paiz ~ue _fandou a. republica, com 1u~a? ~~- p::wla,m~n~?· ? que representava. a 
elemento~ muito chvet·sos e snpel"iores aos de~titmç.w do ll?lllI::.terw ~ Representava a 
nossos, por·que principia:vo .. por ver ünna.Jo 0 vont:lde 1le um so homem, porque elle appel
i)erço de sua nução por uma o·mte forte lava '[)[tl':t a nação, rnas a nn.çfo reprcsenta
pelos puritanos, que immia-rn.ra~tl da ln.rda~ va-5e no p~rlamcnto e pelo famoso sorite de 
terra.. ~ . ~ C[Ue {'aJlou );abuco de _-'..ranjo, Cl'U. O governo 

?ela historia elos Esütdos Unicto5 sabe-se a fazenllo p::trlamento e o palamento susteu· 
luta susten_tn.da pelos grandes patriotns pafü tanr.lo o gove_rno. Este é q_ue foi o pr·ocesso do 
levantar_tt mstituiçi.i.o ; e muitas vezes 0 tlesa- parlamentar1smo entre nos. 
nimo invaclio aquellas enern·icas alm·1s em O que plantou esse nnrlamentarismo no 
presença elos ""raodes obstaeulos que ~e lhe-: paiz'? O que foi que elle fecundou com os seus 
otrereciam. 0 

- dogmas ? O ?:·aclor não vê. Depois ele 50 annos 
\Vashington, Jefferson, os maiores vultos ele monarc:nrn. representativa, vimos um 

daquella nação, mais de mmt vez duvidaram thronu culnr por si n!esmo, como u~ fructo 
de sua obra ; mais de uina. vez entender::ii.n podre. O que nos de1:rnu elle depois de ter 
que o paiz fa succumbir, que a constituição dominado tanto tempo'? O progres;;o natural 
que elles ]jretendiam plantar iit .dividir a deste 3ra~de povo~''.:. marcha desta n~tureza 
nação em retalhos ele nacionalidades impo- que na~ par~~. conchçoes de c~esenvolvm1ento 
tentes perante o mundo, clauclo um csnecta- que MO so::.::;obram, a despeito de todos os 
culo tristíssimo. • eri'OS que os homens possam conunetter. Foi 

Entretl),nto a perseverança venceu tudo o que :1 monarclli:.\ deixou. 
isto. Estes homens soffreram accusuções as Quanto às reio1·nw.:;;, o que se dava? J .. ~ 
mais. violentas, tiv:eram de supportal-as e, reform'1S libera.~;; er:i,m sempre iirocrasti
combmando e~tre s1 os seus e~forços, levan- nadas, ui1o sendo concedidas si não aquellas 
ta1~am es~e co1!.osso qu.e assom.ora o m~oilo. [ qne º. potler julg-av<t q~e com:.·inha efüct. nar·,· 
_ P_ara que.7 pois, exclama o orador,- ~os que e assim mesmo o que viamos? Vfamos que as 
sahimos hoJe do berço üe uma revoluçao, que idéas sustentt1.das pol' certos politicos eram~ 
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contmriadas µor elles mesmos, quando nas 
regiões do poder, 

Bra a magica sempre ! Era essa farça per-
petu;\ que se representava no paiz. . 

E' para isto que nos querem levar ? é 
para. isto que querem conduzir o paiz, que 
principia agora, a. soletrar as primeiras l)<\la
vras do regimen republicano '1 

De facto, o orador é daquelles que não 
estão contentes com a situação actual; sab~ 
que os processos tlO regímen republicuno 
não estão ainda no seu pleno exercício; sabe 
que o chefe do Estado é um homem desappa
rell1ado para a alta posição em que foi col
locado; que não te111 todos os elementos, quer 
moraes, quer intellectuaes "Parn. o desempenho 
de suas altas funcções. -

Sa:Je, portanto, que os seus desvios, que 
seus erros devem ser previstos e silo inevita
veis. 

l\Ias o que nos cumpre fazer é desteuir 
tudo isto e · abrirmos de novo o período 
revolucionaric no paiz ? Nã.o, o que nos 
cumpre fazer, como patriotas que somos, 
como homens serias e com os elementos que 
a Constituiç~ã.o nos proporciona, é, pouco a 
pouco, lentamente, corajosamente, perseve
rantemente, levar este poder à sua, posição, 
obrigando-o a entrar no camiJ?ho do dever. 

Talvez se diga, que ü Constitui~-ão não 
offerece elementos para conterem o poder que 
exorbita. 

Os que assiro ar un::.entam não dão a devida 
importancia á influencia da opinião publica; 
não querem ver que hn de exercer uma 
influencia enorme e irresisti'vel, a, verdade 
proclamada constantemente peltl. imprensa, 
no seio do parlamento e em toda, a parte. 

Si tal acontecesse, o clepositario do poder 
i1[0 ser5a com certeza - insensivel a taes 
manifestações. 

Temos primeiro o processo da tribun:i.. E' 
um erro gravissimo o daquelles que não dis
tinguem o parlamentarismo da critica, que se 
faz na tribuna do parlamento. . 

O que distingue o parlamentarismo <lo ,re
gimeu actual é que o processo deste regímen 
é o da critica, esclarecendo a opinião publica, 
conduzindo-a e mostrando como está sendo 
exercido o poder, cujas resistencfas vae allí
quilando, ao mesmo tempo .. que o vae des
truindo pela base, afim de que, tendo lm•zo 

" fixo ele duração marcado na lei, quanrlq elle 
comparecer perante o paiz, feita a critica, de 
seus actos, se encontre em . presenç.a da re
provação nacional. 

A nossa imprensa, essa curiosissima im
prensa, que, a-final de contas, é muito re
speita:vel, mas que, decomposta â luz da 
verdade, -representa muitas vezes o trafico 
indigno da consciencia está creando emba
raços à crttica c1a tribuna. 

O orador defende srn's ideas com a ll'1\\. 
assiguattu'n, ú luz do dia,mas, inlelizmente, 
muitas vezes a. nossa hnprensJ. representa. a. 
commnndita occulta., que tem por cletra.z de si 
interesses... A imprensa e~tá constante
mente nus pondo pêas. Si se raz um requeri
mento, pedindo esclarecimentos ao governo, 
ella clama logo que é parlamentarismo. Isto 
é uma imbecilidade ! 

Aproveita a opportunidade da presença de 
se1t amigo (aponwndo pa;·a o Sr. Zama) para ' 
dizer-lhe que diverge <las suas idéas. 

Sa.be que o pa.iz iutefro e:;tá desorganisado 
e isto vae re1lectir nas eleições. como jit se 
refiectiu na org-anisnção dos estados. 
. Conhece todos estes defeitos, que eram 
inevi ta.veis. 

Lembra que <l preoccupação da Assembléa 
Constituinte era, unicamente fazer uma con
stituiç.'i.o. 

Não houve meio ele a.rredul-a, deste propo
sito. 

Pretendeu-se corrigir a lei eleitoral e o 
Congresso não o permittin, embor.-i. os da 
minoria protestassem sem nada conseguil'. 

A execução das leis vae caber a, homens que 
não inspi.ram confianç~i. 

Si es::es home.ns não rlesapparecerem da 
scena política, si não puderem ser substituí
dos por outros que se compenetrem de seus 
deveres, seremos uma nação em dissolução, 
um paiz completnmente perdido. 

Que eram a:> eleições no passado? . 
Vimos que houve um unico estadista que 

fez uma e com ella foi derrotado, honm lbe 
seja, o Sr. Saraiva. 

l\I:ls os partidos polHicos cha.maram-n'o iin-
becil. : 

Logo depois subirain os politiqueiros, os 
homens habeis em preparar maiorias. Agora 
estamos na reorganisação, sinão na invenç-.ão, 
si quizerem do caracter nacional, mas para 
isto ê preciso muito tempo, m.uito ir<•balho, 
muita honra e cligniclade. 

.Mas, afinal.de contas, fez-se uma republica 
que devia ser mn<i tr-agedia perante o mundo; 
entretanto o que se viu foi o sentiménto 
nacional manifestado em· torno de uma. 
situação que ·surgia. 

Qual foi a nação do mundo que re:llí
sou este facto ~té lloje, sem tel' de lastimar 
grande ca tastrophe ·? A republica fundou-se 
e o proprio cambio, ess::i, deidade susceptivel, 
nem mesmo disto se apercebeu. . • 

Objectando o Sr. Seabra que o orador que
ria ~l dictadura, responde que queria uma 
dictadur-.1 com assentimento da nação, que 
dizia ao governo : .. sêde dieta.dor para enca-= 
minhar nossos destinos, mas c3ncaminhae-os 
bem. . 

O que se . l_)edia ao governo era, cligni-
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da.de, honra, probidade, escrupulo e sobre 
tudo o amor da causa publica. ·· 

Arguiu.:.se ao orador de ter proposto a 
dict<ldura por dez annos, mas onde o Sr. 
Seabra viu isto ~ 

O SR.. SEA.BRA -Nosjornaes:· 
o SR. ARISTIDES LOBO diz: imagioae que 

tinha proposto esta <lictadura por dez 
annos e não por quatro ; si o fize:;;se, era 
porque entendfo que este paiz reclamava 
semelhante ·rnelicla, que a observação do 
momento politico aconselhava, que eft'ecti
vamente o paiz reclamava maior tempo da 
tutella em que cahiram todas a~ nações do 
mundo que deix:i.ram-se abater e deixaram 
perecer suas instituições. 

Isto poderia ser um conceito exa!ierado de 
um patriota. ; mas seria um Cl'ime que inuti
lisasse a. reputação de um homem publico i 
Crê que não. Apontem todos os seus actos 
na passagem rapida que fez pelo poder ; 
apontem um só em qtte não se preoccupasse 
do interesse do paiz. 

O SR. SEABRA - E a creaç<to da luten
dencia. 11unicipal ~ 

o SR. ARISTIDES LOBO diz que era uma, ne
cessichde absoluta; e já que se falia nisto, 
observarà que a inteódencia era a intendencía 
da digniclade, representou nesta terra, em 
que tudo se ma,lsina, a. probidade, a honesti
dade innnaculada. Prouvera a Deus que em 
todo paiz houvesse intell'.ienciá.s semelhan
tes! ..• 

O SR. SE.-1..BRA - E o regulamento elei-
toral ? ' -

o SR. ARISTIDES LOBO ia tocar neste as
sumpt0. 

Diz que o que fez foi unfo, antecipação da 
iden, da intendencia rastituida á sua ·auto
nomia, sem esse recurso éa viloso para a 
acção .do poder central, em toda a sua ge
rencia, :1dministrativa. 

E' verdade que o ora,dor acabou com a Ga
mara .Municiprll anterior, mas o que era essa 
Cc"l.mara em presença da, demolição completa 
do paiz? Pois quando rue por terra um throno, 
quando tudo desabava, quem .ih imaginou le
vantar semelhante arguição ~ 

Quanto ao regulamento eleitoral, o Sr. 
deputado pela Bahiti cstà mal informado, o 
orador nomeou uma cominissão encarregada 
de formular o regulamente para o recensea
mento eleitoral. 

Essa commissão, composta dos Srs. Silva 
Jardim, Valladares e Felido dos Santos, for
mulou o regulamento ; mas o orador nunca 
chegou a concluir o seu trabalho, porque re
tirou-se do mioisterio. 

Como, pois, ºfoi o autor do regulamento~ 
que ha. de commum entr~ o regulamento para 

o recenseamsnto eleitoral e 0 regulame~t~ - , 
que se refere à, execução da propria eleição, 
isto e, a. entrega dos votos ? Nada ; o que o 
orador queria füzer era o seguinte : acredi":' 
tando que o paiz tinha de proceder a uma 
eleição mais ou menos distante e devendo 
suppor que a nação tivesse de se · interessar 
tod,1 por um acto desta ordem, preoccupou-se 
em fuudar um recenseamento que. desse a 
maior somma passive~ de sutrragios. Em 
esta a sua preoccupaçao. 

Imagine-se, porém, que o orador tivesse 
commettido erros naquelle periodo de admi
nistração, que tiyesse commettido muitos at
tentados, pelos quaes ora, comparecesse pe
rante á, Camara.. como uma especie de reo 
que vem defender-se. Nüo tem consciencia 
disto ; mas si os tivesse comrnettido, .o julga
mento de seus :tetos pertence á Gamara, á 
opinião e aos tribuoaes, mas nada disso tem 
de commum com o trabalho da organisação 
definitiva das instituições, que estamos ela
borando. 

Faça-se este processo ; condemne-se ·ao 
orador, si quizere:r., mas não se venha com
parar de modo ~Llgum esse período, que 
iior sua natureza foi tormentoso, com um 
largo período de cincoenta annos, em que as 
instituições viveram no seio da mais com
pleta calma, e que entretanto nos legaram ..• 
o caracter nacion<tl que todos conhecem ! 

O que aos representantes da nação cumpre 
é dizer a verdade ao chefe do Estado, para 
que elle o saiba ser; . para. que eUe deixe de 
obedecer ás influencias dP, seu lar, de sua fa
milia, porque a causn. publica assim o exige. 
Occupe o parlamento severamente a sua po
sição ·; faça a~ criticas as mais acerbas que 
forem necessarias aos actos do poder, falle a 
vérdade in teir.i. 

Ivfas havemos de proseg-uir no systema 
antigo, que um dia derrubava um poder para 
elevar outro: que apeiava immediatamente ~ -

Isto não é processo que se recommende a 
uma nação ; isto não e conselho que se venha 
dar da tribuna. Nada de digno e est<tvel 
fundará. 

Conhece as idéa,s do nobre deputado ·pela 
Bahia; sabe que o seu espirito não é avesso a. 
principio algum de liberdttde; ao contrà.rio, é 
apaixonado pot• todas ellas; pêcca, porem, 
por . impacieucia, p0r so:tl'reguidão ; deseja a 
republica fundada com toda a perfeição, e que 
é dever de-honra sustentar. 

Mas não se poderá esperar isto, voltando-se 
aquelle passado em que se levava· em uma 
verdadeira gymnastica politica,, com: camba
lhotas de ministerios a toclas as horas, impro
íicuamente, o que era apenas um desafogo â 
opinião impaciente. -- . 

Este regímen acabou-se. Hoje que temos o 
exemplo da gi.·ande nação a.mericana, lucta,ndo-
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com obsta~tüos <1.e tocl::t a or~lem, di!Ticnld~~r!es l rlo ser lido, e qtw.os 300 ex01~pla:es:-<lo I~~~11p.: 
talvez mmto maiores, depors de tern10s leito q110 :1e.or11 \Jn.nlt:i1 ê•lll. o ollJcw :.er.t0 at::;tn 
uma reroluç;ío exactamentc pn.ra ifat· tim a. lJuhloo pelos ~rs. lkpntai.lo,;. 
este proc.es.so fntil e rid~ClÜ~ q ll~ s? s_erve para Em seguida. pt'OCc~cle..:se á chamado, a que 
desprest1G·1a,r as propl'las 111s11tmçoe;;, temos "i·espoml6]11 os srs. :.ratta !lfachado, Pn.l.ctta, 
de cumpnr o nosso clere1·: procara.1Hlo resb- ::\in:t !Ui:ciro, Eduardo Go9çalves, Rodrigues 
belecer us instit.niçües, comn P''ns;1mos qnn Fenim;r.les Bcll'oi·t Vieira, Inclio do 8razil, 
ellas de.-ern cx1st1r, arcnnd~ com .to:!~s os lnnocencio' Serzerlello, Cantilo. Pedro Cher~ 
embaraço.::; que se •illtolham :\ realrsaç;w de mont l\fatta Bacel::tr Cnsemiro Junior, Hcn
todos. os princi~io~.! . _ riqne'ilce Carvalho. :\~gueit·a Pm·annp·uà,Ncl-

Hq10 temos fe CY councçao. de que o ftttnro son Martinho Rorlri,zur;s, Barbosa L1m:1, B~
nos p~i·tence e qtte este Jntn!'o h<l 1e :'>'c'r zer{•il, .Toilo Lopes, José A Y8li~o, José Bev1-
g1•amhoso para a nossa p<~trm. laqna, Gonçalo do Ln.go, N:1sc1rnento, Pcd1:0 

Observrindo o Sr. prc:s1dcn te que a horn Velho 1\Ii!.!·uel castro,' Amorim Garcia, Ep1-
está d2;d::t, o Drador Yae conclnir, ~azendo o tacio, 'Sá ·~\.ndt"ade, Retumba, Rosa e Silva, 
requer1m~nto . ']11~ era seu i1ropos1to apre- Gonçalves Ferreira, .Joar1uim Pern:'lrnbnc_9, 
sentar, n1do a tl'1bun:1. . . _ .\ndl'é C:lYalcanti. Pereira. de _Lyra, .Toa.o 

A Cam:trn S'.'tbe que pe!a.:int1ga leg1sla~no, Yk,ir:i. Espírito S~mto, Belar.nm;io C<'.1'1101· 
os actos da, Camnra i\Iunic; pal .11~1c e1:tentlla111 ro, Oiticica, h·o do Prado, OlIYmra \ ~:Jhi
c:om as suas i1espezns ermn su.ieito\ a _::ippr< ,_ dão, Felisbel'to Freire, Augusto de Frerta~, 
vação do, µ-ov?rn? e do corpo lep-1sw.trrn. .O Tostn, Seabra, Zama, :\rthur J3.ios, 0?-~CU\ 
Governo 1=>rov1sor10 con_ferrn a lutei~rlencm Pir·cs 2\Iarcolino :\loura, Sernrmo \ IC1rn, 
Municipnl tod~1~ as attnliticoes que tinha a S;mta's Pereira, custodio de ::\Iclto, Pt~ula 
~amara l\Iumc1pal, par'.1 . que. as exerc~sse Guim<niles, Amphilopllio, Dyonisio Cerqueira, 
mclepenu.enternente do l\Im1sJ~r10 d~ Inte~10r. Leorngilclo Filgneirns, Per~ira, üe l\Iello, 

Poster10rmente o Sr. C~sar1? ::_\lv1m, rntf) se l\Iuniz · Fl'eire, :\tlrnyde .Tnrnor, Fonseca e 
confo:·man_do cor? essas d1spos1ç·oes, rest:mrou Sii.-a, Fonseca Hermes, Nilo Peçauha, Al
a leg1slnçao :mtiga. ço.mo o~ neto:; da i~1Lm- lierto Brandão, Virgilio Pessoa, Fmnçti Car
dencia teem de ser su,1elt?s '~ :"tpprovn_ç'.1.0 da vnlho, Baptist::t eh{ Motta. Fróes ela, Crn~, 
Camara,pede '.10 Sr. pr.es1deDt~ qne S?11c1tc do Alcindo Guanabara. Erico Coell10, Samr~a10 
gm~erno, por mtermedw do _J\lrn1ster10 '.1º ln- Ferraz .. Jacques Ourique, Aristides Lobo, 1, u~·
ter10::-, todos ~s actns pr~iticnrJos pela rnt~n- quim \Verneck, .lesuino de Albuquerqne, V~
clencia desde 2;> de f~ve1·e1ro.1le 1890, dnta elo nhaes, Figueiredo, .-i.ntonio Olyntho, Badaro, 
acto elo ~r. Cesar10 Alvun, parn serem Pacifico ::'.fascarnnllas, Chagas Lobato, "\le
presentes u, Camara e approvados ou repro- xandre Stocl\.ler, Lamounier, .'\!varo Botelho, 
·vados.. . . Dutra ?\icacio, Corrêa, R.abello, 1\Ianoel Ful-

E' lido e fica sobre a mesa o seg-umte n·encio, ,\stolpho Pio, Gon~alves Rai;tlos, _Fer

Reque;·imento 

Requeiro que se solicite do g-overno por 
intermedio do ~Iinister]o do Interior a re-

~ messa a esta Camam de todo~ o;; contractos 
celebrados pela lntenclcncLt 1\Iunicipal cht 
Capital Federal desde 25 de fovereiro de 
1890 até hoje, afim de serem examinados e 
julgados pela mesma Camar:1. 

Sala das sessõeE, 27 de junho de 1891.
.1..rislides Lobo. 

O SR. 1° SECRETARIO procelle á leitura do 
officio do Sr. Presidente da Republica datado 
de 22 do corrente, submettendo ú n.pprovn.ção 
elo Congresso Nacional o tratado nrmado n 25 
de janeiro do anno passado em Montevídeo 
pela, commissão mixtu, Brasileil'<t e Argentii::ia, 
nomeada ein virtude do tratado de 28 de se
tembro de 1885, relativo ao njuste da fron
teira. 

O SR. PRESIDE:NTE declara que opportuna
meute será. enviado à commissão respectiva. 
o trat.:'l.do a que se refere o otlicio · que acaba 

f.eira Rabello. Bueno de Parva, Ferl'e1ra Pires, 
João Luiz. Bérnardino de Campos, Francisco 
Giicerio, Angelo Pinheiro, Ca.rvn.lhal, 1!ursa, 
llloreira da Silva. iizeveclo, Caetano de Al
buquerr;ue, l\fardauo de :Jh"tg:llhii.es, Fernando 
Simas, Carlos Campos, Schm1dt, L~cerda Cou
tinho. "\ntão de Fari:.i, Alcides ~una~ A}:>reu, 
cassiáno do Nascimento, Demetr10 R1be1ro e 
\Ienri, 3arreto. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de compa1·ecer com causa os Srs . 

Anfrisio Fialho, Justiniano Serpa, Pedro 
Americo Juvencio lb Aguim', R.aymuntlo 
Bandeir~ Joã,o de Siqueira, Francisco Sodré, 
Urbano ~Iarconcles, Cyrillo de Lemos, Oli~ 
veira Pinto, Viriato de Me1leiros, Gabriel de 
?lfaaalhães, Leonel Filho, Francisco Am::tral, 
Fràncisco Veiga, Domingos .Rocha, Be_lar
mino de Mendonça e Victormo Monteiro ; 
e sem c:rnsa os Srs. Uchôa Rodrigues, 
Lauro Sodré, - Costa Rodrigue~, Pires Fer
reira. FreL1erico Borges, Almmo Affonso, 
Coutó Ca1·taxo, Tolentino de Ca~·v-alho, 
José Mariano, AnnibtLl Falcão, Me1ra de 
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Vasconcellos, Luiz de Andrade, Theophilo 
dos Santos, ''ºPontes de Miranda, Gabino 
Besouro, Leandro 1\faciel, Pauh Argollo, 
Milton, Medrado, Pires e AlbuqUArriue, Prisco 
Par;1iso, l\Ianhães B:wreto, .Joaquim Hrev-es, 
Luiz Murat, Lopes Trovão, .\Iayr·ink, Tho
maz Delphino, .loão Pinlleil'O, Jacob rltt P<.1i.
xão, Ferreira Bramlao, Cost;;, Semn, Gonçal
ves Cha.ves. Americo Lnz. Feliciano Penna. 
Viotti, Aristides :Maia, Cárlos Chagas, Cost<Í. 
J\T:icharlo, Domingos Porto, .Ioiio dn .·\:velar, 
Monteiro tia Silva, Martinho Prado ,l11ni0r, 
Mor:1.es Barros, Lope.~ Chave;;;, Domin(!'0o> '11! 

l\Tornes, Adolpho 1}or·1lo, Roilolpho ;.Jit·;111,J;.1,, 
Paulino Carla$. Co,;ta .Junior, H.oclri::.;nc~ .\1-
v-es, Alfredo Ellis, Ca!'los G:ircia, ·:iirneid:i 
Nogaeira, R.ubi:Io .Tnnior, Flenry cu1·;1do, 
Leopoldo de º Bnlhões, Gnimnii.es -:'i'nta.1, 
Lauro :Muller. Pereira da Cn:stn. .ln l io de 
Castilhos. Ernesto do Oli\-eira, Bo1·g-es de 
Medeiros; Thomaz Flol'es, Home!'o Baptistn, 
Rocha Osorio e Fernanrlo A bhot t. 

São successivamenle lidas e sem deb:lte 
approv-adas as actas da sessão de 22 1J dos 
dias 2:3, :;l4, 25 e 26 do conente. 

o SR. PRESIDE"'TE annuncia a ordem do 
dia. 

O Sr. Alcindo Guanabara 
(para negocio i'rgente)- Y. Ex. acaba de an
nunciar no expediente que o trnfado firmado 
em l\lontevidéo s0bre n questão de .Missões e 
remettido a esta Gamam, ia ser enviado á 
commissão respectiva. 

Conclua dizendo que, si o Sr. presidente 
entende o contrario, desde já pede a palavrn. 
sobre o requerimento. 

O SR. PRESIDE:>iTE observa que a Camara 
approvou provisoria.mente o regimento que 
regulará seus trabalhos até approvação 
de:initiva. 

Si o Sr. deputado pedir a palavra sqbre o 
requerimento, terá de declarar adiada a: clis
cn,,:são; e si a Cama1'a votar urgencia, dara 
a pal:tYra ao nobre deputado. - ·• 

o S1t. Goxc.~ALVES l\A.)f.OS pede aoSr. pre
s!dent1; que consulte n. Camara si concede 
nrg•3ncia para r1ue o rc11uerilm~nto sejtt imme
diatnmente 1lisc11tido. 

o Sr... PnE,,:rnENTE declara que a urgencia 
ser:\ concedida si fór votada por dous terço:;· 
,fo dep1ltados. 

Con~mltad:t, a Gamam concede a urgencht 
reqcrnricl:1 .. 

Entm em discussão o requerimento elo Sr. 
Alcin<lo Guanabara. 

O Sr. Severino Vieira. - Eu 
poderia, abundar em considerações tendentes 
a demonstrar que a, creaç;:io da commissão é 
p'rematnra : mas estou vendo a sofreguidão 
dos nolires· deuutaclos de se pronunciarem 
sobre <L materi~.; e como nito tenho outro in
tuito sinão o amor e o espírito da ordem, não 
desejo clemr,rn.r o conhecimento da materia 
pela Cama.rn., e 1)or isso desisto cfa palavra. 
(Muito bem.) 

O SR.. A1crNDo GUA.~ABAR.\- gequeiro o 
encerramento 1h discus~ã.o. 

O SR • .Tosi!: A VELIXo-Eu desejava fazer um 
requerimento. 

o SR. PRESIDENTE - Verbal ? 

Ora, ainda não está .approvaclo o regi
mento, nem existe a. commissão n, que in1-
~esse s~r enviado este tratado; e, attendenr!o 
a gra.v1dade da questão, ao :1ssnmpto melin
droso que encerra, à necessidadr3 de ser estu
dado sem paixão, com grande discernimento, 

Ú d·t · 1 O SR. Jos1~ A .-suxo-Sim, senhor ; é pam e ma ureza, ;tcre 1 o qne IJern procec e- , . ., . d. . ., , d ·t· ·,,, 
remos se nomear-mos uma commissão es- que ~" .t ie 3: nome .. ç.w e~ ·: comn~1::;:~i<~O pn,ra 
pecial de nov-e membros, a que este tratado depois de eleitas as comnussues efl'ectivas da 
seja sullmettido e . que depois de estudal-o casa. 
:-ipreseute à casa, seu parecer pam ser discu-'.I O SR. PRESIDE::-<TB- P;"tç. o ao nobre depn
tido e votado. • tado que mande á mesa o seu requerimento 

Tomei a palavrn. para formular este reque- por escripto. 
rimcnto, que peço a V. Ex. subordine á atten- E' enviado à mes:i o seguinte 
ç;:io da casa. 

o SR. PRESIDENTE - o reqúerimento do 
nobre deputa.do tem discussão : mas si ;1.Jgucm 
pedir a palavra,, será adiada, na fórma do 
regimento, salvo si a, •:'amar:•, votar urgencia 
para sua, discussão immediata. 

0 SR~ SEYERINO VIEIRA. (pela ordem) diz 
que o requerimentoclo Sr. deputado pelo Rio 
de Janeiro é prematuro. Entende que, em
quanto o regimento não for approvado, o Sr. 
lJl'eSidente não póde dar par~L diSCUSSãO e:ste 
requerimento~ _ 

Requerinicnto ,..$5,~':· 

é~~1:.~~; 
Requeiro o adiamento da '-vófação do re

querimento do nollre deputado Sr. Alcindo 
Guana.bara, até que se nomeiem as commis
sães permanentes, e entre estas.'\ª da diplo
macia. 

S. R.- Jose A.veliiio. 

Posto a -votos, é approvacl.o o requerimento 
de encerramento. 
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?-".o Sit. PRESIDENTE - Vou submetter à VO• 
tação o requerimento. Si elle for approvado 
ftcn, prejudicado o adiamento proposto pelo 
Sr. José Avelino. · 

O Sr. Aristides Lol:>o (pela or
il.em.) quer saber si o requerimento o.1)rc
seuta.do pelo nobre deputado pelo Rio de Ja
neiro envolve ambas as idéa.s, a nomeação 
ua commiss~o e quem a nõmeia. 

Si envolve, uão ê um requ,:rimento mas 
é uma emenda o que propüe o Sr·. José :!.. Ye
lino. 

Votado o requerimento do.Sr. Alcindo Gua
nabara, a mesa é quem nomeia a commissão· 
por isso, por sua vez propi}O, que o requeri~ 
m~cito.~o. ~obre deputado pelo Rio de Janeil'o 
SeJa C11v1d1do em duas partes : pl'irneira
meote sobre n nomeação da commissão e 
depois sobre a fórma dessa. nomeação. ' 

o SR, PRESilJE::'l~E--:--Conforme já disse, YlÜ 
votar-se o req_uernnento da Sr. Alciudo Gu~
naliam, e si for approvado :fico.. prejudicada. 
'l: emenda do Sr. José Avelino. (Apoiadfls)- A 
votação serã. em duas partes, como propõe o 
Sr. Aristides Lobo. 

Postas successivamente a Yotos, são ap
provadas tanto a primeira como a seguu<la. 
parte do requerimeJlto do Sr. A!ciodo Guana
bara. 

O SR. PRESIJJENTE declai•a prejudicado o 
requerimento de adiamento do Sr. José 
Avelino. 

O S:a. PRES!llE:>.'TE nomeia para a commis
são quo tem de dar parecer sobre o tratado 
das. I>: issões, ?s~srs. Bernardino Campos, Rosa. 
e S1Iya., Alc1~ào Guanabara, Nilo Peçanha, 
Anmbitl Falcao, Abreu1 Augusto d_e Freitas, 
M:anhaes Barreto e D10nysio Cerqueira. 

ORDEM DO DIA 

VOTAçÃO :00 R.EGDfEXTO INTERXO 

o SR. BUENO DE PAIVA-Pois eu rccrueiro. 
que se o.ora novu. discussão. 

O SR. Z.UIA-Nem a mestt póde acceítar 
este req µ_erimeoto. 

O.SR. PR.ESIDE:X"l'E - Não quero tomar a 
mim a responsaiJilid;1rle rle recnsal-o. 

O Sr. Za.m.a-0 nobre deputado -póde 
apresentar uma indicação em qualquer sessão. 

Consultada, a Ca.mara. não approva o reque
rimento do Si·. Bueno de Paiva. 

E' posto a votos e app rov1~do o projecto de 
regimento inter110, salvas as emendas. 

:::lão successivamente postas a votos e ap
provad(tS a::; ouguint.:s 

E mendas 

Do 81» Filgueiras : 

Ao art. 2.o, parngrapho uuico 

Sup-primam-se as palavras-Sob o regimen 
do nctual regulamento, etc., ate ao fim dopa
ragrapho. 

Do Sr. Artlmr Rios; 

Ao paragra.pl10 urüco do art. 2° 

Onde se diz-definido pela lei eleitoral, 
diga-se-por lei ou reo-ula mento eleitoraes. 

::Jupprima-se o resto 'ào ]Jt>.ragrnpho anico. 
' Do Sr. Moniz Freire : 

Ao art . 3° 

Em vez das palavras-logo depois d:i. aber
turii-diga-se-ua primei!.'" ~ess~o depois da 
abertura. . 

Do Sr. Filgueiras: 

Ao art - 4° 

Depoi:;; da palavra-votos- accrescente a 
pala, vra-expressos. · 

Do Sr. Moniz F1•eire : 

Ao § 3° do art. 5° O SR. PRESIDENTE declara que vae se pro
ceder :i. votação do regimento interno e das 
emendas o:fferecidas. Diga-se: 

() SR. BuExo DE PA!VA (pela o)"dem)-Coo- Nenhum deputado podcrâ. fnnccionar em 
sulto a V. E:r. si me e l)ermittido enviará. commissão à qual incumba o inquerito das

0 

mesa uma emenda ao regimen.,to. eleições do estado por onde houver sido 
o Sa. P RES!DENTE-Só si v. Ex. requerer . eleito. Assim tambem se entendera com os 

e a Gamara votar que se abra. nova dis- :representante~ do Dist ricto Federal. 
cussão . . Sãorejeitada.s as emendas suppressivas of- :o-

ferecidas ao art. 5° pelos Srs .. Filgueiras e 
O SR. BUENO DE PAIVA-Muitas das emen- zama, ficando prejudicadas as' emendas: do 

das apre3entadas não fora.mpublicad.as. Sr. zama ao cap- l º, do Sr Fi!gueiras ao 
O $a. PnllsIDENTE-Si o. C11niara consentir- art. 3°, do Sr. Za.mo. ao mesmo artigo, do Sr; 

na apresentação de emendas agora,, a mesa. Bernardino de Campos ao paragrapho unico 
acceitará as_ do nobre deputado. do art. 2°. 
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Em seguida são approvadas as seguintes 
emendas do sr. Zama.: .. 

Do mesmo Sr.: 

Ao art. 10 · 

_ Depois das palavras-ao Presidente da Re
Em vez de - pelo jornal que publicar os publica e ao Senado-diga-se-para. que ac-

debates-cliga-se-::- pela imprensa. cordem De> edificio em que deve ter loga:1;· a 

Ao n,rt. 7° 

Ao§ 1° do art. 70 

Accrescente-se depois das palavras-pores
cripto- os seguintes ou verbalmente. 

A.o§ 2° 

Em vez de-aos interessados - diga-se -
es interessados. 

Ao§ 3° 

Depois da palavra- verbalmente- accres
cente-se- ou por escripto. 

Em vez das palavras- no mesmo dia-di
ga-se- na seguinte sessão. 

E' annuociada a votação da seguinte 
emenda · 

installa\'.ãO da sessão legislafrva. 
Do Sr. Filgueiras: 

Ao art. 10 

Em vez das palavras-no dia immediato
diga-se-no di:1 mareado na Constituição ou 
na lei. 

Do Si•. Joifo Pinheiro : 

Ao n.rt. 13 

Em vez de-ao governador do estado-di
ga-se-ao respectivo governo do estado. 

Do Sr. Zama: 

Ao n.rt. 13 

Do Sr. Zama: 1 Em vez de-se fará-diga-se-a mesa da 
Camara,porintermedio do 1° secretariofarà-
o mais como estã no projecto. Ao art. 8° 

Na, ultima parte depois da palavra -dia
accrescente-se-seguinte-e mais- a dis~us
são e- suppressas as palavras - sem mais 
de bate algum. 

O Sr. Zallla-A minha emenda re
fere-se aos pareceres que tiverem voto sepa
rado, e emendas apresentadas por qualquer 
deputado ; e estes pareceres nestas condições 
são a.quelles que devem ser submettitlos á dis· 
cussão, porque aos que não soffrerem contro
versia não se applica. esta doutrina. 

O Sa. P11ESibENT:B - O pensamento da 
emenda não está chll'o, e si for approvada, 
todos os pareceres ficam sujeitos ã discussão. 

Posta a votos, ê a pprovada a emenda do 
Sr. Zama. 

Em seguida são postas successivamente a 
votos e approvadas as seguintes emendas: 

Do Sr. Zama: 

Ao art. 8° § 2° 

Deuois das palavas-adiado para l§er-ac
crescente-se-discutido-e o mais como esta 
no projecto. 

Do inesmo Sr. : 

Ao art. 8° § 3° 

Acrescente.:.se o seguinte período: 
Esta disposição refere-se sómente á delibe

ração sobre verificação de poderes. 
· - ClUilara V. I 

Do mesmo Sr.: 

Ao cap. 2° art. 16 

Em vez de-funccion!lrão por toda a sessão 
annual-diaa-se-funcciooarão por um mez, 
podendo, entretanto, ser reeleito. 

Do mesmo Sr. : 

A' _secção l" do cap. 2° 

Redija-se o art. 22 pela fórma seguinte: 
o presidente da Gamara _e os quntro secre

tarios- não poderão fazer parte das demais 
commissões. 

Do Sr. José Avelino: 

Ao art. 19 

Supprimam-se as pala·vras - e advertir 
qualquer deputado que commetter excesso. 

Do Sr. Filgueiras : 

Ao art. 24 

Erri vez das palavras-por días-diga·se
por mais de oito dias. 

Do Sr. Serzedello : 

Ao art. 30 n. 2 

Redija-se assim : 
2.0 De orçamen~9 ; 
3. 0 De contas. · 

16.: 
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Do mesmo Sr. : 

Ao art. 30 

Accresceute-se : 
N. 10. Tratados e Diplomach. 
Do Sr. Felisbello FrC'-irc e outros: 

Aos arts. 30 e 31 

Substituam-se pelos ~eg·uinte;; : 
Art. Para. facilitar n, expediçITo dos nego

cios que >e tratarem nn. Cnim1l'<l, lmi-erà tres 
especies de commissues- connnis~oe:; gomes, 
permanentes e cspecfoes. 

Art. 31. As comnli>SÕ,!S ~-ernes se1ff:io ful'
madas pela Gamar;• toda. Terão .is me::;m;t' 
füncçõe~ e zunrdarão as rnesm;ls re!!"r:t:; re~i
ment~•res q\1e lhes fo1·en1 ;tpplicani~; nenhum 
dosseus membros podera fallar nmis rle duas 
vezes sobre o mesmo asmmJ.'to, e ncnhumn. 
moção de encerramento de discnss:"io serú per
mittida. 

Art. A C<l.mara póde constituir·se em com
missão geral, por indicação g-eral, por iudi
cação de qnalqu0r deputado, ou immediata
mente, ou em dia préviamente cfotermiuado, 
cingindo-se ao assumpto eh Sfüc reunião. 

A1•t. Seu -presidP.nte será qmilquer depu
tado, eleito p or maioria absoluta de Yotos. 

Do Sr. Felisbello Freire e outros: 

Ao art. 38 

Supprimam-se as palavras - precedendo 
approvaçico desta - e Mcrescente-se depois 
das palavras - úesempenlw de ::;en trabalho
º seguinte: - uão poclendo lw:ver demora 
que prejudique. a mt\rcha dos tmbalhos das 
commissões. 

E' annunciada a votação d:i. seguinte 
emenda 

Dos Srs. José Avelino e zamn,: 

Ao mt. 38 

Accresceu te -se : 
A conunissão poderi" igualri1entc indicar à 

Gamara que os ministros deem explicac<)e;f 
perante ella . 

0 S~. JOSE AVELIKO (pela o;·c{rmi) pede 
0

- a retirada, da sua emenda. 
Consultada, a Camor;1 concede :1 r,3tirMh\ 

pedida. 
São successiv[t.menta postas a Yolos eoappro

vadas as seguintes emendas 
Do Sr. _José xveliuo; 

Accre.'lcente-se onde convier: 

1 parQ, a composi~lo das commissões mixta.s, 

1 ·::';,'°~;:":~=~;1" ;, 
Em qu;\lriuer c.~so se;·,i.o apul'arbs as cedn

las nssignada~. 
Do Sr. "\lcinclo Guanabara: 

Ao ~trt. 51 

Em vez <las pala~·r;\s-meb(le ~ m~iis utn 
cios membros ela C.:11nara- rliz:i-se -um terço 
dos membros da Camara . ~ 

Do mesmo Sr.: 

Ao il rt. 5'.l, i;i fi;1e 

Em YC7. d;lS palavras-O pt·esídente at1nim
cin.rú qtte n:i.o pód'" llaYet' :sessão-diga-se -o 
p1·esi<hrnte conYidará a Ganmr·a a prosegnir 11<1. 

01~lem dos trabalhos, ticau<lo a-: ntaçüe.,; 
adiadas p_Ll'<t quaudo houver nu111e1·0 leg-al. 

Do Sr. Josê .\'i-eJjno: 

Ao art. 61 

Supprima-se a 2° parte, n o período que co
meça: 

O requerilmrnto sobre cu.ia materb, etc. 
Do Sr. Felisbello Freire e outros: 

AO ar t. 64 

Substituu-se-2/3-por-maioria dos mem
bros presentes. 

Do Sr . Zama: 

Ao art. 64 

Em vez d~ dous terços-diga-se- pela maio
ria dos membros presentes. 

Do Sr. Fúlisbello Freil'e e outros: 

Ao art. 67 

Substitua-se iie lo seguinte : 
o adiamento pórle ser sempre apresentado 

em ordem do ilia e sem debate ser á decidido, 
oão podendo e11teeti1tlto ser apresentado 
quando a casa estive r em YOtnçuo, on qmmdo 
orar qut"\lqner deputado . 

E' annunciada \l votaçilo do seg·uinte lld
ditivo_ 

Do Sr. Felisbello Freire: 

Ao ai-t. 69 

A Camam podera requ'3rer ao Senado a. Art . Qualquer deputu<lo póde aprese11-
. nomeação <le membros timdos tle seu seio, tar uma moção de reconsideração de voto,s.i-
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cirndado por collegas que estiverem em maio- j sessão secreta, por si só delibera-va e não o 
ria. sobre a questão que se debater. ---_ -

1 

apresentava. à vot:lçfio. -
o SR. PRESIDENTE-Esta. emenda não esiú No :1'ro.je?to do no~? r?gimento, adepta-se 

assignada., mas a mesn. é informada pelo di- ~?~ra clont~ma; es_s_:_~ure1to da mesa é trans: 
rector d<• secreta.ria, rle que o :rntor , h !i::.11~0 ~um.• coinm1:::::x.~? co11,1I1)~s,ta dos 1:ll~.:U , 
-émench t o Sr. Felisbelio Freire. ul O:, lldla e tlü:, pres1cwnte:o -1.l:o CO!llll11S:,ues 

permanentes. o Sr •. FELISBELLO FREmE-Peç·o a. pnlr\Vr~L 
pnra Ull'<L explictlÇêto pessoal. 

VOíms-Não se pódc interromper a votação. 
o S!L PRESI DEXTE - Nos te1·mos em que o 

nobre depntndo pede n. palavra, não posso 
negar-lh'a; mas si ó pnra justificar a sua, 
e111enda, tenho a dizer-lhe que a!:!'Ol'U não e 
possiYcl. ·-

O Sit. Fr::usBELLO FREIRE - E' somente 
pn.l'a c.lizer o segninte: a. moção ci..:J rcconsi
d1•rnção de Yoto nií•) ú nma innovaçiio ; r.: uma 
disposi\~ão que existe no regimento da. Ca :nar;t 
dos Estados C ni•los. 

Posto a votos, o rejeitado o a.dditi '"º do 
::ir. Fdisbello F1·ei1·e. 

O SR. PRESIDE:-\TE - \"ae se proceder ú vo
tação da seguinte emenda. elo Sr. Josê Avelino 
(lê ) : _, 

«Para ser incluído no artigo'.55 
Nenhum i'erruerimeuto perlindo sessão se

cr~ta _poeler~i. ser post? em discussão sem rrue 
pr1rne1ro S~Ja remett1do a uma commis&1o 
especial pa.ra dar pa.recer, entrando conjtm
ctamente em discussão o reriuerimento e o 
parecer.» 

Creio que os presidentes das commissões 
representam a contla;.1ça immediatfL da Ca
nura e das commissões. 

O S1•. José A Yelino pede qne h~•ja uma com
missãt) especial parn dar paracer sobre o re
querimento de sessões secr3ta::;; si não é 
este o seu pefüamento, S. Ex. o poderá. ex
plicar . . Julguei denir dai· este escl:i.reci
mento a C<1111ara para que ella vote com co
nhecimento de causn. füo important13 questão. 

0 s·a. .JOSÉ A VELIXO (pela onlem)-Uma 
vez que V. Ex. discutiu a materia, devo 
apenas fazer uma observaç.io. 

No redmento antigo s13guia-se um processo 
lle poiicia thL mesa em ,-elação <i tão grave 
assum pto, e ag-or'1 V. Ex. quer ou quer o 
pro,jecto do novo regimento que continue a. 
p0licin. da mesa reunida ú, dos presidentes 
das commissões permanentes. 

Segnudo p:i.receu-me, Y. Ex. julga que ha 
inconveniente em transmittir o n.ssumpto a 
uma commissão especin l; entretanto V. Ex. 
o teausmitte do mesmo modo à commissão 
composta dos presidentes elas commissões e 
elos membros <l<t mesa. 

O Sa. ZAi.\B.-0 que V. E:x. quer é mais 
clariclo.de. 

O regimento estabelece n, doutrina c de O SR. Jos:E AVELINO-E' justamente; é 
que o requerimento para a. sessão secreta e maisccla.rid:vle. 
apresenta.do directamente á. mesa, e si ella Posta a votos, é regeitad<t a emenda addi-
julgar inconveniente sulJmettel-o à conside- tiva do Sr. José Avelino ao art. 55. 
ração da cnsa, entender-se-ha com os presi.:. Em se~uida, são submettidas a. votação e 
dent~s das commissões permanentes, que, approv,\cl~is as seguintes emendas : 
reumdas nos membros tla mesa, examinarão Do Sr. Erico Coelho ao art. 126-Suppri-
a. questão, decidindo-se entã:o por rnrtioria. de ma-se. 
votos, si eleve ou não sei· concedida :1 s·essão Do Sr. Cantão ao «rt. 14i-Ponha-se a 

_secreta pedida. segunda parte de accordo com a, primeir;;i. 
São considerad<\S prejudicadas a.S'-seguin

O SR. ZA::IIA - O processo elo Sr .. : <•sé A v·~ tes emendas : de Sr. Felisbello Freire ao 
lino é m-,11·" ,·, 1111)10 e n1',, 1·" !!"!'I',"- nt1ºclor. d , 

~ " • v --·· • art. 113; o Sr . .Amorim Garchi ao art. ::>9; 
O SR. PRESIDENTE-A emenda do Sr. José do Sr. Felisbello Freire, adclitivos ao art. 69 

~1velino pede par;:. que seja, nomeada, uma sobre moção de reconsidemção : do mesmo 
commissão especiai p<tr;~ thw parecer o sobre senllo1• no n.rt. ÇJ5 e do Sr. Alcinào Guana
o requerimento de sessão seáetci, prtra que a i.Jar<i ao art. IOZ. 
Gamara possa, com conhecimento ele causa. e São regeitada.s as seguintes emendas : do 
em vista do parei::er de um:t comrnissão 1.~sp e- Sr. Filgueiras, suppre:-:siva ao art. 50 ; do 
cial, :manifestar-:,"': sem esse parecer ne:rihuin Sr. l\Ioniz Freire, transpositiva do art. 50 ; 

: requerimento de -:-oessão secreta seriL jlosto do Sr. zama, suppres:;ivti e snbstitntiva ao 
em discussão. art. 5° e § J º'; do Sr. G licerio ao § 2° do 

A doutrina , do projecto de regimento no art. iº; <lo Sr. Valladão e outros ao a.rt. 8°, 
art. 55 e outr;i ; amplia. a, clisposiçtio do re- § :i0 ; do Sr. G licerio _ao § .. _ ;)ú do mesmo 
gi~1ento antigo, que -dispunha o segiünte: artigo ; do Sr. Zama -~10 art. 1 i ; do Sr. 
quando a. ~nestt ,julgasse inconveniente dar Felishello Freire e outros ao art. 19 ; 
con11ecimento à casa de um requerimento ele do mesmo senhor e outros ao art. 20 § 1°; 
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J.o mes_mo scnhOl' e outros ao cap. 3°; do: Indo proceder-sei h eleii;-.ao da~ commissões' 
Sr. Zama..llo ü.l't.. 30 .n. 10; do Sr. Felis- l verilicou-se uão lm.ver numero pêlo que o 
bello !,reire e _ontros~,t~S SCCÇ~9S s~ ey do! S~'. Prcsi.dente dccl:n':1. adiada ;. me<mn. clei
cap. - e ªº, <Lrt. ~" , d~ ~r: Can t.U;º. ao [ çao e de.ngna para ordem do dia. 29 do cor
art. 66; do ~r- FellsbeHo Frcrre, adrhtivos r·ciite o ;;eg1tinte : 
ao art. 60; do Sr. José AYelino, snppee~-. · - · . -
siv:i: _do art. 76 ; do sr. Felishello freil'C, 1· Ele1ç.ao tla.s comtmssoes pel'manentr:.s. 
addltlvos. Levanta-se a se3slio it::; :111orãs e IO miun~ 

O SR. PP.ESIDEN1'E rleclarD que o projccto. tos da tarde. 
com as emendas approvada.s vae ser remet-' 
tido ;i, comruissão do policia, afim de redin'il-o 1 

de a.ccordo com o vencido. ~ 

O S:i.-. Presidente - Tendo sido 
appre-vado o regimento da Cttmara, eu e os 
meus colleg<\S, de commum accordo, Yi~to 
que fomos eleitos pr0Yisor-ia.n1eute, resolve
mos, tlepois de votrido detinit"·amente o rerri
mento, depositar nas mão> dos nossos coi'Ie
;;a.s o mt1.ndu.to que no:> cou!eri:·,1m, e. por 
isso, pelo meu 01·!tão, :i. mesa. pede a sua GX· 
qnera~1o colleetí ~-u. 

. O ~n.. ZA)JA entende que rt ru.;isn. eleita 1iro
v.isoriameute mereceu sempre ;i. contfança d;i. 
Gamara, e" porta;nto, pede p.ont que retire a 
su.-:1. ~en~ncm, ll?ts :1 cam~m iior certo nãa.a 
acce1taru. (:lltutos- ap1Jiados). 

O SR. PRE~mi;:-:-.rrB-A. .casa tem de m3ní
festar-se so~re o no~.so pedido de deruls;:ão, 
desde q.ue nao ha. artigo no regimento que 
determllle que ella se ex:onere. 

o Sn.. ARISTIDES LOBO (pela wdem)- Creio 
que correspoudo a.os '\"Dtos da C;imara, decla
rando que a mesa, que não tem desm.::recíclo 
por neu lrnm :teto da contiao~ <l<1 casa, não 
de>"e apreseutar sua renuucia_ (-4.poiados 
9cracs.) · 

o SR. PRESIDEX"TE- Não posso deixar de 
consultar a ca:;;a. 

VozES- A Crnnura ni!o a.ceei tu.~ renuncia. 
Coris~ltada, a Camarn,, ununimemente, re

solve nu.o conceder a reuuucla peilida pela. 
mesa. 

O SR. PRESmn-rE-A ordem do dia d11.da 
phl'a hoje é a eleiç'.âo üe cou1miss1íes, e como a. 
Ca.mara acab<t dd regeitar a. reuuncia pedida 
pela mesa, vae 1mssar-se á 2~ paete da ordem 
do dia. · 

ACTA DE 29 DE J UNHO DE 1891 

P1·esidencia do Si· . Joaqi1ím Pc;·;u1ni.biico 
(2° '1Jicc-1n·esidcme) 

Ao meio di;L o Sr. p1·esideote declara que 
nil<l ha expediente sobre a mesn.. 

O Sr. Garcia Pires - Não me 
achava ainda presente á sessão de sexta
feira, quttudo usou dn, pa.hwm o meu illustre 
aulig-2 e honrado deputado pela B,ü1ia, o S:-. 
Dr_ ves;tr .z.uua. 

Vi i1os e:ür.ictos publicaclos em differentes 
gazetas c!Bsta cidade, que S. Ex. occupa.udo-se 
dos negocio;; dri. Bahia, da tristissi1111:1, situa~o 
emq u' se ac\1a. uq uelle infeliz estado(apoiados), 
appellarn para a minha palavra, coasi.tlel.'au
do-a ~esde logo .um••_ pahvra insuspeitl. 

Teria v1rnlo a tribuna. immecliatamente, 
si, porveutura, estivesse Dti. casa ; teria vindo 
no dia. seguinte, sabbado, si ji niio eslivesse 
inscriplo o honrado deputado Sr. Aristides 
Lobo, .e rlepoi;; d.a. llçlio (te patriotismo tla<l.u. 
por s. Ex. nesta casa, entendi que não de
via pronuuci:lr uma. IJ:tl:.:wra, e parece-me 
que este me>mo !'oi o pens1.1Inento da Caml\ra., 
p iu'a que essrt licç>.ão ficasse gravada. na me
moria e pudesse produzir os seus benefi.cos 
effeitos nos uossos sentimentos. 

Hoje, porém, peço permi:;são ~\ Cn.mam par-,i. 
accudir ao ap peno do Sr. Zama, deputado 
pela Bahia. 

Eu, que oou a.migo do governo, e que con
fesso que tenho a maior considerai;ão ti.O 
Preshfontci da Republica, que lhe dedico 
amis~ule siucera e pn.rticular;e que, vor con
sequencia, serei incapaz de oifondel-o; eu, 
que rio ministerio coato um amigo antigo, a 

O S1·. _4,.rt..hu.r Rios-Não se y.ióde quem consagro a mais perfoita. estim:1, e c~1ja 
verificar a eleição das oommissves, porque e con vi.vencia. desde longos a.nnos me habítita a 
i)reeiso que esteja approva.da a red<lCção do dizer à Camai·a que é um homem nota.vel pela 
regimento. sua iutelligencia e honestidcLde •.• 

VozEs-Jà est(\ approvada. für SR.. DEPDTA.oo-l:ía dous (lias V. Ex. 
O Sn. ARTHUR R10s-Náo estiL approvada, esta;va comnosco. 

porque falta. u redacção ftu:). l, condiçfi.o esseu- O Sn.. GARCL"- PmEs-Pcco ao illustre de-
efal pam ·que elle po~S[l. seguir os seus tra- put~ldo que me não interrompa. · 
mite;;, por tanto não lla. regillletltO para re- j Nãu \"enho fazer um<t censura, vet'lho sim
gular os trabalhos da casa. · plesmente e::cpor a verdade d.os i'o..ctos, voabo 
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aprt>~e:itar em phrases toscas o painel (~as f aparte que our;o poderia. partir de outro, me
infel1c1dade::; por qne P!l-ssa e; es~ado d~ B:Lh1E", nos do nobre deputado. 
e das que o a1~ea<;am, ~1 med1das-energicas nao o Sn.. SEvEP,rno VrnIRA __ o govemador 
forem desde Ja. tomadas. nunca teve outra aspiração sinão de fazer 

Por uma. dessas infelicidades do illustre um bom governo. ·· 
s;r:aclor, Virgi lio Dt~ma~io~. foi nomea?o go- . o SR. GARCIA PmEs-Não digo que s. Ex. 
' .. e1 na__dor. do. estado_ d,: ~,,111<1, o D~. Jo~e ~~~- tives.se outra, aspiração; o que digo e que 
ç,'\l~e~ d.i Silva (apa, te.), e os factos 'iw.o mamfestciu a aspiraç:ão de ser eleito pelo 
mo:strar · · · congresso govcrn:idor do estaJo e tlnhi todas 

U:u SR. DEPUTADo-"V. Ex:. ê suspeito, trit- as teopelfos e desmandos. 
tando deste ponto. . A comtituiç;;1o do estado foi vofadn. sob 

o SR. GAncu PmEs-Peço aos Srs. depu- a. mais tel'rivel _de toda~ as oppressões. 
tat.los um pouco de calma. O SR. SEVERIXO Vrm.ru.-Não apoiado. 

Declaro mesmo á Cama1'a que fnrei um es- O Sn. GARCL\. PmEs-Alli, Sr. presidecte, 
forço extraordinario para, vencer a com- se tem procurado seduzii· votos por proines-
moçã:o de que me acho possuído. sas e favores ... 

Os illustres deputados que sustentam essa O S1t. SEVERIXo VIEIRA.-Não apoiafo. 
administração, a, apresent;im com mna "'-"ir- o SR. GARCIA PIRES- •.. e para que 
tude, que entendo que não évirtude, mas um fique be111 accentuada esta, afiirmativn, peço 
dever: a honestidade· ao nobre deputado que me permitfa reterir 

O Sr::.. A~rrm1ormo-Nesta época dos con- ú Cmnara a emendiL llpresentada para tt reor
tractos e da.s concessües é uma ;rande Yir- gaoisação do poder jndici.arío. E' desgmça
tude ser honesto. mente estn. arma a mais poderosa do go-

0 SR.. GARCIA PIRES-Perdoe-me o illustre vernador tlo estado. 
deputado. s. Ex. foi além do meu pensa- Diz '' till emenda apresentada i orga-
mento. nisaçlo do poder judicin.rio :-Fica autorisado 

S. Ex. disse que na epoca dos-contractos e o go•:em~ilor do es~ailo a fazer a primeira 
das concessões é uma grande virtude ser or~a01saçao da mag1str~'~ura podendo apro
honesto, limitei 0 meu pensamento á bo- ve1tar os '.'-ctm,es m:ig1sLrados e de acco:::do 
nestidacl.e inclividnc.al . do Sr. Dr-. José Gou-1 com o serviço, aquelles que lhe parecer ... 
çalves. Não direi que elle tire dos cofres O SR. SEVERI~o VrnmA-Com o apoio 
publiccs din11eiro para seu uso. de V. Ex:. • 

U-:.1 Sr,. DEPUTADO- Qual é o estado que O Sr..~ GARCIA PmEs-... dispensando nessas 
deve quatorze mil contos sem gastar? Ent[o nomeações as formalidades estabelecidas nes-
niio é uma virtude ser economico. ta constituição. 

o SR. GARCIA PIRES - Si passarmos deste Comprehendem os nobres deputados que 
terreno e fallarmos üos concessões.. . era a primeira ferida dada á constituição, 

Sabe a Gamara, sa,be o paiz inteiro ela antes de ser votado. pelo congresso. 
forma por que foi organisaclo o cong:resso Outrosim, ficou o mesmo governndor auto
estadoal. (AzJartes.) Não quero aprecmr a risado, peço aos nobres deputados que re
constituição dos outros estados, e parece-me ftictam sobre esta nova autorisação, a dar 
que não aproveita o argumento de abuso para nova divisão administra tiva .ao estado, não 
justificar o abuso. excedendo de 35 a, 40 as comarcas a cre:irem-

A Camara, sabe a organisação do congresso 
estadoal ; aquillo q'1e alli se fez não tem 
classificação, não obedece a nenhum systema, 
alli não houve absolutamente eleição. 

Os deputaclos e senadores do congresso es
tadoal da Bahia, foram nomeados no gabinete 
do ,g-overnaclor do estado. 

.~presentou-se o projecto de constituição e: 
reunido o cong-resso, immediatameote Ltani
í'estou-se a aspiração do goveroador â ser 
eleito governu.dor do mesmo estado. 

o SR.. SEYERIXO VIEIRA. - Nunca mani-
festou esta, aspiração. _ 

o SR. .. GARCIA PIRES - Sr. presidente, a 
politi~ arrasta o · homem a muito. Este 

se. 
o SR. ASTOLPHO Pro-Além das existen

tes? 
O SR. SEVERIANO VIEIRA- Reduzindo o 

numero. 
o SR. G.:\RCIA PIRES-Repito ti Camara as 

mesmas palavras da ]Jn.rte final da, emenda 
-não excedendo de 35 a 40 as comarcas a 
crearem-se. 

Mus :5ejam como.rcas estas as unicas que 
deve ter o estado, ou novas comarcas que pó
dem ser creada.s, comprehendem os nobres· 
deputados o alcance desta medida.: não ha 
resistencia.. possível no estado contra. um 
goyernador investido de, tal poder. 
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:l..u ~orise-n~e. o '.'ºll!!"res~o •,lo <''tado a f,1zcr1 rinc 0 c,;t:"tdo tb Bah~:i. cont:t .Jilhos mui lo il
a rev1S:l'!_JUd1c1ana. tl~n '' ll'.lllha. tmlavra lle ! lu,:t1·es, qu•~r 11{) :u1tJ;.!'O lmrt1<lo coDS<J'.Wd~r·, 
hour'1, un.o encontr.n·e'. re;;tst:ne1~\ Ul~~h\1!11~\ 11ner no p:?r'ti!lo llber.11. .º" c1iefes nrnis . <11s
no vasto est,1do da Ba.hta; anmqmlhtrci totb~ tinctos desses dous 1x•rt1dos. podemo~ rl1zer, 
as resistenda:;;. c~tilo rennidos no partido nacional, ~erc ados 

O SR·. On1crcA-Estc foi o s\·stema S•Pttido do mesmo prestigio, •ln mesma est!m:1 1los 
em todos os est;i.dos. - " ~en,; coneíd:1dãas. :\cm nm só C().l1•ltiln~.-, ~o 

:ipreseuton ot1 ou:>ou aprcscnfar-se em Jl'ente 
<lo Dr. Al'isfülcs ·Galy;\o ele Qneirot., ainrh 
tendo n, cel't~t.:\ de \)l\e pol' >1. 1101· ;;m1 in
llncnci:t pcSSO'.lL o Dr. ,\ristidi1S n;lo r:orlia 
di.>pnt..r a. l'lr.1•~:1o com rrualqner delle:::. Ficou, 
1)ot'tnnto, elle em c1mpo. 

.~ O S1>. CuSTOJJlll r.>F. .'•'ÍELLo-0 coui:;rcsso 1.ln 
Bahia não tem coull~cimento de to ,Jo~ o~ actris 
,10 actnrtl g-oYe;•imdOl' ! Então •lemos-lhe li
berdade de ele~·el' anuem e!1tendt'r: ni'\o te
mos que fazer 'in~imúç,üe~. 

O Sn. GARCIA PmE;;-0 cougre,;:;:o do .~;ta.
do dn Ua'ni:l tem conhecimento r!n:; netos rlo 
i:'.'overnallot·; mns, compecllemht V. ·r-:::.:., pl'e
sítle c1 congre~w o .i uiz s..:ccion:d rl:t Bnlii:t, Di·. 
Luíz Vi:innn, com o rnnximo de~pl'üzo pelo 
aTi~o do 1\liui;;te1·io d<t Jfütiç;i. ; é rneml.n·o do 
conQ"resoo o coronel ln not~encic) G.1.l >fir, d· ~ 
Queíroz, commnndautc 1hs ;mn:1s; slin mem
bt'OS do c011g-rcsso os !'unccionarios uo e~tauo. 

o SR. AHPfüLOPHlO - v _ Ex:. :1clH\ que é 
le~al c~s;;e aví;;o ? 

~-\. doutt·ina nellc contid•1 é sã, 11u;: o mi11 is
tro nlio tiril1a compctenci<t para •lecr~tar in· 
cornpatihilidaJ.e; é isso attribuiçilo legi5ln
tivn. 

O SR. GARCIA P11rns - Não veu!Jo dlscu
tir, aind:1 não é d1egacla ~• oeca&Mo, ~i 
o ministro du. justiça. t0rn ou 11ão cornpekncia 
para isso; Yim unicamente a~re.:;cntar o 
í\.tcto. 

Entrcfonto, é tal ;1 ímportancfa de que 
go~a o go)-ernatlor do estádo da. Balda, 11uc 
eu >ou cltü.r iu11 racto. 

Esta Cnm .• ira ;offreu uo íntGn-aJlo d,i,s 
S •~Ssües nrna perd,t frx·ep:ir-;tvel. (A.1J1Jfodo:,:.) 
Tivemos a infelir.idarlc de perde!' uma rb~ 
mais belli1~ zlorias do meu estado. o D1·. 
Antonio EuzelJio. (A11oiados.) · 

Um:i. e:X'.lstencia iuteit·a. com;;JQTacfa com o 
maior patrioti!';rno e dedicaçito ~ il caustt ua 
democracia. à cau~:i. p11lJ]ica ; um;t inte1li~en
cia superior , um:: itJustração ,·m·íadi5siirl;,i. e 

. um tle~tes caracterG> ii romana, car:1cter 
·que nii'o se torcia com ..cs nrniore~ coutingen· 
cias da vidlt. 

E' tal a pel'th que soffreu a Bal1ia que 
vos digo que o no~~o estado, contm1dn ümlos 
1illlos illustre3, tlitlicilmea.te poderú preencher 
este vazio. (.ApozfJ.dos .) 

Entretanto, o g-overnailor ([o est:ido enten
de11 que devia précipifar a elel~:ão vnr;J. o ~ub
stituto do Dr . Antonio Euzebio, se1n une esta 
Canmm tirnsse conhecimento ulfici:ü &1q_uelh1 
pei·d:i, e determinon qne n o dia 5 Jo coni:nte 
m ez se pi·ocedesse à el~iç~"i.o. · 

Para. esta, ele ição, o a-overnn.•for tlo estado 
ck' Bahia <1presentou como caodid:\to o . Dr. 
Aristides Galvão de Queiroz. A Gamara sabe 

L;;o.i Stt. UEPt:TADO - Houve outro cau
.tícl:tto. 

() ":!. OAP.CH Pn:E$-T~'º fni 11111:\ COll"'-\ 
i•irlir:nla, :1 1':llll.li•fatm·:i ~ 11<:· üz.Jrnm snl'g"ir, 
1!0 all«:i·e~ .'i;;lmco. o nobre 1leputn.<l o mesmo 
nilo ilM·ia ;lp1•c:=:ent,1r este fa cto. :Mas toma
ram~~e todas as pr0Yille11 cb> va ra ;\ elcicf'w. 

Peç.o :1. atte111:ão •ki, Cama1·a; as inte 11-
denci;1;; fom 111 preparauas, a policia foi mon
tada nn sentido da elelçfi-0 r1ue se dosejav:t-

l) SR. SEYE1uxo Yrnnu-Cite o nolJre de
]ltlte\cloriuaesfor.nn as iute11,\encias rine fo1•;1111 
prc paradas. 

OUTRO SR. DEPUTADO-Qual foi a pulicía 
montada~ 

O SR. GARCIA PmE5-,\.ttenc1am os nobres 
rleputados. Na c:.tpifa l do esfaclo como ftmc
cio:1ara.m as secçõe s clcitoraes ? 

llma secç;Io fünccionl'li mt e1sn. da propria 
follut officüll. Pl\m outr a secç.'le> foi desi!!nn.<lo 
o a1·senal d:• marinha, mas felizmen te oydire
tor deste estabelecimento fechou ns porta$, e 
:1 e lei.;iio nao pu:le ri hi ter Jog«r. Outra se-c
çiío runccionrm nas lojas do proprio pala.cio do 
governador do estado. 

t;:.1 SR. DEPrv.no-?\Ias nessa mesma sec
çlto, h ouve a dei~'ii.o em qu~ Y. Ex. foi e1eito. 

o SR. G ARCL'- P rnEs-E ~nal foi o resul
tado, Sr. pt·c5idente, cJcssa eleição ? Na. ca1Ji
ta 1 do estado. que conta cer'ca. de !O. 000 elei
tores, comparecet•c\111 438 vob n\e;;;. 

Em Santo "\rnnro, a comarca. mais vop1ilosrt 
dapois rl;t capital, onde ha G.000,eleitores, ~ó 
consegllir<)lll reunir duas secções da pm•oclrnJ. 
da Purirlcaç-ão. 

o SR. SEVEIU:'\0 YIEIP.:~-Não hnvendo qnem 
pleiteasse a eleição, era isso natural. 

On iw 81t. Diwn•Ano- Onde houve isto ~ 

O SR. G.u~ClA Prn.r::s-:.la conmrca ela Barra. 
de Scrg"ipe do Cond(~, que fica a.penas tt\g·u
rna:; horas <le dbtancia da capital e .. tem cerca 
d~ 3.00U eleitoi·cs, uü.o se fez a eleição. 'N"a. 
cifade d;t Cachoeira._ .. 

O SR.SEVEEixoSIEIIU.-lsto pr ovo. ci.ue não 
hil.v:ia necessid.1de ele se montar intendencüts. 
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Emquanto u. Se1·gipe . do Conde, ::i. inteudencia 
era a mesma do tempo em que o nol.>re <lepu
tado foi eleito. 

O Sr.. GARCIA PraEs-... na cirla.de dá Ca
choeira, ::ir. presidente, segunda. tlo estado, 
com cerca tle 20.uuo hubittmtes, apresenta.
mm-se apenas 26 eleitor•J5 . 

U"r Sn.. DEPu~:\Do-Compa recerião todos 
os úleitore:;, si houvesse pleito. 

o Sn.. GARCLA Pm.Es- St'. p1·csi<lente, csto 
ar~·umento do nolwe tlepubldo é muito inte
ress mti:.. uiz s. Ex. que não h<WÍ:l necessi
·ble de concorrerem eleitores, desi.le (1ue não 
lia da pleito. Mas qtie sig-ni1ka esta a!Jsten
çã.o ? Admitto C[ ue n. opposiçü.o deixasse de 
comparecer, mas osamigos cio goveruu nã.o 
tinham esse dit•,;ito. 

E incontestt1velíllt~nte desde que em uma 
cidade de mais de 200.000 l1abitantes.e de 9 :t 
lO. 000 eleitores, comparecem apena:;· 438 ci
dad~os para votar, o que parece é que o go
verno tem apenas 438 amigos. 

U111 SR. DEPUTADO- E~S) seu argumento 
:prova Lle mais. 

o Sr... GARCIA PIRES- Eu, conhecedor- des
tes factos 'e prevendo qne !.!·ravissimos acon
tecimentos se iam passar, chegando '" e::ta c:t
i1ital procurei entender-me com o Sr. minis
tro :la justiça e com o Sr. rninistro da agr!
cultura, peocnr;tndo chegar <l. nrna, couc1-
fütÇ'.~O: mas i~felizmente não me foi possiv13l 
alcanÇar nada, e V. Ex:. e a. Gamara dewm 
ter lido os tele.!!:r1unmas chega.rios hontem e 
-;mblicados no .Jornal do Com~nei·cio ele hoje. 

U:-.r Sr. .. DEPUTA.Do-Os telegranünas hoje 
não teem nilol'. 

OUTRO SR. DEPUTADO-Comuine os tele
grammas do Jomat elo B;·a:;il, do Jornal elo 
Com;nercio e do Pai:; e vera que todos elles 
compromettem a opposição. 

O SR. GARCIA PmEs-Os telegrammas do 
Joniai r.lo Commercio são os mesmos publi
ca.dos nas outrttS gazetas. 

Om dos teleg-rammas do Jornal do Com
mei-cio está tissignado, e o outro é inquestio
na. velmen te de orizem official. (A.partes.) 

A' vista desses telegrammas comprehendem 
os illustres de1iutados que nesta desordem a. 
maioria trubal11a,·a seren<tmente ! 

O pens<1111ento não eru. a promnl_g·u~o de 
uma consti tuiçiio: n;i:o era. a orgu111saçao elo 
estado da Bahia;' mas aproveitar o primeiro 
momento par:i ;t ac~lamaçã.o do Sr. Dr. :Jo,;é 
Gonçalves da Silva. para gover~ado1:- . 

Este foi o ponto da questao e e muda a 
questão. . 

Além do Sr.Za.ma, tenl10 a palavra, autor1-
sad<), do illustre deputado Sr. Freitas, que 
com.migo àssistiu desdea sessã:o inaugur_al.aos 

trabalhos do Cong-resso, que de cetto a.ffir
maril. que as apprel1en~ue::; nci Bahia eram tle 
qne se fizesse eleg-er por um acto dictatorial 
governador do estado. da. Btthia o Dr. Josê 
Gonçfdves da, Silva. 

U:I! SR. DEPUTADO-A Bahia tem dado lic
ções aos Olltros estados.(Bc~ oi;t;·o apai·te.) 

O Sn.. GARCIA PIRES-Declaro à Camar·a 
que :,;ord o p1·imeiro conspirador, e posso 
affi.anc;.n· que terei 1wofnndo pes:~r, se reben
tar ;L re\'olução e me aclrn.1· ausente, que o 
pri~1_!eiro tiro nã~ seja dado por mim. 

Nao tm1hoam!Hçües: sou um pobre lttvl'ador. 
Nü.o quero n.b~olt~tamente nada elo goverao do 
meu est,tdo. ~ umcamente me preoccupo com 
a se>rte da nnnhu. terra. , 

Si no est.:tdo da Bahia. ving-ar a eleição do 
govemailo'. ·! JSé Gonçalves da Silva, aquelle 
estai.lo calur:L nas ,!:;arras dos auutres. 

Os l1omens que cercam o governo do estado 
da Bahia, na :;ua. maior parte, não merecem 
estar nas cadeiras onde s~ sentam, mas teem 
um logar tlistincto nas galés do estado. 

YozEs-Isto é sério. 
o SR. GARCIA PIRES-Não me façam re

lembrar as l1orrorosas sceuas de Januaria em 
I\Iinas Geraes. 

Não me façam relembrar essas terriveis 
scenas de Chique Chique. (A parles.) 

Para que servem esses grito:; 7 
Podem VV. Exs. ter a convicção de que 

estou ne~ta tribumi. cumprindo um dever; 
não me arreceio ele cousa alguma, nem me 
furto a. qualquer responsabilidade. 

Corno homem honrad.o, nfo pronuncio pala
•r« sem a vrovi\ irum:edia.ta. 

Neste recinto está uma grande depufaç-.iio 
,-\e .Minas Geraes e ci•eio que SS. E Ex teem 
conhecimento dos factos qne se deram na
quellc estado. 

Desejo evitar qné o estado da Bahia. vii. ca
hir nas mãos dos homens que promoveram 
essa desgraça, e por isso venho a essa trihuna. 
appellar para, o governo, de quem sou amigo 
sincero e leal, e dizer-lhe que desejo empe
nhat as minhas poucas forç-.•s e -pequena ener
gfa chi minha alma na reconstituição desta 
patria. 

Pe.ço encarecidamente ao gover:;io do meu 
paiz que niLo me füçn, sahird8sta tribuna pa.ra. 
assumir o papel 1le . conspirador, porque in
questionavelmente o serei, si for necessario 
para salvar ~\ honra e dignidade da minha. 
terra. 

.Concluimlo, peço que, por intermedio do Mi
nisterio da. Justic;a., seja, esta Gamam infor
mada .::0111 urgencia,, si, em vista de aviso 
ex:i!edido ao juiz seccional do Pará, póde con
tinmtr em exercicio o juiz seccionnl da Bahia, 
e quaes as providencias que tomou em vista 
dos ultimo~ acontecim~ntos. 
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''Vae à mesg; e é lido .o seguinte 

Requeiro que, 11elo :Minísterí~ a,, 1u~tiça, 
seja informad:i a camnm, s1 µode cootmuar 
a· e:xercer o mandato legislativo o .i_niz s~c
cional tio estado da Bahia, e que pron:lenc1;.1s 
tomou em relaç-:.Io :105 conflictos que alli se 
estio dando. 

S. R. - Garcia; Pires. 

O Sr. Zan1a. (para itma explicaçito 
pessoal)-Senhores, a ultimn.. ,·ez que !'aliei 
neste recinto, tendo-me referido ao moei~ por 
que vão-se con>tittünr!o os estados, c1te1 al
guns, qu<\ndo um i~lu_stre. collega que. no 
momento, não pude d1stmgmr q~em era, l_em
brou-me que não esquec_esse ~ Rto de.!nne1ro. 
Accudindo n.o appello feito, d1s~e 1!J<U:o ou me
nos o seguinte : "i\Iell101• sera n;w füllar no 

·Rio de Janeiro, onde os netos do Congresso 
fruem lembrar o ~enado de Caligula ou Nero.i> 

Um cios nossos ma.is distinctos colleg-as 
apoiou-me vivamerite em np:i.rte, sendo as 
minhas palavras apeMs contestadas pelo no
ure deputado pelo Maranhão com um nao 
apoiado. . • . . . 

Não liguei mil.lor ~mporta.ncm. 11.? 1_nc1.de~te, 
con>enciuo de que mnguem derer1a 1rr1ta1 -se 
pelo facto de ter eroittldo uma op!nião q11;al
quer ::;obt'e actos de um?- . coq~raç.a~ poht1ca, 
sem l:l. meuo1• duvida SuJeitos a nrn1s nmpla e 
livre ~ritica. 

Terminados os nossos trabalhos de sabbado, 
e de •cita. á cilhdc, apcoa:> cntr(l.va na rua 
do Ouvidor, fui preveoiclo por um antig? e 
estimavel coliega d::t impreus.-i, que a~sist1ra 
a sessito daquelle dia no Consresso de Nitlleroy 
que a tro...-oada alli tinha sido grossa contra 
a minha obscura io.dividu.i.lidade, e o honrado 
Dr. Ei-ico Coelho, em consequencia <le nossas 
palavra.s aqui. . 

Amo todas as liberdades e sobretudo a li
berdade da tribuna mesmo em seus exce~o~. 

Não levei a mal o desa.bafo que contra nos 
to1uaram alguns congressh;tus_da 9utr.a band~, 
a.os quaes io.di<idua.lmente n ,10 tive 1n tençuo 
de· ofleoder. 

Até nem conheço ·os que. me honrar~l!l com 
as suas apreciações, cheias de attic1s~o ; 
quer me parecer ·entretanto, pelo que li D? 

. rm·naldo Cllmmevcio de bontem que commetti 
falta gr-;i >e. _ • · 

Dizem que a confissao oo nccusado atte
Dlla as faltas, e tenho em miro attenua.r a 
minha. · li · ."' _ 

, Venho, pois, retratar-me do quer sse enw.v. 
. . o SR.. VIRGILlO PESSOA - Protestei em 
tempo contra~ injustas asserções de 'V •. Ex. 

O SR.. ZAMA-A leitura do que passou
se ahi nau ltima sessil.o impoe-me o dever lle 
mudar de opiuião. Aquella discussão foi, sem 
d11'>'ida, ec!ilicante, demonstra cabalmente a 
:solicitude e o ;;elo dos illustres representantes 
fluminenses pelo conceito da corporação a 
que pe1·tencem. 

De:mte dclhi, pam pl'ova de minl1~ co1·dura 
e exemplo aos que depois t.le mim t iverem ~e 
rererir-se ú.quelle Congresso·, praz-me hOJC 
perante a Camara dos Sr:>. Deput.'\dos fede
rnes, modificar a minha opinião e emittir a 
se,(t'a1nte; 

~1.quelle Congres~, depois da. sessão de sa.b
ha.do, j:'I não me parece mai;; um Sen:ido de 
Caligula, ou de ~~ero, como erradamente 
disse: hoje, parece-me aquelle Senado dos 
tempos aureos da republica romana, que o 
emb;tiX••dor de Pyrrho qualiticani ele a$sem
bldo:s de reis. 

O Cong1•esso do Rio de faceiro sócont~m 
F<1bricios. dos quaes hoje tambem se pode 
dizer: «Será. mai~ focil o sol mnda.r a sua. 
cn.n·eira, do que os seus membros deixarem de 
ser honrados.» Aquelle Congresso faz-me 
recordar o episodio gl.'andioso dos senadores 
romaoos, r ejeitando o tractado .... ergonboso 
feito por occasfüo da. deplomveljoroa~:.1. d.as 
ForCIJS Caw:linas ~lo coosul L. Postaum10, 
que com o maior l1eroismo exigiu de seus 
pae'.S que o entregassem ao inimigo; faz-me 
1·ecord11r o imponente espeetaculo d_'.•quella 
ass~mbtea. de reis, rindo em corpora.çao rece
ber o consul Vu.mio, depois do desastre <le 
Cannes, e agra.decen<lo-lhe em nome do povo 
não ter desesperado da salvnc;ão fa patrin; 
recorda a.inda aquella. sessão memoravel e~ 
que o rigido e incorruptivel Regulo, pn
sioneiro dos Ca.rthagiuenses, e por estes en
via.do a Roma para :o~g-ociar a troca de 
prisiou,~iros, pre!°el'i11 sacrlficar:se, elle o 
gt'n.ncle general. o patriota emer1to, a ~3:~c
ciouar uma fraquesa., . que, na sua o~m1ao, 
feriria de frente a dignidade e os b~1os do 
povo rei ! Em uma, paJn.vra, Sr. pres1dent~, 
folgo de declaral' neste momento que, depois 
<l<l sessão de sabliado, tenho o Congresso do 
Rio de Janeiro pela mais comµleta.,mais sabia. 
mais conspic!-<it e ma~s pat_r~otiea assem~lén d"! 
que a histor1à nos da not1cm, desde Ad:io ate 
nossos dias: 

o SR. Vtn.GILIO P ESSOA. - o Congresso do 
Rio de J::i.neiro é composto de cidadãos muito 
conspicuos. · 

O SR. Z.UIA-Devo c1•er que esta minha 
ultima opinião satb;fará os illustres rnembr9s 
tlaquella corporação, e qn_e elles aão cont1-
nuarão a. conservar resent1mentos do obscuro 
deputado, que, depois de ,,ellw, aprendeu o la
tim. Presumo que hoje estov. em estada de de .. 
.libera;•. · 
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Surge, porém, 1rnrn difficuldade, para, cuj•l j de nm estado,onde S. Ex. teve o poder neces
solnção tanto o Congre5so do Llio de Janeiro, sario para fazer-se eleger. Nestas condições 
com cu, somos incompetentes, porque nin- , 11ão sei onde iremos::. Temos visto tudo; temos 
gikm pode ser juiz em CJ.usa propria; esta visto ministros elegerem-se goYernadores; 
ditficufdade e a seguinte: 

1 

temos visto g<wernadores feitos ministros, 
Qmndo tinha razão 0 dizia. a YerJ;ttle o de- e vemos aL.irfa mais esta indecencia, esta 

~u~ado Zama? na, primeira ~-cz em que. so re-1 su.pr~112a. immo'.'alir.lalle, quando :: nossa Con;-_ 
1er111 ao Congresso do Rio tle J <111e1ro, ou st1t111ç;w pt•oh1be as accumu.laçues, quando 
ho.ie '? procurou esü\belecer o salutar principio das 

Só couheç:o nma entidade c;tpaz de respou· iucornpatibilidades, Yemos um só homem con-· 
der a. esta interrogação ~ a cujo vc;·e(lictwn centrar· em sua..;; miios tres cargos publicos, 
me eurvarei submisso: é a opinião publica. a!Jsolutamente iocompativeis e ioconciliaveis . 
.Appcllem para. ella os ili ustres cong1·esisstas. ( Apoiarlos .) . 

Des'fo que ella se pt'o11ur:ciar, restar-me-lia O'· N~~t;~:-poli~ca d~ LI.es~2oralisl\ção e cles?r~ 
sómente repetir, como ho:n catholico: (<Ro;Ha o'tmsaçcW do::: est~lo~~ ~.;ta tem.o actun.l ch•;n 
Locuta e::;t: causa finit;;. est. c el!er outro 10 c~1to ::;rnao este . o_ de preparar 

· a 8l1 ~t eleu:.:ao a suprema mag-1stratura da, 
(Muito bem; o ororlor e muito felicitado.) naçáo. (Apoiados.) u 

O SR. VIRGILIO PESSOA-Peço a palavra o sa.. Vr:s-HAES- E' exacto. 
p<wa responder· o SR. SERZEDELo-E' preciso que tenhamos 

a. fütnqueza e a le(l.lclade de dizer isto 3.ber-
0 Sr. Serzedello-Peç:o a pa,hwrâ tamente. Antes de inaugurado o periodo Con

pam fandamentar um pedido de inforn:wções; stititucional, quando S. Ex. foi chamado ao 
espero que os meus collegas não extranha- C•ngo de director ostensivo eh politica, nós 
rão o facto de occupar tão frequentes vezes vimos neste mesmo recinto o alarma extraor
a trihuna.. dinario que isto produzio; nôs Yimos que eSS[L 

Se1rnores. um dos homens mais extraor- nomeação foi recebida. com as mais evidentes 
dinarios pelo espirito e pelo coração que <.\ e inequívocas provas de desconfiança; mas 
França, tem produzido, urn dos seus escri- ninguem era capaz de cogitar ate onde nos 
ptores mais admira veis, mi fórma e no pen- le\·ariit esse desacerto. Inaugurado o regimen 
sarnento, diante das desgraças da lla.tl'Ía ex- Constitucional, a pretexto de punir aquelles 
clamava : Quando o cidadão tem o coração que não tinham dado o seu voto ao Genera
opprimido, magoado, tem neeessidacle de líssimo para Presidente d.a Republica, o di
fallar, tem necessidade de clamar! Deante rector da política apresentando ao chefe do 
das violações constantes e flagrantes da Estado como justiça, o que era vingança, pro
Constituição ; deante do espectnculo desta vocou agitaç>~'io, o desgosto, em tollos os esta
Republ ica. completamente t'alsiticad;\; deante dos, lançando mão d.e tollos os meios como 
dos abusos repetidos, cad;\ qual mais gi·ave, pretexto para conseguir os seus fins. Onde 
que o Poder pubEco tem pra.ticad0, não é de- !1avia um grupo de descontentes, de despei
mais pedir-lhe frequentemente explicnções, taclos, S. Ex. f'oi-l11es ao enC<1lQJ, chamou-os e 
e exigir-lhe informaçOes, examinar severa e entregou-lhes a orgauisação dos estados, pre
patrioticamente todo~ os seus actos, para par;\ndo; assim, as cous•tS pn.ra. a sua eleição 
ver si pelo menos desta fórma poderemos mais tu·de. Isto é extraordinariamente dolo
crear uma muralha a contionação de suas roso e perr!do; mas s_ Ex. póde füzor o que 
prepotencias e de :::eus crimes. (.Apoiados). quizer, eu asseguro-lhe que n[o h:\ de tri-

Não estou declamando, os factos estão ahi. puclin.r sobre os destinos da Republica. (A.poi
Politicamente V. Ex. sabe que este governo ados.) 
representa maac fals_ificação, uma fraude, por- No dia do ajuste de contas, quando faltar
que o hornem que dirige os destinos da naç."to, lhe o apoio . ele heróe da revolução a quem 
o poderoso ministro, não trouxe para o g-raude S. Ex. illude e sacrifica, creia que hade haver 
erlificio da Republica nma pedr;1, não deu-lhe povo, que hade haver exercito, que nós sa
uma só pah vra . Admioistrati vamente,está na beremos restalJelecer a. moralidade no poder, 
conscieucia publica. que elle entrou pela porb a_ vee,lade na Repablica, ;t justiça M merito 
estreita da, frnqueza, e do cornpadnn, e pre- e ··o respeito a Constituição. {:1poiadas; tro
tende sem duvida nenhuma sallir talnz com- cam-se dirfereiites apartes.) 
pellido p~~a orinião publica, pela mora_liLlade, :S. l?x. !ião se con~ent:t em produzir ades
pois esta Jª ~r1ta que é absolutamente impos- organ1s:1ç:ao em qua.s1 todos os estafos, S. Ex., · 
sível que un1 sô homem possa concentrar em é preciso que se diga, dispondo de ê1lguns 
suas mã. os. tr.es··· cnrgos publicos, o de membro 

1 

depnt.ados doceis . á sua vo .. ntn.de, pretende 
do primeiro tr.ibunal do paiz, o de ctirector os- clesmoralisar esta casa. (:ipoiados.) . _ 
tensivo da política, da na<;.<to, como ministro e A minha asser.;ão tem todo o fundamento ; 
chanceller poderoso, e ainda o de governador estamos caminhando ,dia a dia para in~ 

C:imara. V. I · . . . .· . it" 
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corrermos na descousider:tção do paiz. porque 
estamos vendo qne grande muneL'O de depu
tados, deixam de cumprir o seu devei·, de 
modo qne estamos assistindo a este cspccta
cnlo triste e ::1c;:;brnnhador que apre~euta a, 
Ca.ma.l'a: o cte incol'rer no desconceito pu
blico não fouccionanclo quanrlo o lX\ÍT, re
clarnrL medidas qu~ de prompto orgtwizern 
º"serviços. estabeleçam os 0r~amcnto~ e cou
foccionem todas as leis, corolls.rios dos prit1-
cipios consugrudos mi Constituição. 

Pni'<t isto não concoiTem de certo os 11ue 
ter.do consciencia de seu deYer, aqui comptl
recem para trahtll1ar, mas siio responsavcis 
os que não vem. P<u·ece que mão w:cnlta, tle 
algun:a f<~da ~lnistra, d.: alsnm i)olitiqueíro 
sem consc1enc1a, mon~ os am1:;os do govel'nCl, 
polo menos os que são tloccis à sna. vontade, 
a procederem po1· csb fõrma. 

E certo <l que estamos, Sr- pre~itlente, 
n<:St<• conting-encia de;;esperadora e qua5i ri
dícula.: a primeira lei que fizermo", o pri
pr0jecto que •·otllremos, iOerú o l)_lle decreta a 
nrba. pam pag;1mento de nosso subsidio. 

lj)I Sa. DEPGTADo-Ha. ele ser a lei tla. 
responsabilidade presidencial. 

o SP... ART!IliR RI05-Y _ Ex. não pôtle 
a.ccusa.r os ilepufades :;oYernistus ; elles teem 
com. parecido. 

O SR- SERZl!:DELLO- í>erdóe-me o 110\Jre 
dep ata.do. JS ão accuso os q_ ne vem ús se!õsues, 
accuso os que não Ye!U. 

Estn::nos vendo que nem mesmo com es~a. 
hora do expetlimte, hora. ele espera e <!IH~ 
retarda a sessão, lia numero par-a funccional'
mos, e esse facto de;;moralísrnlor, e~se crime 
mesmo, observrt-se ha. muitos Llias. 

O SR--ARTI!UR Rios-O governo não tem n 
re:;ponsabilid<ide da clesi<lii\ tlfl Camara. ilo~ 
Srs.Deputados. (Troccwi-M 01!tros ª.Partes.) 

O SR. SERZEDELLO- Peço ao> noures (le1m
tado;; que não nN interrompam; não se mo
lestem com quem e incapaz de o íl'endel-os, 
mas só quer far.er o possivel pal't1. sal V•tl' a 
moralidade da Ca.marn-. 

Preciso fürigir à mesa um pedhlo de infor
mações a respeito de i.-arios assumptos - O 
primeiro é relativo às despezas que se nr:e
ram com os funerae:S do arcebispo da Bahia; 

Tratando deste ponto, Sr. presidente, 
permitta-me Y. Ex. que declare que eu sou 
a,bsolutamente in~uspeito, tal é ;1, dedicação 
e a 1'eDeração que consa,grav~ a. esse gL·amle 
homem. 

~Ias Y. Ex. sabe perfli!ítamente que a 
no>sa. Constituiç:iio no art. 72, esto.beleceu 
chra e poslti-.;amente o · principio rb libet•
dade espiritual, separando os dous poderes, 
rlahi resulfando, como t~ Gamara sabe, que 
cada nm delles tem de gyrar em sua · orbita_ 

propria, llc ~lUdo completamente indepen
dente o pode!' espir it1w.l do temporal, in..: 
finindo a.quella sobre <:ste benefic;llllmte pelas 
suns luzes, pelos seus conselho~ e pol' sua 
competench rnoral e scicntilica. 

Nessas comliçües, eu tlosejo saber porque 
verba, !'11nd:1do em que principio Lle lei, 
111andou o S. Presidente fa Republica p<tS'ar 
ns dc:.;pezas com o t ransporte do catlaver <lo 
vener~u1dô ,\.rce bispo ih Bahia. 

Repilo it Camara qtte son absolutameuto 
in_snspeito fazendo este requei·imen to, porque 
nao lia quem mais do qirn eu t ivesse admirado 
<'I. intelligcncia c'.!l tirada. n gm11deza de 
sentimento:> e a m:1 g.namidade do coraç~\o 
vh•Luo~o (laquelle illmtr..i cidadã.o, (.4.pm-tes .) 

Xig-uem o e:-.:ceden em virtmle e dcdicaçito 
ti.o bem publico. 

x~i vid•• p1·iv.1da, como na Yirln, pul)Jica., foi 
sempre g-rn111le exemp lo a imita r-se(J.poiados.) 

E, Sr. presiderlte, para provai-o, Jl•tra fa
zer calai· os :i.partes <1tte dão-me alg uns col
leg-as, revelo um facto da minha vida intima, 
qne •·ou relatar :1.penas para que i·e-

ake maiii a memori;1 desse !tr~wde homem 
e vejam todos qu(lnto 5ou ifüuspeilo, pedindo 
nest.e caso o cumprimento cl<i lei e com que :, 
sincer1dtvte e lealdade procedo como repre
sentante 1l::i. naç~ão, e quautn veaeraçã.o sinto 
ueutm d'alma, apezar da divergencia de 
ce~·tos principio~, vor essct grande glor ia do 
ep15cop;ido lwaz1leiro-

fü1 ni\o tenho duvid(I. em dar testemunho 
publico neste momento, que devo rto en
tão lii;;po (lo Pará, o Sr. Antonio de Mace(lO 
Costa, mm parte ta lrnz a mais impor tante 
da minh<t educação por ser _justamente a 
m:ii::; delictvl;:i, e :t fJUu maior inlluencia teve 
ao ludo dos conselhos de meus pa.es sobre: o 
meu caracter e o meu !'uturo. 

Quaudo minlia mãe íicoll >' iuva com seis-fi
lllos, sobreca.1:regada, sem os recursos neces
sarios parr~ nYet· no Parà, . onde a vida e 
cara, Yíti-se obri~uda. a reduzir a fa111ilin.. 

Pois· bem, diligindo-se ao bispo t!o Pa.rú, 
conseguiu com a maior facilidade fosse eu 
admittido no eollegio de educação fundado 
por el!e, e oude fui recebido com os braços 
abertos, educado com c'.lrinho e desvelo como 
um i.-er(ladeiro filho. 

fü1 SR. DEPtiTADO - E assim fez elle a 
m nitos outros_ (Apoiados.) 

O SR· SERZEDEL LO-Mus desejo saber como 
dentt·o da lei, pouia o gorerno fazer as des
pezas qne fez com o t ransporte do corpo do 
Yeneran<!O arc~bispo. . 

Si o considerti'a porem como um g-ranrle · 
servidor, como n ã.o decretou que os fuoeracs 
rossení feitos por conta do Estado e não veio a 
csfa Camar'° pedir a approYaç.ão de seL1 acto ~ 
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. O ·sr~. ZA)IA-Foi a questão que suscitei na 
impl'ensa. 

.o SR. SERZEDELI:e>-Vou terminar. V. Ex. 
ve que meus collegas teem-me interrompirJ.0 
c~m apartes. Necessito petlir ainda explica
çoes sobre assumptos que entendem com di~ 
n lteiros publicos. 

Assim é que estou informado que o g·overoo 
mandou pagar, não sei porque verba, 50:000$, 
para o ernbellezamento de um jardim em 
Pernambuco. 

Desejo ttimbem saber como o Q'O\-crno sem 
que lia.ia ·noticias de epidemit1s que te~ham 
grass::tdo em Pernambuco, mandou,sem auto
r-isação, a\)usivamente, dar 100 contos ú Cas::t 
da l\Iisericorrlfa tle lá e, o ~ue e mais, prepa
rar por conta. da União os aposentos orn .que 
deve ir residi1' o Sr. Lucena como governador 
desse Estado. 

Além di~so: desejo que o govemo inform
em que lei ftrndou-se ]Jara dar concessão ele 
Estrada, de _Ferro l\fotrop::ilita,na, em termos 
vngos e perigosos, violando o art. GS da Con
stitukão, o decreto n. 198 ele G de feve~rniro 
de 1890, que transferiu para, a administraçã,o 
municipal lh capital os sen"iços relativos ús 
linhas de cal'l'iS · urbano3, r. calcando os di
reitos incontestaveis das companhias do Jar
dim, S. Christovão, Sa,nta Tl1ereza, e outras. 

Preciso des::;as informnçües, porque são in
numeros os abusos que vac praticando o po
deroso ministro, Q·uinndo com mão sinistra, o 
Presidente da. Republica par;l. um fim funesto 
no meio tlas trevns,como o Inferno, na phras~ 
do poeta das lwrmonias, conduzia Oreste oc
cnltando o crime a seus oi hos. Ni"io eston di::;
posto n ticar mudo cleante destes factos;antes, 
pelo contrario, _n0: dia, em CJUC S. Ex., abn
sanclo ele stm 15osiçã.o, qnizer fazer-se eleger, 
nã,o terei <t covardia desses velhos reis <la 
Assyria,que tinham medo de morrer sósinhos, 
ar_rastando ao tumulo mulher, filhos e a pa
tria; caminh::n·ei ao encontro de S. Ex:., 
ainda mesmo certo de ficar sósinho no cn,mpo 
da luta. (Muito bem; muito bem. O orndor e 
comprimentado pelos Srs. deputados presentes). 

o SR. nioRAES BARROS - Emquanto o Sr. 
dellutado redige o seu requerimento, apro
veito a, occasião para declarar a V. Ex. que os 
Srs. deputados Adoipho Gordo e Domingos 
de i\Ioraes nrto podem comparecer por se 
acharem doente:;. 

Vae à mesa e e lido o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que o governo informe:· 

1° sobre as verbas e as leis em que fun
dou-se parn, fazer as despezas com os funeraes 
e .transporte do cadaver do ar.cebispo do 

Bra7:il, dar 100:000$ a uma casa de Miseri
cord1a e 50:000$ para um jardim de Pernam
buco, mand?-~~o-se tambem preparar por 
con_ü~ da Li ).ua.o os aposentos em que deve 
res1d11· o governador desse estado; 

2° _a lei em que fundou-se para dar a con- ·. 
~e.sstLO eh Estrada de Ferro l\Ietropolitana, 
feita em termos vagos, qnando a estrada é de 
uat1n:eza municipal, fere os direitos das com
panl11as ele carris existentes, infrin"'e o art. 68 
da Constituição e o decreto n. 198 de 6 de fe
v~reiro~ de 1899,. que tr.u1sforiu para a admi-
111straç~ao mumc1pal da capital todo o serviço 
relativo á viação urbana. 

Rio, 20 de junho 1Je 1891.- SerzcdeUo 
Corrêa . . 

Yae a imprimir tt seguinte 

U.edacção do projecto de Re;;i• 
:i.ncnlo interno da Camara. dos 
Deputados. 

CAPITULO I 

DA SESSÃO l'REPARATORIA 

/\rt. 1.0 No primeiro anno da legislatura 
rcut~ir-se-hão os Deputados eleitos, na sala 
destinada aos tr<tball!os da Cama,m, quinze 
dias antes do destimdo para a abertura do 
Congressó Nacional e occupa.ndo a presidencia, 
o Depntaclo, que for mais velho em idade, 
dentre os presentes, convidará para servirem 
interinamente de sec1·etarios os quatro Depu-
t:ulos que m::tis moços lhe parecerem. '-

Art. 2.° Formada. dest'arte a Mesa, cada 
um dos Deputados deport~ nas ml°LOS do pre
sidente o seu diploma, e um dos secretarios 
!'ará a relação nomina.l dos apresentados. 

. Parngrap~10 unico. Entender-se-ha por 
tl1ploma o titulo ou documento que for como 
tal definido por lei ou regulamento eleitoral. 

Art. :3.0 Pela relaçiíc de que trata o artig-o 
antecedente se fará a r.hamada dos Deputados 
para dar seu voto em escrutinio secreto para 
uin presidente, um vice-presidente e quatro 
secretarias que teem de servir até a eleiç;.i:o 
<l<t Mesa definitiva, a qual deve fazer-se na 
primeira, sessão depois dti abertura. 

Art. 4. 0 O presiaente sera eleito á plura
lidade de votos expressos dos membros pre
sentes. Si nenhum destes obtiver maioria, 
proceder...;se-ha a segundo escrutinio entre os 
dous mais votados ; e, no caso de empate, 
tlecidiriL a sorte. _ 

O vice-presidente serit eleito pela mesma· 
fórma que o presidente. 

Os 1° e zn secretarias serão eleitos separada
mente c-·por ma,ioria relatiVt'I: ele votos, con
tendo ca.da lista um nome. 
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Os 3° e 4° serão tamhern eleitos ror maioria § 2.0 Inrormad:i. :1 commis;;ão verbalmente, 
rela.tiva. de votos em nmit sô lista.. con tendo por· cada um dos rebtore~, d,1 s questõe,,; 
cada uma. dons non1es. ü mais ,:ofado oc- su:>eitadas no,; docmnento~. convi1l:iri~ os iu
cuparâ o logar de 3° secreta rio e oi mrue!l i:i to t•'res~·1 dos. seus ac1'·ogadt•S ·ou: procumdores, 
em votos o de 4°, semlo consideI"ados snpplen- p:tra otterecet•em :1s suas exp:;siçõe~ a re
tes os dous que à. estes se seguirem n··~ spei to do pnwcsso eleitL'l·al unicamente. 
ordem da votação . . Desta:; e:.: posi~'õe;: dar-s'"- l1 n ,·ista pa1·a con-

Art. 5. 0 Installada li. 111e~a, o 11resi.Jente, testa.1-•ts ao .:anrlidat o que o 1·equerer por si, 
reunidos os diplomas, nomeará uma com- por :vlvQg.tdo ou r:rocm·.:i.Jor, ou a C] ualquer 
missão de cinco nie1nlii·os, qtw or·g:uliza1·:1. à deputado que o pedir 11a f<tl la Ü<!.lJnelle::; . 
visto. dos dip!Clmas, protestos, reclamaçves § :3." l;u::1nlada~ :;em]'re a ordem e solem
ou repr~s(lntações riue ror.::m preseute;; á nhlttdes pred;::a:;, a cm11mis;;ii.o em seg·ui.h 
:Mesa, ou à commissão, dn:1s listas, uma do~ eelelm1m con!'e!'emin.'i p:lra G11vi1· ns obser
Deput;11los eleitos, q ue1· pelo Districto Pe<lei~1l, vaçõc> qne O& 111 te1·fr:s;11J11;;, sen::. proc111·adores 
quer pelos Estados, sobre cnj(I. e leiÇà<.J 11fü1 on :ul rol{allos e qtwlq11e1· tlepu t;;do houY•:1·em 
t enho. ha-.ido duvida 11em cnnte:'otaçiio, e r l1~ fazei· O!"ilmeu tr. ot1 po1· escri pto sol.we:t 
outra daquelles cnj:i ckii;::'.io fot' conte~ta<ln ma tct"i:t l rrop!'ia do in1Jueritu ; estes <lelmtes 
por protesto ou clenuncia contra :t ::;na \"ali- dur:1r~o e!ll(JU:tnlo o permitti!· a maioriri. ili\ 
dade, apresentados á Camara ou i 11sertos nas com11 1is~ão. 
o.ctas das eleiçUes. § 4.0 L(•f:O depui~ a commiss<"io formulará. 

§ 1.• Approvadas :is 1hws listn" pela Ca- o reJ;,toi-io do inrp1eri.to sobre as eleições de 
mara, mediante Yotação do respetivo pat·ece1· que ;;e tratar, coacluindo com o seu p:ll'~-
apresentado pela commissr..' e111 l.1rev~ prazo, cer e111 :wti;{OS preciso$. . 
serão tirado.s a sorte, 1.footre os Deputado;; Si ua l" >es.;:i.o, IJ.Ue celeh1·;u· :t .:omnm
da primeira lista, cinco commissõe,:; de <'.inco ,,,'i.o. nh1'.!111?.111 ;;e apreseo tar reclamando on 
membros cada. uma. conte:!t;1ndo, 1>oder-;;e-ha l<tvrar na :;eg-uinte 

§ 2. 0 Estas commissões nome<trão 1Jcntl'e ~cs>-ão o pnreceri vista dns actas e nmis pa
si um presidente pn.rn dirigir os traLt1 lhos e p eis presentes a coinmissão. 
di~tribuir os papeis relati'"os ;\ c;1lln Est<irlo ,\ r t. S. 0 As ex!Josições, ti s contest:1çües e o 
ou ao Distt'icto Fedem! e funcciOD<1rão até o 1·e](l.torfo seri'i.o logo irn1•re:55os no jornal que 
fim tla primeira sessão da legisla.tum. public."\.r os debates da Ciltn•rra. e distribui-

§ 3.• Nenhum deputado poderá fnnccionur dos ein avnh;o com o ''oto em sep11l'ado, si 
em commissil.o a qunl incumba o inqu·~1·ito hotwer, de qu:dl'Jucr 11ie111bro da commiss;.'io . 
d~s elcições,do Estado por onde houver sido Dos docun:entos ~qJl'e:;entados pelas l1artes 
eleito. Assim tambem se entenderi\ com os só serio impM;sos aquelles, cuja publica~ 
i·epresentantes do Districto Feder;ü. for julgada nece~:1ri:1 pela commi5$ü.o . . 

~a. hypothese meucionada, bem como nas \'inte e qutitro \toras depo!:s dessa publt-
va.gas ou impedimentos de qualquer rwürew. cnção, o 11residente ria Camu.ra 1hlrà pnr:t 
dos membros das referidas commissõe.s, a ordem do dia seguiute a votação, sem mais 
substituição se fará por sorteio. . debll.te algum, dos pnrcceres de c;.ida inq11e-

Art. 6. 0 A• 1 ª com missão pertencera o rito ; hiwentlo, porém, votos em separado ou 
exame das eleições dos Estados do Amazonas, emend:1.S, se ~1 \Jrirú. di:icusS<l.o . -
Parâ, Mnranhü.o, Piauhy, Ceara e Rio Grande § !." Nas eleiç-ões cluvitlo~a.s, a requeri-
do Norte; . mento de qualqnel' Deputttclo, apoi:1do pela 

A' 2ª o dos Estados da. Parahyba, Per- terça pat'te dos preseutes e independente <le 
nambuco, Alagôas e Seqripe; , vota~:ilo. 'ficará adiada a votação dos parece-

A' 3 .. o dos Esta<los .fa. Bahia., E;:;pir ito res na. · pa.1·to resiiecti vn, :) te riue haja m:i. 
Sn.nto, Rio de Janeiro e do Districto F.:àeral; cai::\ :net<ld<! e JUai~ um dos membros de que 

A' 4~ o dos Estados ele S . Paulo, Pamná. acamara se compõe . 
Santa Cathariua, Goya;.: e Matto Grosso ; · · § 2." Qunndo a m:iioria rle c1uflll'juer <las 

A' 5ª o dos Estados do Rio Gr.inde do Sul e commissues concluir o seu pal'ecer nnnu!-
Míni:s Geraes . laudo ou 11ilo reconhecendo a vu! ida•le 1lo 

Art. i .0 As commissõcs de inquerito cele- qual~ner rliploma, •ica rú. o me:>mo p:\recer 
tm1rão. suas sesSÕes cm s:i b:; do cd1ticio onrle ar:iarlo para S«I' discut hlo dcpoi:; d:1 n.uerturn. 

,. funccionar a Camara dos Deputados a für.'io do Co11gre~so, p1·eccdendo tliscns,;ão ii!'utd á de 
annnnr.i:H peht imprenm a liora dos re;;pe- qual•1ner p~weci?l' de commi:isfto . ~ 
cti'l"OS trnbalhos. · § 3.0 Em todos os ma.is casos, n C."\m:i.r:.i 

§ l 0 A estas sessür:s ndmittir-se-hii.o todos rlecidirâ, desde que esteja.m presentes qan
os inlere::sados no inquerito e 'lua lqutr ci- rentae um men:bros, pelo menos, nas sessões 
d:tdão, que o 1·equerer ]JOt' e;;criplo ou verb::i.1- 'prep:il"atol'ias. 

· mente e possa concorrer pam, o esc!are- Esta disposiçár; refere-s.; sómente ::i. dcii-
cimento da .-erdaclc . beração sohrc. ,-erificação de podere~. 
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,. 
Al't. ;9. 0 A' proporçfi<? que se fw votando, 

o pres1dont.-i decLtra1·a Deputados a')uelles 
. cujo~ P.Oderes se tiverem julgado legalmente 

coniendos, e um dos sect·ettrios fará a lista 
dos approvados. · 

Art: 10. Verificaua. a leg:llida1le do,;; pode
res, st :teharem-se presentes Dcr111ta1los em 
numero de metade e m:lis 11111 se fa~àa devi· 
d;~ communi_?ação ao Presi1lente da Repu
blica e ao ~errndo, tleclarando que no dia 
immediato encetara a Can:j;tra o::; trabalhos 
ordinarios, desde ~ue ten lia a rnesm;i Litlo 
do Senado par<t riue accordem no etlit1cio em 
que deve ter logar a installaç:fo LLt sessão 
leaislativu.. 

Quando niio purl0r iniciar se11s trahtlhos a 
Ci1marn 1los Deputados no di<t marcado na 
Constituiçã.o, ou em lei or1linal'ia, por nã.o 
havet' o numero legal, fi\1'-SB-ha irlcntica cnm
municação e do mesmo modo se procederá 
logo que o nnmero estiver completo. 

Art. 11. Os !Jt':~putados se reunirão diaria
mente ao meio-dia.em sessões preparatori:is 
::ité que esteja. eoncluicla a vet•iticação d11s 
podet'es e possa re;llizar-se a <Lbertura do 
Congres::::o. 

Em ses&"lo prepamtoria, do 1° anno da le
gislatura. a Carnara fun('.Cionarâ. com qual
quer ntmiero de Deputados eleitos. 

Art. 12. Os Deputados que não puderem 
comparecer ri:andarão, comtudo, o seu diplo
ma e a exposição, por escripto, 1:0::; seus im
pedimentos. Estas escusas, bem como os di
plomas que ns acom;1anha1·em, ser-ão remetti
clas ás respectivas cornmissües. Si :is escnsn~ 
forem desattenilidas,. se füra saber por ofücio 
aos D<3putados ·pw ~e escusarem, artm de que 
compareçam. 

Art. 13; No cnso de P1orte tio Deput:1do, ou 
per~a do SP.U logrr por qnalqner motivo, in
clusive. renuncia, <t mesa da C::unara por in
termed10 do 1 ·secretario füra ao respectivo 

mà sessão, até que se nomeie a que deverá 
ser\'ir na. nova . 

PiLra gTa pho un ico . Os pareceres acerca do 
reconhecim 1nto de novos De :utados serão 
dados p11m ordem do dia vinte e quatro 
hora~ depois de impressos no jornal que 
publlcar º"' debates üa Camara, atim de sereJU 
YObVlOS, observando-se em tudo mais as dis
posições dos art~. iº 8º e g. o 

Art. 16. A sessão prep rn1t0ria, de que 
tmta o art. 14, clura1·á os dias que forem 
necessarios para os trabalhos de que a Ga
mam se tiver rle occupar até i ahr~rtura do 
ConQ·resso N;1cional. 

:\t·t. 17. No pl'imeiro nnno dn legisla
tura, r.a ulti11rn s1~ssii11 pr1:!paratoria., antes 

da abertm·n. do Congresso Naciona1;·/o presi
dente convi:Jar:'L os Deputados a contrn.hi
rem o l'11rm:il C•1mp~·~misso de IJem cumprir 
os :lellS dcYel'es pelo modo por que elle passn. 
a fazei-o: e levnnta.ndo-se, no que será 
acompanh:ulo i:or todos riu•rntos se acharem 
nn. sala, profol'i 1·:'1 a seg-ninte affirmaçiio : 

« Pro111etto manter '~cumprir com perfei
ta l·~aldnde R Constitnidio Federal, promover 
o !:em g-eral da Republica. ohservn.r as suas 
leis, sustentar-lhe a união, a integridade e 
a independencüi. ,. 

§ 1. 0 Ern seguida mn nda.rá fazer a chamada, 
e cada um t.los Deputai:os, começando pelos 
outros membros da Mesa, dirá, á proporção 
que for proferido o seu nome : - Assim 
prometto. 

§ 2.0 O Deputado que comp:1recer depois da 
abertm·a do Congresso serà recebido á en
trada, da s iln. pelos :3° e 4'' secretarios1 e pro
feri1·à perante o presidente a mencionada 
lormula d·~ affirm:ição, não sendo necessario 
~ue haja na casa o numero exigido µara as 
deliberações ela Gamara. 

CAPITULO II 

governo do Est.irlo por onc!e se der a vng-a a D:\. :MESA 
devida communic 1ção, pê1r:1 que mm1de imme-1 · 
diatnmente proceder a novn eleição. Art.. 18. A ~1esa serã composta. de um 

.si.ª. vaga, se der na repre,entacão do presidente e quatro secretnrios, que func
D1str~c~o Feder;ll, a ~omrnunic:ição :;era feit<i cion:1rão por um mez, podendo entretanto ser 
ao :\Im1stro do Interior. reeleitos . 

Art. 14. Nos outros a nnos da legislatura, 
e nas sessões extr;1ordin:1rias, começ-ará a 
sessão preparatoria sei::; dias nnt@s do des
tinado para a abertu1·a do Conzresso ~acional, 
afim de se vel'idcnr si h:1 na cnpital o nu
mero de Deputado~ necessnrio p;1J'a a dita 
ahertu ra. e, havendo, ra zer-se a participa
ção do a.rt. 10. 

Art. 15. Nesta sessão servirão o presi<len
te e secretarios qne o tiverem sitio na sessão 
antecedente; e p~1ra. P.xaminar as escusas e 
diplomns, que de novo apparecerem, servirá 
a commissão de petições e pocleres da mes-

. .\.rt. 19. Nas sessões extr.tordinarias e nas 
prorogações servirão o presidente e secre
tarios que o tiverem si1io ultimamente. 

.Art. iO. Par[l. supprir a. falta do presidente 
e secretarios haverá dous vice-presidentes e 
dous secretarios supplentes. 

SECÇÃO I 

Do pi·esidente 

Art. -21. O presidente é nas sessões o orgão 
da cam~1ra e to!l.as as vezes q1te ella tem de 
enunciâr-se oollectivamente. 
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-~rt. 22. São a.ttribuiçOes do presidente, 
::tlém de outras designadas oeste Regimento: 

l .• Abrir e encel'rar CT.s ;;cssües às hora;; 
competentes ; ncllas m:i.nter a. ot·(lem e fazer 
observar a Comtituiçilo e este Regfa1P.nto; 

2.' Conceder .i palavra. aos D<3puta.üos, que 
competentemente '' pedirem; 

3.' Estabelecer o ponto da qn.estiío sobre 
que deva. recahir a .-otacão; 

4.• Anuuncia:r o resultado das votações ; 
5,. Impor silencio; 
G. • Su:>peutler Q.. seso[o ou levantai-a, 

quando não puder ma.nter :<. ordem ou as cir
cumstancfas o exigirem. Neste caso, niio po
dendo ser otn·ido, tleb:ará a caddra; 

7." De,;ig-n:ll' º' tl'n.h:i.lhos, fjtl<>. den~m for
mar a ordem do dia d<i sess:1o :>eg-ninte; 

8. • Tomar n atlirmac;.1o aos Deputatlo5; 
9.• As.signar a5 aclas thts sessões ti todos 

os decretos e resoluções da Cam•ll'<l. : 
10. ª Convocar se~são !Ma. d~s horâs e rifas 

marcados em algttm caso absolutamente 
urgente e e:.::traor1linnr1o. 

Art. 23. O presitl~nte não poderá oft'eeecer 
projedos, indic;1çiJes e regueri:nentos, n·~m 
discutir e Yotar, excepto nos escrutinios ;;e. 
eretos ; mas, si o quizer fazer, deixal'<°i i:i.te
rinamente a cadeira ao vice-presidente. cm
quanto se tratar do o bj ecto que se 1.n·o1}onha 
discutir. 

Art. 24. O presidente iln Camn.ra. e os 
quatros secretarios niio poderfto fazer parte 
das clemais commissões. 

SECÇÃO ll 

l)os vice-p;·esidcntes 

:Art. 25. Si o presidente não tiver chegado 
à hora a pràzada pa1'n. o ·principio dos tea ba
lhos, o 1° Yice-pres:dente, ou, 11a sua falta, 
o 2°, tomara a ct\deirü e desempenho.rã toda;; 
as funcções expressadas na sec~ão au tece
dente, cedendo, por<ltu, o logu.r logo qu~ 
chegue o presidente . O mesmo se praticará 
quando o presidente tiver occessid'1de tl e 
largar a cadeira. inomcnta:acamcnte. 

Art.- 26. Os vice-pt·esidentes poderão ser 
membros de qualquer comnlissiio, e deverão 
continuar no exercicio daqnellas para que 
tíverem sido eleitos, excepto qi1ando por 
impedimento do presitlente occuparem o seu 
loga1' por mais tl.e oito dias. 

SECÇÃO Ill 

Dos secretarios 

Art. 27. São atlribuições do 1° secreta1•io: 
~ - i.• Ler :i Gamara a integr:i. de todos os 
officios do Governo e do Senado, e qualquei· 
outro papel que deva ser lido em sessão ; 

2.' Fazer toda a correspondencia. official ela 
camarü; 

3.'' lteceber todos m o!licios <lM autoridu.dcs 
constituídas e dos Deputados, e ignalnrnute 
totias as representaç,ões, petições e 111emorias, 
quefor·em dirigidas;·, camn.m, fa;:cndo cons tar 
it mesma o seti conte\irlo em smmrn~rio . par:~ 
se lhes cltU' destino 11U. !Úrl11<l u~s tc Re~·imento; 

-!.'"Fazer recoll101· e ~uarrhtr em foa ot·dem 
os projeetos, imlic:t•/íc·s, ptt~ece1·e~ 1 lo com~ 
missões e as emen1h1s, qne se lhes ti.zerem 
j)ill'it os ;tpt'C5ent;tl' quando l'orctH lWCCSSUl'ÍOS; 

5. ~ ,\ssig-n,ir·. di:pois do pre:; idente , as ~ .ct::i s 
(bs ôessões, hem como totlos Oti •lecl'ctos e 
l'Csolnções da Cam;1rn ~ 

li." Dfrir::·ir. insp<·f:rfon;1 1· ~ li~c :11is :1 r to,!os 
o:;; ti·alxüho~ •.' 1les11') /.;1s d:L secl'ctaria. 

:\l'\. 2S. U :2" ~rcr·eLario ;is:;ignarú dcpoís 
tlo 1° toilus os •lecrnt ,,~ e re~ul 1.Íçlí~s dn Ca
mar;i, bem como as actas, sendo c;crip tas a s 
d<1S ~es;ües pul1liC•H, ;;oh ;1rn inspcc~~J.o, pol' 
um dns offü:iac,; <.la ::::cc:·c tari:L ,\s actas 
sei·:lo lidGs em :;e:;3fio pelo mesmo secret:lrio . 

A1·t _ 29. Os :3" e .!0 secret.1 t·iu ~ recebe rão à 
port:-, 'h S<tlão os Deput:ldos qne de no\·o 
entr·arem, e os acompan 11,11·<10 ú mesa, ont.le 
devem prcstal' :t nll'lrma•;Üo . 

"irt. 30. Os sec1·et:wios, cónt'ormo sua nu
mer ação ordinal, snbstituit·iio o presidente nn, 
falta dos vice-prn;;id entes. 

Art. :31. "io 1" secl'etario sulJstituirá . o 2° ; 
ao 2° o ;;o; ao 3° o P , e a e~tc o 1° suppl eut c 
ou 2", si houver mais 1le um;\. falb cm se es
frrnr anse nte ou impedicl o o 1° _ Na fa lt n, ab
soluta. dossupplentes, o pr·esi<.lente convidaril 
qualquer Deputado presente. 

CAPiTULO III 

D A S CO~I~IISSÕES 

Art. 32. Para focili tar tl. expedição elos ne
o-ocios que s'" tratltrem na Clm<ua ha,ver á 
tres especies ele co nunissüe~ - commissões 
geraes, permanen t.~s e esp<eei:1r.s. _ 

Ar t . 3 ::l. -4.s c:ornmissüe;; ;:;erfl.es serao for
madas pelCI. Camartt toda. Terã<) as mesmas 
funcções e guardarfi.o as mesmas 1•egras r eg-i 
mentaes que lhos forem np[)lic,weis ; nenhum 
dos seus merr1b1'0,; 11oderá falla.r mais tle duns 
Yezes sobre o mesmo assumpto , e nenhuma 
moção tlc encerr;l.1nento de díscusslto serú 
permittida. 

A1't. 34. A Carn(tru. póde constitui r-se em 
commissão g<i:·al, pD r indicaçt'io i::.era.l , 1~or 
ilvlicação de qualqt:er Deplltnuo, ou 1mrneclia
tamente , ou em <lin prédameute determinado, 
cingirrdo-se ao assurnpto ü:i. reunião . 

Art. ;)5. Seu pr esidente será qua lquer 
Deputado,eleito ppr m aioria absoluta. deyotos. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 04/02/2015 14:41 - Página 12 de 22 

Sessão em 29 de Junho de 1891 135 

Art. :~6. As commissões permanentes &io 
as seguintes: 

1." De Constituiç~ã,o, '!...egislaçJo e Justiça ; 
2." De Ori;:amento; 
3." De Contas ; 
4." De !\farinha e Guerra; 
5." De Fazenda e In1 lustrhlS ; 
6." De Instrucção :) Sande Publica; 
7." De Petições e Poderes; 
8." De Obras Publicas e Colonisnçfüi 
9." De Trat:idos e Diplomuda; 
10.ª De Redacção das Leis. 
Art. 37. Além das commissões 1los :wts. ~-n 

•) :1G, haverit tambem para os caso~occurren
tes; qne o exigirem, comniissücs mixt<1s, quan
do ú. Ctimnm Jl:ll'CCet' nccessarias, convidando 
nesse cnso o Senado pa1·a a nomeação ile 
memliros de seu seio par·a a cumposição das 
mesmas commissüe::. 

Art. 38. Pnra se nomear nmn. commissão 
especial será necessal'io que alg-um Deputado 
o requeira, indicando logo o obJecto de que 
elhi deverii tratar e <Jne a Gamara o deci!hi 
por meio de votação. 

Art. 39. i\lém das commissües permanen
tes, llaverit tantas commissões especiaes ex
ternas quantas a Camam julgar nece~sa:rhl.s, 
a requerimento d:1quellas. 

Art. 40. As commissües de Orçamento, de 
Contas, ele Constitaiçã.o, Legislação e Justiça, 
de Fazenda, e lnrlustrias, de lnr;.trncção e 
Saude Publica, de Obras Publicas eColonisação 
serão compostas de nove membros cada uma, 
e as outras de cinco, excepto a, de Redacção, 
que se comporii de tres membros. As commis
sües especit1es, tanto inteenas como externas, 
se comporão elo numero tle membros, C]Ue a 
Camara determinar. 

Art. 41. Nenhum Depnü1do po1Jerà ser 
membro de mais de uma commissã.o. perma
nente. 

Art. 42. As commmissües permn,nentes de
verão ser eleitas logo no principio <ln, sessilo 
01•dinaria de cada anno ; e durariio não só 
em tocl.:i. ella, mas ta.rn bem nas sessões extra
ordiuarias e nas proroa-ações, qne tiverem lo
g-ar, até ao começo cfa sessã.o ordinaria do 
anno seguinte. 

Art. 4:3. As commissões especiaes, tanto 
internas como externas e a:s mixtas, durarão 
unicamente 1:mquanto se tmtar elo nc~·ocio de 
que forem encarregadas e que der motivo à 
sua nomeação. 

Aet. 44. As comroissões poderão ex:igir dos 
:Ministros de Estado, por intermedio do 1° se
cr.3ta:rio tla. Camn,ra, todas as informações que 
lhes forem necessarias para desempenho dos 
seus trabalhos; não podendo haver demora 
que prejudique o respectivo andamento ; e 

tambem poderão requerer, pela mesma fórma, 
que se convidem os Ministros de Estado, -para 
conferirem com cllas em qualquer objecto que 
julguem necessario. 

CAPITULO IV 

DAS ELEIÇÕES 

Al't. 45. A eleiçilo do presidente e 1Ios vice
presidentcs será feita successivamente por 
escl'lltinio S1?creto ::~ plnralidade absoluta de 
votos expt·essos Jos membros presentes. 

.Al't. 411. Sí no primeiro escrntinio ninguem 
obtiver maioz·ia absoluta, passarão por segundo 
escrulinio os dous mais votadof; ; e si houver 
mais de dou~ com Yotos hrnaes, a, sorte deci
did. quaes de·rnm entrar ~no segundo escru
tinio. Si sahirem empatarlos os dons neste 
sr~g-unclo escrutinio, <\sorte decidirá qual deve 
ser o presidente ou vice-presidente. 

Al't. 4i. Os l º e 2° ;;ecretarios seriio eleitos 
separadamente pela fórma por qne o são o pre
sidente e os vice-presidentes. 

A eleição dos 3° e 4º secrctarios será a plu
ralidade relati vn. de voto3, e cada cedula 
conterit dons nomes, um designadamente 
para 3° secretcn·io, e outro pam 4°. Na 
falta de desigmçrlo, atternler-se-ha á ordem 
em que estiverem escriptos; e no caso de 
em 1Jate pa.ra qualquer ilestes logares, a sorte 
decidirá entre os que houverem obtido igual
dade de votos. 

Será primeiro supplente o imrnediato em 
votos ao 3° secretario, e segundo SUPJ'lente o 
qne S:.J seguir ao 4° secretario. Si o im
rnediato em votos ao 4° secretatio f'or o 
mesmo do 3°, será segundo snpplente aquelle 
que se lhe seguir na lista dn, votação para 
4° secretario, julgando-se nullos os votos 
que rec::thirem nos eleitos para os legares de 
secreta.rios. 

Art. 48 .. A el<>ição dos membros das com
missões permanentes serú. feita por escrutínio 
secreto. contendo cada cedula tantos nomes 
quantos corresponderem ao:; dous terços do 
nninero total de membros marcado para cada 
uma dellas. , · 

Paragrapho uuico. A eleição das co:n
missões permanentes e das especiaes, tanto 
internas como externas, será feita á plu
ralidade rela.tiva ele votos ; no caso de 
empate, decidirà a sorte. 

Art. 49. Poderá a Gamara commetter ao 
presidente a .· nomeação de qualquer com
missão especial. 

Art. 50. Si faltar algum membro dos 
eleitos ou nomeados para qualquer com
miiisão, ou tiver longo impedimento, o presi
dente nomeara outro que o substitua. 
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Art. 51. O presidente e os qu:itro s~cre- 1 Pti.rngrnphn unico. A presiiiencia. da sessiio 
turios formam a commissfo de policia da de commissões ren11i1lns con1pete ao presi
cMa. deu te que for 1nai,.; idoso, o qual designarú. 

Art. 52. A nomeação d:1s deputaçL>es. qttc a o rel:úo1· da n~<üeria . 
Cnmara resolva que sejam nomenclas, com
pête M presidente. 

CAPITULO V 

CAPITULO VI 

DAS SESSõr:!l 

DOS TRABAJ,HOS DAS CO)B!JSSÕES 1 
! :\ rt. fí6. :1.s seilsue; principinriio ao meio• 

Art. 53. Logo !lepois de eleitos, ca cl:\ nm:i' di:t. ~m·rirão <1mi.tro lw:·:i;. r egtt!adns pelo 
dns commi.ssões se reunh~·l em nma da; sala:; relog10 d:i rcs 11 1!d~v:i. ~!;i. e scrno s11cces
llo e<lidcio da Cn.mam pnl'i·i. eleger por es- S1\·:ts cm todo;; l•S dws utms. 
c1•utiuio secreto o sen prc::;i1lontc. l' o1lerit haYer s'ssão o.octui:-na, quando a. 

Art. .'i4. Ao presii.lenle de citdn. commiss~o Cn.nrn.m, a l'eq11erin1ento de al~nm rle s •us 
compete: - Convocar n. snn 1·en11ião lo11:ls a,; membro,;. nssim C'I dclil.1ernr. 
;ezes que j ulgar necessnrio, ou lhe ror ex- P:•r :1 Q:raplhl nn ico . Nos casos 11r~cnte;; 
igido por qualquer de ;;eus membro;;, e rliri- nn ri 1w.i-11l.1 pnrecer con\'<'nieute, podará a 
gil-'1. nos ~ens Lrabalhos. Cam:u·a. :i. rilquerimento de algum depu-

A reuuião d<\ commissão serit ::mnnndadn tarlo, prorog:n· tis lrn1·~1s uns ses:0ões di.1.rins. 
com a a!1tecedencia, pelo menos, de 24 hf)ras. Art. 5i. Ao meio-dia em ponto os membros 
indicando-se t\ hora em que se dcve1·á reunir, d· ~ mesa occupnt-ão os seus i·especti\'OS lognres. 
o logn.r da reunião e a. mataria. 0 11 mtüerin:; de o presidente l•>co.u·â a campainha e o 1° se· 
que lerá r.le occupa.r-se. ereta r io proce<ler:'t a leitur.\ d115 nomes dos 

§ l. º Os pap€iS submeltiuos ao estudo do deputnolos p1·escnte,;, e Yerirlc:trlo que se 
cada commi5são sel"lo 'Pela ~lesa da Camar:t :1cl1a no recinto um terço dos membros <ln 
remettidos no respectivo preside:1te, ri110 os Carnnr:i o presidente n.hririt :t ses;:io . 
distri!Juirá pelos seus membros. .-\rt. 58. Si. porém, não se aclnr reunido 

§ 2 . 0 O membro da commissão :t quem for esse nnmero far·se-ha. a. leitura rio expediente 
distribuítlo o estudo de qualquer ma.teria f;11·ú p·1r:\ dar-se-lhe o com·enieute destino, exce
sobre a mesma o seu relatorio e formulará o ptuando-se os pareceres OH requerim~wtos 
parecer, qne sera lido em SeSsâO da J'eSpe- que tiverero oe ser T"Otack:;. 
ctiva commissão e sujeito à, discussão e Toto. Ar·t. 59. Tmniurula a leitura do expedi-

Art. 55. E' permittitlo :i. qualquer dos ente. si ainda uão houve1 o numero legal, 
membro.> da Cnmara assist ir :is sessões d<•S nm dos s •cretar~os procedet·á â. chamada e 
commiss5es, diS<J11tir perante as mes1m.s o fintln esl:i. ~i nito tiverem r e;:pondido Depu
nssumy,to, ou em·far-lhes qualquer esposição tndos em nume.1·0 :.::uper ior à. metade, o presl
ou esclnrecimen!o por escripto e propor den t e CílnYiil:l.r;\ a Camnra a proseguir na. 
emendn.s, as quaes pouel".i. f:rnda.ment.'lr por ordem dos tmbal ho::;, lic:•utlo ns votações adia-
escripto ou verbalmente. das para quao1lo houver numero legal . 

§ L-• As e:rposicues escriptus que forem Apernr de não haver sessão, se Javrnrâ a 
apresentad:is ns commissões serão impreSS;ls acta da reunião na qua l >e fará menção do 
com o parecer, si os seus autores o reqne- e:::p ·diente li<lo e dos nomes dos Deputudos 
rerem, assim como o r esumo das observações qne compareceram e dos que lleixnrnm ele com
que forem feitas verbal mP.ote, desde que o,; p:1recer. 
interessa.dos se encnrreguem de redigir os Art. 60. Si por motivo de demor.t a sessno 
extractos. começ..u· depois tia hora regirnental, durará 

§ 2.0 Qnando as comrnissões não :vlopt<1rem o tempo necess~rio para. completar quatro 
as emendas propostas, serão estas ;\nnexas horas de effactivo trabalho. 
ao parecer para serem >otnda.s pela Ca ma.ra. Ar t. 61. Aberta a sessão, o Z0 sect•etario 

§ 3.0 O interessado directo nas que>tões fará. a. leitura, da acta da antéeedente, a qual 
que se debaterem perante as commi>,;ões considerar-se-hn. approvada independente de 
poderá ser admittido a defender os . seus di- votação, si não houver sobre a mesmtl. im-
1·eitos, por si ou por procurador, por esct·iplo pug m,ção ou :·e~h•f!laç[o nlguma. 
ou verba.!mtJnte, obtendo préYiamente pel'- Art. 62. S1, porem, algum Deput o.do lem
missã.o do presidente da respectiva com- brar alguma inoxactirlão, o~ secretario, ou 
missão . qua.lquer dos outros, d:Jrà os necessarios e.>-

Quand? não comparecer o presidente ~a 
1 
cl(l.recimeotos; ~ quan~o, ape;z~r ~el~es, o. 

comnlissao. os membro~ presentes nomearM I Gamara reconhecer a 1oexad1dao 10d1cada, 
quem o substitua.. . serà emendatla. a acta conforme se vencer. 
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_ Art. 63. A pproyada, a acta;- serâ logo as~ 1 Camara. tl~cidir affirmativamente por sua 
s1gnada 'flelo presidente, 1° e 2° secrebrios, rnaiol'ia, entr:ira a materia immediatn-mente 
e r~colhi~a. ª? archivo. No ultimo di11 da em discussão. ficando pr~juüicada. a _ordem 
s~ssao h~g1slat1 va sera lirla e approvaJ:t ;·t ada, cb dia ate a. sim deci:;fio tinal; si 1lüchl1r pel:1 

_ amdn. no caso de não haver na casa numero n1)g«1tiva, sera a di:;cussão do assumpto adiada 
legal de Deputa~os. para a, prim~ira. hora da sessão do. dia se-

Art. 64. Depois de 11ppr°'·,1d:t a actn, o 1° guinte. · 
secretario fará a leitura dos officios recebido;.; ,\rt. 73. o adiamento pôde ser sempre 
do G~verno ~.do Senado, e de accordo com apresentarlo em ordem do dia e sem·dcbate 
o presidente 1ra dando aos mesmos o destino sel'á d:'cillido, não podendo entretanto ser 
que lhe parecer mnis conveniente; mas si apresentado qnando :e casa estive1• em vo
algum Deputado lembrar outro destino, r:·nfüo tação, ou1J.uando or<n qualquer Dc1mtado. 
o presidenteconsnltaráú. Camara, e seseguil'á "\.rt. i·l. :\ão se proporão adi:imentos in-
o que decidir a votação. denni<los; por conse~uinte, o Deputado que 

:~l't. 6?. Immecliatamente o me_smo secre- qnize1· p1·opo1· qnnlí111e1· ndiam6nto deverá 
t~u10 dara conta, em breve relatnr10, do~ offi- indic;1r togo o tempo para qn~ ha de set· de
c1os, representações, petições e memoria:;; q1rn f('l'ioio o ne!!ocio ; e ~i outro Deputa.do pro
tiv~rern sido enviado~ it C;1r:naru, p:·ocedendo- pm:er outro adiar11e11to, a \'Otriçiio da Camara 
se acerc<t do seu clestmL1 como no artig-o ante- decidirá qual deverá prevalecer. . _ 
ceden ~e. Art. 75. Todo,; i'u.!larifo ,Je pé, a excepçao: 

Art. 66. A isto se seguil'it a leitura dos l.º Do presi1lente; 
pareceres de comrnissüe:;, projectos, iudica- 2.0 Do Deputado que por enfermo obüver 
çõ~s, e requerimentos dos clepnbdos, que dos membro:; pt'esentes permis:;;:io para fallar 
estlYerem sobre a mesa, não se !!·astando sentado. 
mais tempo do que a primeira bora da ses~ão, .-\r-t. iô. Nenhum Deputado podera fallar 
podendo o Deputado ju5tifical-os ind1'.pemlente sem ter pedido a pal:rvra, declarando si pre
d~ urgenc:ia na. mesm1t primeira hora, que tencle füllar pró ou contra, e sem l~e ter sido 
nao poder~ ser excedida. concedida, clirigintlo sempre o discurso ao 

Art. 67. Os requerimentos, para que pos- presidente, ou a. Cama1·n em gera\. A pala-
sam_ ser admittidos, necessitam do apoinmento vra será dada alternadamente. . 
de cinco Deputados, pelo menos, e, não ha- Art. /7. Para se guard.lr a orJem e ev1~ar 
vend,, quem peçn. a pala.vra sobre a sua. ma- a disputa da preferencia, nm elos secretar10s 
teril. serão.:postos a votaç,'i.o. !'ará· uma. relação tios deputados que pe-

Art. 68. Finda a primeira hora da ~essão, di1·em a palavra, para por ella reger-se 
se _começar~ logo a tratae da mate.ria, que o presidente_ _ _ 
estiver destrnada para1i ordem do dia. lendo Art. 78. Quando mtutos deputados ped~
o 1° secretario o que se tiver de discutir ou rema p1tltl.vra ao mesrno tempo, o pres1-
votar, no caso de secnã.o achar imµr.,ssc. Os rlente d:11·ú a preceileuci<l. a quem lhe pa.recer, 
pareceres, projectos, indicações, e reriueri- ficando, porém, a sm decis5.o sujeita à. appro
mentos, que se não tiverem !ido por falta vação da Gamarn, no Cit30 de algum depu-
de tempo, ficarão para a seguinte sesslí.o. tado o requerer. . 

Art. 69. A ordem esta.belecidn. nos artigos Art. 79. o autor de qu;1lquer proJect?, 
antecedentes só poderá ser alterada ou in-1 inclic.ação ou requerin::.eoto, tera preferencia 
terrompida: sempre íJUe pedir a palavra sobre a sua 

1. 0 No caso de ur1"encia, sa.ln\. a disposição materia. _ _ _ 
<lo art. 72. · :::. 

1 

Os rel<üores tias comm1ssoes serao para. 
2. o No c~so de adiamento. . í>Ste ~m considerados como autores dos re-
Art. iO. Para se dar urgenchl. é necessario spectn-os parc>ceres. _ 

qu~ ~eja 0 :-equerimento approvado pela j ,~rt. 80. ~ua~clo ~a~ sess~es se fallar en: 
mmorta dos membr·os. presentes, sem discussão I alg nm deput.t'.!º"' sera este_ trat~do p~lo ap 

Art. il. o Deputado que quizer propor pell:do, aunexando-s~-lhe ,,emp1e o p~e~oro~ 
ur"'encia usará da for. mula-. PeçD u. pal.nvra. 1- Senl1or - .; o que igu.~lrnente se p.1a.t1car<l. 
pa~a negocio . urgente_ . _ nas ~ct:1s, .4.1~we.s'. e 1-e~1str~. __ ,.. 

Art. 72. Urgente pnra SE- interromper a Ai t. S 1. No ,\9to cl,i. tlt::iCU:>:xio. nenhum_ 
ordem do dia. só se deve eo render aquelle 1 deputailo n~m~ar~ j)5>1'_ sei~ appell1~0, outro 
negocio, cujo resultado se tornaria nullo e de '.Jepnbdo cnJis op1111oe:> qmzer appro-.; ar ou 
nenhum etreito si deixasse de ser tratado im- lmpugn;ir. r 
mediatamente. . Art. 82. Nenhum deputado podera fallur 

Vencida a urgencia o pre:;iden te consultaÍ'á smão : 
de novo acamara si o assumpto é de natureza 1.0 Sobre objecto de que se esteja tratando; 
tal que não sendo tratado immediatamente ~· 2.0 Para fazer recruerimentos e otl'.erecer 
se tornaria nullo ot1 de nenhum etTeito. Si. a projectos e indicai;ües na occasião competente; 

C:i.rnara V. l iS 
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3. 0 Sobre a ordem, na. conformid,tde elo 
::trt. 144; · · 

4. 0 Pam propôr urgencia, 
Art. 83. :\"enhum deµutn.do na. clist:nssâo 

poderá f.tllnr em sentido contrario ao qne já 
esfrrnr decii.lido pela. Gamara. 

Art. 84. Da<l:\ ::1. i1ora. de findar a sc;,são, 
o presidente, tendo examina.do com os secl'e
tarios as matel'ias e pr~iectos que ho1n-cr
nn. ca:oa, designar;\ o riue ll1e parcctlr mais 
interessante para. a. ot>tlem do dia, eh :;essão 
seguinte; e si '' ordem do dh fi.ir di vidii.fa 
em duas 1xwte;;, o tempo para a pri1nefra 
não poderá ser excetlido por mai,; de um 
quarto de 11or•l. 

Art. 85. Si algum deputado qnizei· lem
brar qualr111er niateria, que .i n l;::-ue con\·,~
niente para entrar 11:1 distt·il.1t1iÇ'.ãO- diari:i rloS 
trabalhos, poJerú fazel-o: 011 diriziodo-sc 
em particular ao pre~idcntc. on reqí1erendo 
na primeira hora, da ~css:io ; e o p1·esidcntc 
pre3tar:'t a. devida considerar;-ão it r·cr1ubiç,ão 
<lo deputado. 

Art. SG . O presirlcnte poclcrú dJ.1• p:u·a 
orrlem do tlht tr;1 l1:ilho~ t.le comm!::,,ücs, rL'sde 
que na casa. não llaja materia. p:1ra a ot·<lcm 
do dia sezninte. 

Art. 87. Antes tlo presidente começ:w :1 
dar a ordem elo dia d<\ sessão seg-ninte, píl!for:'t 
qualquer deputado pedir a prorognçiio da 
sessão parn. ::;e ultimar o negocio uc rin•: "º 
estiver tratando: e o presidente consnlfarh 
os deputados presentes. qualquer r[11e seja n 
seu numero, por meio rle votação, inllep::m
dente ele discussão, si a sessão deve ser pro
rogada. 

no dfa util seg-uinte, segunuo llte houver sido 
pedido pelos proponentes, cujos nomes ftc::mi:o 
!>ec1'etos. 

Si o a.ssumpto fôr <1e tal natureza. que a 
il!esri, julgue inconveniente Jev;1r ao conlieci
mento da Camnra em ses:::ão public:i o reque-. 
rirnento apresentado, opre;;idente da Gamara 
conYidará opporlnna mente todos os presi
dentes da:'; co::1missões per:nanente:; para dar· 
ll1es couhccirneuto ela. proposta, e então se 
dedLi i l'á por m:1 iol'ia ele votos si dern ou não 
sei· conced irl a a so,,;sito sec1·eta pe<füla. 

,\t·t. <JI. H;wr.n.\o ses;;ão secreta, o 1we
siclontc 1;1,1·it. ~11s1H~n1l1~1· a sc::silo pnhlica, 
qnnnrlo tenha co1111'J1:;1 do, para. faz er sahir os 
especta' lore~ . 

,\rt. ~)2. !{nnnida a Camnrn em sessão se· 
creia,, dcliloerar-sc-11:1 cm primeiro Jogar si o 
;1:,;snrnptn ,J.;vu 011 n;io :.-:e r· as:-im tratado; e, 
:iC!.!'ll n rlo ,.;e r·c,-o 1 Yr' r·. a :;0s::ffo con tin uarit :;e
crc•tn ou 80 fa?•:'i. pnltlica. 

;:; l ." .\ntes 1lc c11cerrar-;;c :t ~essilo secret11, 
:l Carnnr;t resol'l"ül'iL si o s·~ n objedo e resul
tado devem ficar secretos ou ser notados na 
ada publ icn ; i::11n !mente ilec:idirit, por 
simplc:; votaçil•\ e ~c;cm disr:u;;s::io, :;i. os nome~ 
rios pt·oponentes de-rem ficar secretos. 

§ 2.~ :\=' a~tas rnspectiva:;; set'ilo hn-rn.tbs 
por um •los sec1·et::nios. lida:> e <\pprova,da;; 
antes de en c: cr1·;11.h ;\ :=::essfio. Serão lacradas 
e g-1wrdarlas, no <1rchh·o da Gamara, com 
rolulo nssig'nMlo p•)los 1° e 2° secreta rios, 
rlcclnr:rnrlo o d!n,mez e annoern qne se Cl3le
liral'am. 

CAPITULO VIII 
Art. 88. A prorogução será por tempo 

definido e fixado por llorns ou m:n11tos, po-
dendo ser exceclido, si (Ú t' votada llú \':1, pt·o- DA PROROGAÇÀO r-: ADI:Drt.:?\TO DAS $ES-
rogação. Estas prorog:1çues nã.o poderuo ser SÕES no co:NG-RESSO NACIONAL 
anuulladas si não pelo encerram0uto rl ::i dis· 
cus~ão respectiva pol' fa,lta de o_ra.dor.~s; ,\T't. g::, Qualqnet' deputado. -póde pr.opór 
e s: achar-se na ~asa tn~t<~cle e mais um de· a prorog:;ição d;:~ sessues 1~or rne~o de "Ql'O,Jecto 
seu~ membros, se.ra pe1~mltt1do votar o en- de resoluçiio, cu.)<1 discussao sel'a consu~eracht 
cerram<:lnto li<'· d1scussao, reservando-se, po- urzentc e encermdn, n;i, mesma. sessao em 
rêm,_ a · >ot<wão da materia. para a scss~o qii'e sú tr;itar, sendo logo depoisde a-ppro•'ado 
segurnte. remcttido ao Senn,do. 

A1:t. 89 , Para findara, sessiio, o pres2dente :\t't. \.l4. A:; prorog-açues serão limitadas ~o 
usara da formula - levanta-se a sessao. tempo nec:ess:1.rio pat•a n. ultirnaçiio clonegoc10 

CAPITULO VII 
que se ti ver em vist;t, e nunca serão propostas 
porm1üs de :30 dias cada um;\. 

At•t, 95. Ospro.icctos de resolução proroga.n
clo as sessões, vindos elo Senado, seguirão . os 

DAS SESSÕES SECRETAS mesmo;; tramites na discussão, e, no caso de 
approva dos, será immedhl tamente communi-

Art. 90. O deputado que pedir sessão se-. cada.esse resultado ta ~to ao Senn,do como ao 
ereta deve dirigir ao presidente a con:ipet~ntc 1 Presidente da Republlen. . 
propost;t assig-nada i:ior elle e -por ma1~ cmco .Art . 96. P:wa.ter lo~Jr. ~ .nd~amento das 
representantes, a vi;;b ria qnal o presirlente, 1 sessões do Congresso, cn.ia. iniciativa.pertence 
consnltaodo á Camar.'a e depois de delibera- .ú, Camara, s.erá. necessario que o Pl'?Jecto que 
ç..1.o affirmati\a t1est<t, dech:lrarft que n sess::to o propuzer contenhn, em subst.'\1:c1<:1, os m~
secreta tertt legar ou inunediatamente ou ti vos que o ,[eterminam, e que seJam ter nn-. 
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uantemente :'dechraclos o clfa e o mez em a que por sna natureza, pertencer ou àquella 
que se deveriL reunir o Congresso, sempt•o Lle que o autor do projecto indicar. 
modo que os:quatro mezes de sesslio sejam "\.rt. 107. Pw igual modo se proceder:·L 
complet; tclos dentro do mesmo anno~ para com todos os prcjectos rle lei ou resolu-

Art. 97. O projecto rlc resoluçlio sobre çito. <linda os qne >ierem do Senado, os qun.es 
adiamento de\·c conte1: pelo meno:; cinco assi- serão todos envia,rlo;; ús commissõcs compe
gnaturas e depois de jnlgarlo oqjecto de deli- t•:nt lCi:', r1iie darão p:irecer dentro de 15 ili11.s, 
ber•wi'io, pam o qne :Se reqner Yotação Ja 1 proeedendo do mesmo rnorlo à.cerca. de qna1-
maiorfo. dos peesentcs, seriL l'l.imettitlo á com- q ue1· a.ssumpto sujeito ao ~eu exame. 
missão competente paraiutr•qKie parecet· den- Paragrar.i10 nnico. Si l'oi·em nec:}ssiú-ias 
tro de cinco dias no maximo. inf'o1·111a1,,ü•% do Governo,« commissiio as re-

.:\rt. 98. Siesgotn.i.l•) e:;;;ep1·;\z.o nã.o fúrn11- qnisihrit 11•11'ó1·1n;-1, do:wt. 44. 
presentado parecer, poderá entrar em <liscus- As disposiçües deste :irti .~·o serão extensivas 
sêlo independente deli e, a requerimento do ás conrnlissões .tle i nq nerito, que serã.o s111i
autor do pro,iecto, e em \'il'tw lc da appro- :::titnidas, no c~so tl e excederem o referido 
v:wiio da Gamara. · p1·:1 :.o de 15 dias. 

Art. 0D. Os tramite,,; p.1m. a rliscussi.'ío ,\rL 108. (h pt'Qjectos :ipresent:ulos serão 
serão os mesmos de qnaLq11 :!l' in·oj t~ cto ile impresso:;em~wulso para se distribuírem pelos 
comrnbsi'io. deputa·lns e entr·<tl'e111 na 01·dem dos tra!J:i-

CAPITULO IX. 

DOS PROJECTOS DE LEI OU UESOTXÇÃO, 
DAS INDICAÇÕES E DOS REQUERD!E:X-

TOS DOS DEPUTADOS 

Art. 100. Nenhum projecto ou indicação 
se admittirá nn, Carnnra, si nifo tiver por 
fim o exercicio ele alznnm da:; attribniçües da 
mesma Gamara, exn1•ess:ulas na Constituição. 

Art. 10 l . Os prÔjectos devem ser escri
ptos em artiQ-os concisos, numerados e con
cebidos nos mesmos termos em que se devem 
redigir as leis, e ;,1ssignados ]JOr seus <tutores : 
nfLo vindo assim organizados, deverão sP.r 
restituiclos pela ?IIesa ao aator, para os por 
em cleYida fórma. 

.Art. 102. Cad>1 prqjecto tir~ve conter sim
plesmente '' enunciação da vontade lcg-is
lativn, sem preambulos nem razoes; comtntio 
poclerú o autor motivar por escripto a sua 
3woposiçüo, qua.nclo não qneim cm não possa 
füzel-o verbalmente. 

Art. 10:3. Nenhum arti?o de [>l'Qjec to po
dera conter duas ou mais proposições inrle-, 
pendentes entre si, de modo que, sujeitas 
{L discussão, se possa adoptar umn e rejeitar 
outra .. 

Art. 104. Nos projectos, indicações e re
queri1r.eutos niio será pem1ittido usar ele 
expressões que suséitem Hê:i;; odiosas 011 que 
oi!endam alguma classe tle cidadãos. 

Art. l 115. Os projectos ele iniciatirn dos 
deputad~J.S serã.o lidos pelo 1° secretario ; o 
presidente porá a. votos : si o [Jrojecto é 
objecto de c!elibr~l'<\ÇÜO, os depu tarlos vota.rifo 
sem pr-eceder discussão. Decidindo-se que 
não e, ficarit rejeitado. 

Art. 106. Decidindo-se: porém, que e obje· 
cto de deliberação, sera enviado á commissão 

lho,:;, depois .fi:ie sobre el!cs fúe 1\adü parecer~ 

1 

s:i l \-a, a di,;p,);;ir;:'lo do§ 1° 110 artigo seguinte. 
Art. 100. A commi:Ssüoaqn·~m flir remet

tido o p1'1~jecto pi\<lerà. prop1'1r ou a sua ad
missão sem em1mdas, on ~t sn::t. i·ei'orma COlll 
as emen1la;; qne julg·ar n.~cessn.rin::;, ou ;1 s11:t 

to ta! rejeição. 
§ l ." O 1w0.iec:to :-obre o qna.l ::t. commissão 

llÜ(l e.ler parncer dentro Llc 15 dias i101\er;'t 
entrar na ordem úos tral1all10,,;, si. assim for 
resolvido peia. CamnI\l. 

§ 2_ 0 Q1ia.nd0 a commissilo julgar conve
niente foí:er emeni.l<ls, as aprcseatar:'i conjun
tamente com o p:u·eecr, qu13 será discutido 
conjuntamente cnm o prcúecto a qne se 
referir. 

Art. 110. Quando :t 1miterin, J.o projecto 
fô1· de simples intni('ão e constar de poucos 
artig-o;;, on mesmo em íJ.U:llqner caso rle ur-

!!·enci:t e ::lt:;olut:t :necessidade, a Cnnmra 
poderá dispens:tr a. irnpeess5.o, a reqnerimento 
i! P. qualquer <lepuLi rlo, independente rl0 
<lis~'nssi'io. 

Ai·t. 11 l. Os 1woj0cto; ~n1~ tiverem sido 
formai.lns por :tlgnma. 1lns cornmissões serã.o 
:;e;a.prc jnlgados ol.d<:c to tle deliberação, sem 
dependcncfa de v0tação, e logo impressos 
par<'t eut1-.1r na,orde:i1 do$ t1·ahnlhos. 

Art. 112. ,~s füdic<l•;ões só poderão "''r 
feitus p'.:los membros da C.:unara, ]10r esc1·i
pto e por elles assignacla.s; e lidas na, 1'.1esa, 
como os projectos, serão, sem depenclencm, de 
\·otação, remettid ;1s à cormnissiio a que 11or 
sua natnrcza pertencerem: pen,ticando-se 
como no caso do art. Gô. 

Art. 11:3 . .:~ commissão, à, vista da rnnteria 
ela indicação, interpoeá so1Jre ella o seu pare
cer, fJ\lO sor-ú cliscntido conjuntamente c?m 
a indil'açüo pela rnesm:l fórma estabelecida 
para. os mai:; pareceres de i:ommissões. 

Art. 114. São rc:iuerirnentos, :1.iada (]Li.e 
outro nome se lhes de, todas aquellas moçües 
de qualquer devutatlo ou commissão, que ti-
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vere_m por fim a p_romoção tle n.lg-um ol1jecto 1 em. di,;cu::;5iio com o artigo a que se refe
de sunples expediente, como pedir' inform:c- rirem. 
~ões ou esclarecimento:; no Governo: pedir . ')'' ;,., · k·· ,, . . , , 
dispensalle algum do~ trabalhos da :ú·:sa ou .• "~; .. t: L: .. ?·."'~11tJf ,,, - <: )Otc1rlo::. t~do:, os 
das commissõe>:. pedir -e·"':-l~ e'·ti ... 0 ·d· .. · . ,i,rt1e0:> do prn.Je.cto, podei ,l 111ialque1 depu-_, ":-:.::,,, "' .ir rn.u1a, t"lo nl . ,·e:: Jo- Jo-
augmento ou prorogaç:ã.o rias lloPas da Ot'di..'. . '" . o-n:a. ui~ .'1. i:iesn m« 1, ~ e,~1I;1, º? a ,,,n~s 
naria: pedir al rruma nro•·ict 'ncin _ .1.rt1,,o:; ~t~ld1 tn o:;, como emcnü.lS,_ º" q1v e::., 
currencia das circumstancia~ tize~ ~~~e~a~fa slend_o apoiado:; 1~0111o~stas, :~nt1·ar:to logo to-
sobre ohi"ecto de ,.1•1111)1,- ,.. 0 . •• .1 _ t :. 1. < 1.is .innt0s em .e 1;;cus;uo. . ._ . e::- t:con 1111,1 1 o~ I,1 1.1-\. ·t ! 9 " ,.,- · 'tl'd , 1 
lho::::. da Cam:1ra ou da policia da/ca:;a, qne n:ic) 1< _1· .. ::- -·'· .1'.ªº e pe1'1111 __ I o ~n: -~1~1 .qu~~ 
este.ia dete1·minarla nn re!:timento. ''.1. rn~:,,,tO oll~recer <>men1!.1,, on_ .n !1,...0:; ª:d•.lt 

Art. 115. Estes requ ·l·imentc•s serão :ul- trvc•s, que :iao tenham rel:iç:w i111med1ata. 
mitticlos ú lciturn. e lcwo 10,10,_ .- . 1 ... - c•1m :1 111:1 teria de que s_e tr-atnr. . _ 

,.. J , - a. \ 0 .ic_.w. 'rt l 91 T·il ..,.. J .. 111vh. ·1 ·)·• d1-cu--·w o sendo npoiaclos. em cada u•1m das se,;,;i)"- ''. · -· · · ·. ,.,,.i " · : · -· . ~ ::,:;, ' 
di-Jrh<:. :;.'1m 'Ilte .• 1 t; ·.] I'.l l ~" •. t .. ' . ' ,. i 1 l't~s1.J1311te p01·a. a 1'0\C>S SI O ]'lI'OJCCtO tJ.eYe 

• , ., • • 1, u::- 1 IIUl•l,., !•'" ~ 11::r- ·~o 1· - l 'l'd j 
to . ·lc ]101 .. 1 ti· . ..· . . 1 : · . · 1 . p:1~,;:11· :1. _, ... ' 1.,;enssan. t', t cc·H .III o-se pe a 

~ , • .1. :-t->:-~.10, '-•Xe ·11 o O:,, c:1~os t ,. · · · · • • 1 
urgond:1, na cc•1d'or111id11·IG dt' ;irt; i'!: · ne;;:itir:\~it·:i1·a oyr~.1~:,~n~·:'.1~:~:.11 _?; _. • _ 

\I·t 116 L">- 1-~ 111 1 1 1 · 1. ,\l't. L<> .. \ntc:- d,t ·.J dI:scn.:;::-,i.1 :-Fra. o pro 
, • • ,,, 1 .., 1 ; 1 .. :,; rpw q111zer1•111 1111- • t tt' l · t' · -

d"rneitt"r ,.,1 .• 11•111 ieitte · . · 1 ·. . 1 .. 1er• o rem·: t• 11 a rc:;p·~c I n1, 1_·01111111ssao com 
... .. u ' 1 , ;1 iljll'<~""ll ;J1•;111 ( u 1 l . . d"o-" ., d 

Proiectos iut!ica "lJ(·.; 1.,,, nr ... : , ti ,., · . 1 :l" enwn1 :1,.; n ppl'O\":lt :1s p:11·a o re r,,, t1 e 
.J • ~ <. " - ' . · 1 _" 111 ~ 11 J, 01 • l _e nnY•l. conl'orme o \·enci·lo. 

qualqw~r moçao, :;o n ]'uduI'<IO l:iz0r nn p1·1- · -J , .., • .. - . . . . l 
meira hora nã· d'Y" 1 f 11 ... .'·. 1,. -,·. ,\1·t. 1:.6. ::\a.)'' d1:;c11::::;;w 1k·Li:1te1-~e-1a 
hora. ' u e ·-•H.o " '11 rn,u:; l u mu.t ~ J'l'Ojecto em glolio, podendo-~e comtwlo 

L1 ZPt' q uaesrp1e1· emenda,;: ma.s p:11'a se 
:•drnittirein ú discu.,~ilo d0\·1)1·i'í.o S•'I' apoiadas 

CAPITULO X pela qunrta pa,1-tc 1b C;imara . .1\';t 3" discus
:::i'i.o do or\;amentn ni'í.11 se :1dr:nitti1·:l0 emen
das creando despeza:;. 

DO HODO DE DELIBERAR Si. porú:n, já e:;tinr2m c1·ead;1s. podem ser 
n,ng-mentachs. diminnidas ou supprimidas. 

,\.rt. 127. Tanto na. 2" como na:-;• discussão 
Art. 117. Nenhum projrcto de lei ou rle tle qnalque1· projecto, as emend:1s ou artigos 

resolução sera approvad0 'em te1· sido rlis- additivos creando ou aug-mentando despeza, 
cutido tres vezes, s·:l»o os q11e Yersarern 011 reduzin:io a re~eila puulica, não poderã.o 
S?bre pen~ões, aposentad0r·in~. reformas. jn- ser arlmiltidos no deli:ite e à rotaçifo sem 
bilações, llcenças à fnnccionarins puhlicos 1~ pré\•io parece!' da 1·e,w:~ctiva cornrnbsão. 
t_otlo_s. os que disserem r·espeito a interesses ,\rt. 128. Terminada a :~a di.;cn~sã.o do pro
md1v1duaes, que só terão nnm discn~são qne jectn e 1lns emond:i$,qne ncll:i tirerem occor
corresponderá à set:nnc1:1. Te1·i'io taml1em 11ma r·ido e jnlg .. ndo-se c-oncluida por votação da 
sõ discussão os yn·ojectos inici:1dos 11:1 Ca- C:1mu1·a. o presidcn Je porá primeiro a votos 
mar~ aos quaes houver negado sanccão o as emendas, e depois proporá a Cümara. si 
Presidente da Republica. adopta o projecto com ;1,; emendas appro-

Art. 118. Versará n l" rli,:cnssão de nm vadas. -
p:::-ojecto de lei ou de resolução unicc1mente Art. 129. Adoptadn definitivamente o pro
sobre as vant:1gens ou incom·enientes delle ,jecto, ser·á rernettido. com as emendas appro
em geral, sem se entt·ar no exnme de cada vada,;, it Commi:;são de Redar:çãn, par<L re
um dos seus :l1·tig-os. e p0r· bso não se a•lmit- dnzil-11 :'1 devida rói-mn. Lida, em sessão, será 
ti_rão ~roendas de qm1 lidade algnma nesta\ a rerlacciio linal rlo projecto i111pressa !10 
dlscussao. ·jornal da c::s:1, sa.h·o t1 caso t!e urgenc1a, 

Art. 119. Acabada a l"- rlbcussiio. o presi- reconhecida pela Cani;n·:1, a 1·13qnerimento rle 
dente porá a votos- Si o projecto dern pns· :dgnm depntado. :'nb111dtidn à revisão da 
sara 2ª discussão: e decidindo-se que sim. Cnmara, esta :':Ó poderá em,~ndrtl-:t si reco· 
entrar:.i na distribuiç:ão diaria dns trnbal!Jos nhecerqne envolve incolterencia, contradieçií.o 
para se tornar a discuti!· q1w ndo f'ôr dn1l o ou n J;s•1rdo mnn i fosto. ~aso em que se 
par«L ordem do dia - abrirá discussão. o ue St)l"à breve. 

Art. 120. Si a. camnra assent:w que nãt) Art. 130. A:S.eà.1(·ndns ou a.rtigosadditivos, 
deve passará 2" discussão, ricnra rejeit;:do desde que niio versarem sobre o projecto, mas 
o projecto. I estenderem ou ampliarem a dispo~ição del~e 

Art. 121. Na 2ª discussão debater-se-ha a objecto de i!!ual natureza ou n. outros indi
cada artigo do projecto de per si, offerecen- 'i vidÚos, serão 'redigidos, depois de app:r:ovado_s, 
d_o-se as emendas, que occorrere1!1, as qu::es, em projectos separmlos pat\t terer~1 · d1scus~ao 
lulas na mesa pelo 1° secretal'lo, e sendo l especial antes de serem remettidos ao ~e
a:poiadas por cinco deputados, serão postas nado. A Gamara poderã aceital-as ou rejei· 
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tal-as tlepoi.5 de encerrada essa discussão, que 
c:orrcsponderú á :3a·r10 projecto ortlin:1rio. 

Art. 131. Entre cada um:1. das discu:;sões 
de qualquel" p1'0.jecto de l·,i on de resoluc;iio 
devem mediar pdo rnenos dous dins; :\ Carn::11·:: 
poderú, riua.ndo .i ulgnr conveniente, restringir 
e:stes interv;dlos, poré111 de :;ortc que nunca 
!:ie façn.1n no llles11u1 dia todas a~ di:;cns~õe:-1. 

Art. 1:32_ Os project<.1:> ele !é oi: !'esolu~:iic1 
que vierem d1.> Senado, o p1·ojeclo de lei d•) 
o:-ç:unento e to.las as propost:1s do Podei· Ex
.ecnlivo, .::ou H'!t'tid;is em pr•~.iectos de lei, teriio 
s1'1rnenl·· duas dbt:nssõe,.;, C]lle cot'l'u~pond1·•rii.o ;\, 
2" e:)." Q11:1ni.l11 s·~ ilbcutir o l" rll'ti;:•i po
der-:51..'!-ha !'aliar e111 ;.:·ura.I sul1t'1· :L nt:li ·latle, 
ou incon Ycnic1H:ia ilo pl'••.i•-; ·t ... 

:\!·t. l:l3. ,\!; e111end;1::; •111e \'i1.~:·c:i1 .Jo ~·~
uado a rJliaJ ,:uer pr<•}:'\:111 .Ja 1':1111;1r'.t cf,.,,. ne
pntaclos t.~r·,-, , J :5<>mm1le 11111:1 ili,c1J>,;iin. rptt.• 
cor1·es1•onderá à 2" de qu:tlqu,•1· }'l'ojccln. de
hatentlo-su 1Hn:1 por11111a.. >il'lll 1:01nt111ln f;1z1:1 ·
::;e-lh10s etncni 1:1:;. .\ L'.n 11iarn, a perlidn de 
:dgurn ue seus llll'lllll!'o~, p11di:1·ú ddcrniin:11· 
qnc ~e l'a•;a e11t ;;Julii\ :1. discu:;::;:i.o <lesta,; 
emenda,,;. 

Art. l:·l·l. Scn1l11 nppr·O\';u!as tod:b as ('Jllen
Llas, :;e1·ã· 1 re1111: tlitl:1~ con: o pl'o,i,~cto ú Com
missão de Red:1c~·i'io, prn tieando-~L' :10 depoi:; o 
disposto 110 art. 1 ~\). <is p1·ojel' tos do Sc:nado, 
adopta1fos pel.l Ca.rna1·:1, sc111 1_•men1b::', sc1·ão 
remei tidos ú :::n ncç,;:to, indepomlcu tt: d:J noYa 
redacçiio. 

nmb de nma vez na primeim discussão de 
1111 :es1ucr p1·oj1•ctos sobre :t materiu. delles, 
•.·xeepto ;;r.,us autores, que o poderão fazer 
.:11;1s veze:;; e nas outras discussões nenhum 
deputado poúerit fa llar mais de duas vezes, 
::inda mern10 h« vendo emendas. E:sta dispo
lii~:ão e extensira a qualquer outra ma.teria 
rp1~ entre em uiscnssão, excepto as de que 
tra1n <) ül'Í. 139. l'fos disrm~:;i)es que'° raiem 
por adi;.:·os os det•nbtlo:; teem o direito de 
l'al!n.r dun:; i'<JZeS cOIJ1•e Cilda um del!es e 
sómente 11m:1 hora po1· cada. vez que ouu've-
1·e1n a pal:i v1·a. 

.\1't. !'.1R. O dt'pnt:1do qne quiz~r explicar 
:d;..:·1rn1:1 1:xpre•,;:i.o qne :;e n:lo tenha tomado 
"" .••'ll Y1·1·d:11i ·.·ir" sc·11tido1 on p1·odnzir· um 
t:1do dr!:-l:oohel'i.Jo :\ C:rn1:11·a. que Ycnha ao 
e:b1) da. q n1i.,t:i1,. u po,1.~rú l'azer. N~ste caso, 
pol'ém. 11ãn !"l'r:·1 1•ermittidn ao cl1)puUv.lo ex
ceil1·r us li1nill'$ t't~st1:icl0s da. explkaçi'io ou 
pt·odncçilo do f'ad11 1•:1l'a <JUC tiYer pediuo a 
pala\' l'a :\S l'ecti1icaç,0es, !Jo1·ém, dos discursos 
serão escriptas e e11tl'eg-11c:; ~~ :\lcsn., qne as 
mandarú pul1lic:-.r 110 jorn;d com que houYer 
contracto. estando em devidos termos. 

Art. 1:3\J. Nos requerimentos e questões de 
111·dcrn n uenhntn deputado será permittido 
fall:1r mais de nma Yer., nem mesmo a titulo 
rle explicar; o autor do !·eqnerimento, porém, 
POllern l'a llar nm~t ;;egunda vez. 
· Art. 140. A :2"' discussão do projecto de lei 
do orç,1monto será. feita por rninisterios na 

Art. 1:35. :\o caso de serem rejeitadas as parte da. de:;peza, e por artigos na. da. receita 
emendas do Sen::do a projeeto iniciado na Ca- e disposicões ;:era.es. Na. 3"' discussão obser
mara, Yolverà o mesmo projecto ao Senado, var-se-h:i a regra do art. 126. 
que, si npprovar as alter<1ções por· dous ter·ços A rt. 141. Nó deii:tte entre dous opinantes, 
dos ntos do:; membros presente:::, de novo o aquelle que primeiro tiver fallado terá a 
enviará à Camara, que só :ts po lerá reprova:· priol'idade na · réplic~t; e não entrará outro 
pela mesm<t maioria. ca:;o e111 que o rnbmet- na discussão, sem que os dous opinantes (que~ 
terá ú sancção sem aquellas emendas. Si, rendo) tenham f•tllndo as vezes que lhes são 
por.~m, !'orem as sou!'edi tas ai terações appro- pe!'mittidas por este re1?·imento. 
;-atlas por dous terços dos votos do3 membros A preferencin só terá Jogar si fôr -pedida a 
presentes, será o projecto, depois de redigido, palavra em quanto esti »er fallando o orador 
remettido á S•tncção. a quem se pretende responder. 

Com os projectos iniciados no Senado e Art. 142. Os prQjectos rejeitados ou não 
ememlados vela Gamara se seguirá o mesmo sanccionados não pocle1·üo ser renovo.dos na 
processo, devolvendo-se-o ao Senado, no ca5o mesma sessão legislativa (art. 40 da C:on· 
de serem as alterações approvatlas pela Ca.- stituição). 
mara. :"1.rt. 143. Ainda que nii.v haja quem falle 

Art. 136. O projecto de lei ou resolução sohre as matet'iaS ?OStas em discuss~o, e que 
iuiciarlo na Cnnrnra. ao qnal !Joni:er negado por i:;so esta se nã.o verifique, sempre :.,;e pro
sancçiio o Presidente da Repuiil!ca, logci qne cederá á vntaçilo na. fórrun. do reg-ímento. 
lhe t'tir devolvido, P<\::i5<1rit pot· umn discussão :l.rt. 144. Qn<\11Llo se houver de encetar 
e votação nominal, e :;i nesta fór :1pprovmlo qualquer discnssão, po:ler-se-lla pedir a pala
por dous tcrç~os do; suffragfo> i)resentes, será na peht ordem para lembrar um melhor me
remettido ao Sen:1do. thodo de clirig-il-a. O me~mo será permittido 

Si o prqjE·cto tiver ::iido tle iniciativa do Se- no fim da discussão, quaudo se houver de 
nado, a. Gamara, si o appl'ovnr pelos mesmos votar, para. melhor se estabelecer o ponto da 
tr<1miles e pel:t n1esma maiorit\, o enviarà votação. - . 
como lei <10 Poder Executivo, para a form<ili- Art. 145. Sempre que haj;\ dous ou mais 
dade ela promulgação. projectos sobre o mesmo assumpto, haverà. 

Art. 137. Nenhum deputado poderá füllar discussão prévia. sobre a preferencia do que 
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deve Set'l'Ü' de 1Ja5e purn. a t!iscnssffo, sem ;1rt. 152. O mesmo procetfünento se l)Oderú ter 
comtudo se cnteúder que cs outros J1c:un com as emt.md<1s que vierem do Seuado, ex'
rejeitados. i;epto as otTerecid;1s n.os Jiver::;n::; orç,1111ento!'I, 

Art. 146. Todas <lS questões de ordem, qtK> cuja discussão ::-ó i1odl:'1·a ser enccl'l'ncla depois 
occorrerem durante a se:-sl'to Lle cada di<t,, ele dise:ntichts cm duns se;;sões clia1fos. 
serão tlecididas pelo presidente. "\s rcsolnç\1}c;; prorog-nndo as sessões terão 

Art. 147. Nenhum artigo elo Regimento urna :mica discussão que nuuc<L cxcederú á 
será mndado ou alterat.!n, sinão em rirtude se~são e1n que forem sujeitas ao debate. 
de iodic~H;ão, sobre a. qual lln.ja p;t.recer d;1 Art. 15-!. Por tres maneiras so podem dar 
commbsão ele l1oiici::t. rntos : l ", pêlo mctllodo s~'i:-1 bolico nos caso~ 
· <1rt.lin;1rio~; 2". pelo nominal de-sim ou não; 

CAPITULO XI 

DO .i!ODO DE YOTAR 

:3a, po1' e:::crutinio sl'creto 11<1:; cleic;ões. 
A!'t. 153. u 111clh1ll!(l sym11olico ;-;o pratica. 

clizcndo o prcsidcnlc - O::; ::c:cnhore:; que siio 
ile p;: recet'.. . qncira:n kY:tn tar-sc. 

1 

. .\!'I. !5G. Si o rP,.;11it<nlo d<ls Yotos fol' tilo 
,\rt. 148. i\cnilmna materia Sl~ porá a voto~ m:inif.:•:,to. r1111' it pt'imoii·;t Yisla :>o conlieç~:l 

sem qne estc~jnm prescnt•'::> os Depntaclo,.; iw- a plu1·alidad••, o pr1•,.i1k-nl1! n 1•nl1licar:'1 ; mas 
cessat'ios vara :t celebração da . se~si.io, len1l11 ,;i c~l:\ ni'i,, 1'111• !0~11 111anit'est:1. 1111 ~i i•areccr 
prioridade na Yotação :1. ~ qne ticaram encei·- a alg·u111 {J1•pttt:tdn qne {) l'CSttltwln pnlJlicadn 
rad•lS na sessão anterior . .-\ f;il ta de numero pelo pt·c=-ide11 l e n:io •" 1)Xaclo, podct':'t. pedir 
para n.s votações. que se forem seguindo, rri'io recti1ic:11:ã<1 1\e vol:i<.;ão. l~m q11alqt.1cl' ilestes 
pri:judicnril a discussfü: do;; projectos riue ('.:tsos dil'Ú o i•re~idcnte- Q0t.:: it'a111 Jevnntar
tiYerem sitio dados para ordem do dia. se ns :,;cnho1·(·::: quil rotat·am contra- e dons 

Art. 149. Quando não honYcr Deput<tdo com do,; secrcbl'ios, e:id:t um ilc ~en lado, contarão 
a palavra, ou si n~o estiver na casa algum os vott;s p::ira St.H'cm comlJinados com os pri
dos qne a tiverem pedido, o pi·esidente, indc'- meiros . 
pendentemente de Yotação, declarará enc0r- Art. 157. P:irase vr::ttic:tr a Yotaçiio o ono~ 
radaa discussão da materia de que ~e tratal', minai, rõ1·a tios c.1~os o_lo art. :37 § :31

• da. Con
e sobre ella deverá i:otar-se na seguinte ~titllidio, sei·ú preciso que algnm Deputado a 
sessão, si o encerl'amento tiver log·ar noli.tn da reqncira e que a C:nmr:"t u1lmitta. por meio de 
sessão. votação, independente de discussiio. 

Art. 150. Sempre que se deixar de fa.zet• .. 11·t. 15:3. Dete1·minatla :t vota~iio nominal, 
qualquer votaç:iio por não achar-so presente um dos socretario~, pela. lish\ ger<ll, iriL clrn
o numero legal de Deputado::; e quando não mando cn.Lk um Deputado de per si; e dous 
estejam preenchidas a;; horas elos traiJ::tlhos, dos outros secl'etarios far.:to cada nrn sua lista, 
proceder-se-haànova chamada, mencionantlo- 11ma com os nomes tlos que votarem-sim, 
se na <'teta os nomes dos que se houYerem e outra com os nomes elo;; que votarem-ni'io. 
retiraA0 com causa partkipada ou sem clln. Mt. 159. o terceiro methodo de votar 

Art. 151. Em qmllquer discussão dos proje- que ê por escrutínio secreto, se praticará por 
ctos de lei ou resoluç:to, poder-se-liarcquer•:r meio de cedulas escript«ts, sendo estas lança~ 
verbalmente o encerramento da discussii.o. das em urnas, que os continuo:S corrent.o 
Este requerimento serú sem debate vosto a por todos os Deputados ; e apreS<,ntad<lS na 
votos, e, sendo ::tpprovfülo peb Gamara. o rnesn. as cednlas, depois de cont.ada.s pelo 1° 
presidente dechr:nà coucluida ~• di:>cussão. secl'etario e por elle lida. cada uma de pel' si, 
As l"' e :3" elisc:ussues Llos projectos de lei ou procederão os ontros secretarias aos cornpe
resoluç:ão não serão encerradas, havendo quem tentes assentos, d' onde no fim se fo râ a. apu
tenha a palavra, sem que pelo mencis se haja ração para se publicar o resultado da votação; 
tratado ela ma.teria em uma sessão anterior. sendo em qualquet• caso apuradas as cedulas 

Art. 152. Na-segunda, discns::;ão de qualquer assignaclas. 
projecto só poderá ser pedido o encerramento No caso de emp:ite se procederá o sorteio. 
depois de se terem pronunciado sobre o artigo Art. 160. Os requerimentos que exigirem 
em discussão pelo menos dous oradores. informnções a respeito de negocios de inte-

Na 2ª discussão dos projectos de orçamento resse particnlar, e os que tiverem iior objecto 
e de fixação de for\,as de terra. e mar não será a urg-eucia ou adia.manto de tnes negocios, 
licito requerer o encerramento da discussão serão sempre deciLiidos por votação symbolica. 
de cada artigo sinão depois de ter sido o mesmo Act. 16 l. Havendo empa.te nas votações 
discutido em t.1uas ::;essües anteriores. fi cará a ma.teria adiada., partt se discutir 

Art. 153. Sempre que o projecto tiver um[t novamente em outro dia e si houver segundo 
sô discussão, correspondendo esta á 2', para ·empate, ficar<\ rejeitada. 
que. seja acceitn. a proposfa de encerramento Nas ·novas discussões em virtude de em-
1)rev:alece o mesmo p~·incivio estabelecido no pate, esta yersa sobre todo o artigo ainda 
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que tenlrn elle sido d::vidido por occasião d::1. 
anterior v-ota.çü.o. 

cibservado o processo pres(:ripto pelo capi
tulo V . 

.Art. 162. Nenhnm Deputado presente po
derá.escusar-se de votar. salvo : 1°, pol' não 
ter assistido ao debate ; 2'', poe se tratar 
de C'lllS<t propria, em que será inhibidoile vo
tar, podendo touavia assistir à di::;cussão,tomar 
parte nefü'\, quando tenha de oef'ender-se d•i 
accusaç:ões on ele sustentar seus direitos. 

Art. 169. o membro OL1 membros da com
missão, qne não concordarem com a maioria. 
della, poderão assignar o parecer - venci
dos -ou - com ros tricções - e du1' o set1 
Yoto cm separn.tlo. . 

Art. 170. O:; p<weceres serão postos sobre· 
a mes:t e lillos pelo 1° secrct:"u•io em cada. uma 
das sessões diar!ns, tlepoi:; do expecliente; · • 
não havendo quem 1iec.;a a pafavra sobre a. 
:;ua. m;tteria. ;:;er·ão submettidos à vottt\;ão dii, 

.Art. 1G3. Na 2ª 1liscussiio o toda '" voz 
que o projecto fôr composto üe mais de um 
artigo, votar-se-lia separndamentc sobre cad:l 
um, o em g-eral quando a materia sol;re que 
deva rec:thir <t vota1,:ão :.e compuzer ele (luas 
ou ll1ais vroposiÇ'Uê::i tlislincta~, tambcm :;e 
vot:Lrá scpa1·a1larncntc e :Sobro cada uirnt 
dellas. 

:'ia 2• discussão rntar-se-hão os 01·ç::unen
tos parag-rrtpho po1· paragr-n.plto com a:; re
spectirn:; emen1.las, seguimlo-sc uepois ::t dis
cus::;ão e votação dos addifü·os. 

Em 3ª discussão tliscutir-sc-hão em geral 
todos os orçamentos com as emendas appro
vadas em 2a discussão 0 a votação sei·ú tam-
1.Jem em globo, excepto a dos ntltlitivos olie
recidos a essa di:Scussilo. 

Art. !G4. Na votação das emendas tcrfo 
a prioridade as su ppressi vas ; e qna ndo se 
tratar de üespezas, se porá llrimeiro a. votos 
as mais restricti,·as. 

Art. 165. O acto tle votar nnuca será 
interrompido, s:üYo qnando a materiu. em 
votação contiver muitos artigos e sen l)l'O
cesso exceder á horn re.!Zimeutal da fioali
sação dos tr<\ba.lhos. Nesse ca.so ficará. ~diada 
na parte em que estiver para. contínrnir na 
seguinte sessão, não se podendo em ,caso 
algum proceder à votaç.:"'i.o em prorogaçiio das 
horas da. sessão. 

Art. 166. Nenhum Deputado poderit pro
testar, por escripto on de "Jl<•lavra.. contra a 
decisão dti Camn.ra. ; pOLlerà, porém, inserir 
nas actus a sua. clechtração de voto, apre
sentando-a na. mesma ses::;ão ou na subse
quente, sem ser motivai.ln.. 

CAPITULO :XII 

DOS PARECERES DE C0.!1-BIISSÕES 

,\.rt. 167. K cnhuma matel'i:i. se tomará em 
considel'açlo na Camara, sem que primeiro 
se tenha manda.do ~ uma con::nissão para 
sobre elht interpor seu parecer. 

Exceptuam-se desta regra as resoluções 
sobre prorogação das sessões, que entrarão 
lo~o em discussão. 

Ã.rt. 168 A commissão, a. quem for envia da. 
a. materia., interporá sob.-<:, eJfa. ~e11 parecer 
por escripto, em que deverao ass~g~ar todos 
os membros ou ao meno~ a roa1or1a delles, 

camara.. · 
"\rt. 171. O parecer, solJre cnj<t m<•teria al

g-nni Dl}pi:tado pedir a palavra, se con~irlcra
r:~ p01• c,;se facto a.i.liatlo pat•a ser Ji::;cnlido 
quand:> se der para ordem ú0 dia, sah·o caso 
de tll'gcucia approvad:'\, pela Gamara. 

Para~rapliu unico. O,; P<U'eceres que con
tiverem ::;uluc;ão c.leilniti Ya das ma terias snjei
L1s ao e:;tutlo <.lãs commbsucs não potlerã.11 
ser discntidos sem pr&,in impressão no jor
nal i.la tasa, e quando cl::i.dos para tt ordem do 
<li<t. 

Att. 172. Qttaurlo os pareceres de commis
são não forem mais do que simples requeri
mentos na. conformidade elo l~egimento, fica
rão sujeitos :Ü3 reg1·as que pa,ra estes se acham 
estahelec-.idas. 

Art. 17:3. Sempre que se esgotar a. ordem 
do dia e sobrai· tempo, teril. loga.r a leitura. de 
pareceres ou a Lliscussã.o dos adiados. 

CAPITULO XIII 

DA POLICIA !:\"TERNA 

Art. 17 4. Os Depnt<1dos assistirão pontual
mente âs sessões ordiuarias e ex:tl'aordi
narias; e nenhum se r~tirnrá elo erliíi.cio da 
Carnam, durante a sessão, sem o participar 
ao presidente. 

.Art. 175. Qmmdo ti'rnrem algum impe
climeoto, que não exceda. a tres sessões, o par
ticiparão ao presidente; quando for por mais 
tempo, o farão em officio dirigido a.o 1° se
creta.rio, pedindo que communique il, Camara 
o seu im"j)edimento. 

.Art. 176. Quando pedirem licenç..<t para 
ausentar-se, deixando o exercicio de Depu
tado, dirão por escripto os motiYos que 
tiverem, afim de que a Gamara lhes defira ·· 
como for de justiça, não i.:>adecendo o serviço. 

Art. l 7i. Os Deputados que nas sessões 
não c-uardarem o decoro devido, serão adver
tidos pelo presidente, usando do. formula. -
Attenção.- Si esta. advertencia, não bastar, 
o presidente dirá - O Sr. ou Srs. Deputados 
F. e F. attençfü>- ; si for a.inda infructifer<i 
esta nominal advertencia., o -presidente os 
excluirá da sessão, com accordo da Camara, 
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por esta forrntL - o Sr. on Srs. Deput;idos 
F. e F. dt:Ycn1 reti1·,;r-se - ; ê os Deputa.dos 
sabirii.o Jo~o ;,em replicar. 

Art. 178. Quand0 algum Deputado fallar 
sem te1· olitido liccn...-a. o pt'cs!d.:nte o a,Jver
tir:1 corn ;t p:\l:: n·:: -or,Iern -;.-: ::ci não ol>ctle
ccr, sendo :itl Yertido ::;egnlllla. ,·ez, 1) presidente 
o mantlarú sentar. 

.\rt. 179. Nitn S(• fat·:'t leitnr·a de <liscu1·sos 
escl'iptos: e:..:ceptunm-se os relatorios das com
rnissves. 

.\rt. 1~0. '~ó J«ll'a reclamar ;1 e.x.;cw;ão de 
arti:.:·o 1.•XJll'!'::,~., do K•' :,:·irnento ::;e poderúinler
rornpcr que111 (',.;tin~1· fa!la!llio, o rp1e stl larit 
dizendo- Or1l•rn1. 

"\rt. 181. Si no calor da discussão o Depu
tado ::;e exce1fo:·, o presidente o n.dverfüá pri
meira e ::;13gnnda vez co:11 a cxpr·essão-Ordern 
-; continuando elle, o pre:;idente lhe tlir;'t-o 
Sr ..•.. não e::;tiL e:m estado de deliberar- e 
o Deputado ;;allira imme,Jiatamente da ~ala si 
assim accorda.r a Canrn.ra. 

Art. 182. Quantlo o Deputado, que estiv.:>r 
fallando, divag·nr un. questão, ou quizer intro
duzir irnle\·idamente ma.teria nova JiiU':t tl 

discussão, o presidente lhe apontara qual é o 
ol.ijecto qne se discute; e si o Deputado insis
tir, sendo ad Yertido por duas vezes, rnandal-o
ha sentar-se, usa,rnlo ela rormula-0 Sr, Depu
tado F. póde sentar-se - o que o Deputado 
executara promptamente. 

Art. 183. Todos os cidadãos e os estran
geiros teem direito de assistir ás sessões, 
comta,nto que Ycnham des:n·mados e g-nm·tlem 
o maior silencio, sem dar o mab pequeno 
signal de applauso 011 de rcprovaçii.o do que 
se passar na. Gamara. 

Paragrapl10 unieo. Havera tribunas reser
vadas para senhoras, seoa<lort~S, membro::; do 
corpo diplonrn.tico, magistn.tdos ~>u altos fo nc
cionarios, e loQ'<tr reservado para os represen
tantes da impr':'ensa. 

No recinto das se~sões e suas dependenci:is 
só poderão ser admittido::: senadores e empre
gados ftID serviço. 

Art.J 184. Os espectadores, que perturbaram 
a. ses&1o, serão obriQ"ados a sallir immedi<.tta
mente das gal~rias; e, si o caso assirn o 
exigir, ter-se-l1a com elles a demonstração 
que a Cnmarajulgar conveniente. 

Art. 185. Quando a inquietação do publico 
ou do:; Deputados não puder router-se pelas 
n.dmoestações do presidente, podera este :Sus-
pender ou le.-autar a se:Ssão. · 

Art. 186. Si algum dos Deputados com
metter dentro do edificio da Gamara qualquer 
excesso, que possa julgar-se digno de repres
são maior que a declarada neste capitulo, a 
commissão de p_olicia =conhecerá do facto e o 

expo1·á :i. Gamara par,t elln. determinar o que 
hn de 111'•> ticar-t:e. 

Mt. 187. Si no e:!iticio da Gamara se 
perpetrar alg-n111 cXce,so 011 delicto, a commis· 
;,::ln de policia far·á pôr· f•ll1 custodia o culpado 
0~1 cul p;tdos; e passnndo a averiguar o l'ncto, 
s1 de!Je re,;ult;u·em motirns sufücientes para 
;,:e ]~1·ocecle1· contra o~ delinquentes, se entre
;..:·mao dentr~) de vinte e quatro horas ao ,juiz 
competente, dando-se depois conta a, camara, 
do sm.:ced ido. 

:\rt. 188. O numero e \"enr.imentos dos 
emprega~os da :;Pc1·eta1·fa e dos mai:; que forem 
nece~s:ir1os pn.ra a gu;1rda. e serviç11 da casa 
serão. li~ados pcl:1. Carn:ira, sob propo8ta füL 
com1mss<w de poltcta, a.- qual estabelecer;i em 
r< .. gnlawento o:; (1L•ve1·e::; e att1'ib1.1ições tle 
todos os dito'i empre~ados. 

Art. 189. O d irecto1· e otlicia.es rh secretaria 
serão nomeados. dispensados do ~erviço e 
demittitlos pda Cam;u·a, em virlnde de pro
posta da commissii.o de policia. Todos os outros 
empregados da ~ecretaria e da casa serão 
nomea,dos e despetl idos pela dita commissão 
sem dependencia de approvação d;t Camara. 

Art. 190. O:> titulas de nomeação rle tockls 
os e1nprezactos da secretaria e tlt\ casa serão 
as~iguados pelo presidente, 1° e 2° secreta.rios. 

;\~'t. 191. A distribuição do serviço pelos 
ofücwes e empregado::; subaltc1·uos da casa 
pertencera ao director tln, secreta.ria, de accor
do com o respectiYo regulamento. 

Art. 192. No intervallo das sessões a com
missiio ci.e policia. ou algum de seus membros 
que ficar na. capital, se encarregarà do gover
no e inspecç~ão da Cttmara, communicando para 
esse llm as ordens necessarias ao director que 
as deverà transmittir aos porteiros, continuo5 
e mai::; empl'ega1los; e dando as demais provi
dencia~ que a:; circumstancias exigir,em. Nesse 
inter\.-;1llo não se preencherüo as vagas que se 
derem nos empregtvlos d;t secretaria. 

Snla das Comrnissões, 29 de junho de 1891. 
- Joaquim Periuonó1~co vice-presidente.
Constantino Paletta, 1° secretario.- R. ·.Nina 

Ribeiro, 20 dito.- Eduardo Gonçal'!Jes, 30 dito. 
- Rodrigues Fernandes, 4° dito. 

Em seguida faz-se a chamada, á qun.l 
respondem os S1s. Joaquim Pernambuco, 
Palletta, Nina Ribeiro, Eduardo Gonçalves, 
Rodrigues Fernandes, Belfort Vieira, Indio do 
Brnzil, Innocenc10 Serzedello, Casimiro Junior, 
He·11rique de Carvalho, Martinho Rodrigue:;, 
Bezerril, Josê Bevilaqua, Gooç~tlo de L&.g-os, 
Nascimento, Epi~acio, Sa Andrade, Toleotino 
de Carvalho, Rosa. e Silva, Gooça.l ves Fer
reira., Per\')ira de Lyra, Espir-ito Santo, Belar
mino · C<uneiro, Oiticica, Gabioo Besouro, Ivo 
do Prado, Oliveira Valladão, Augusto de 
J3,eitas, Tosta, Zama, Artll.ur Rios, Garcia 
Pires, Severino Vieira, Custodio de Mello, 



Câmara dos Deputados - Impresso em 04/0212015 14:41 - Página 1 de 11 

Sessão cm 30 de Junho de i801 145 

Pau_la Guima.rãe~, Amphiloplüo, Dionysío Cer-\ O SR. Pr.E>IflEXT~ decl:mt que rcsporule· 
queira, Leo_ve~·!ld? Filgneiras, Pe_rcit•a de ram it cll1umHla 87 Srs. deputados, pelo que 
1\;e~lo, ~ro.1.11z ,.rr·eirc'. "\.thayde .J~m1or, Fon- uã~ potlo h~ver sessão, e desigml para. ama.
:,,';'_c,1 .e. SIL\,t, Nilo Peç,rnl1a, i\l.rn11<.1es B;trreto, ntm a s:.io-umte ordem do tlta.: 
\ • 1rg-1ho Pe~s?a, F1·a11ç;t Carrnll10, Bapti::;ta , -... , ~- . . . '"' . , "'. 
Q;l ?llotta, Alcrndo Guanabara, Erir:o Coelho, D1::ocu~:.,to d.t rcJa.cç,w do prQJCcto Je ie0 1-

Lopes Trovão, Ar•istides Lobo, \ ' inha.cs, Anto- mento rnterno; •. 
nio Olyntlto, Bacia.ró, P:icilico i\fascttreulias, Eieição elas eommissües pcl'!nanentes. 
C!1agas Lof,;üo, úiexandre ::ito:::k!e1·, Lamou-
mer, ,~lYn.~·o Botelho, Gonç:llres Ch:tves, 
Dutra Nwac10, CorTêa Rabello, ;\ln.noel Ful-
gencio, A::;to! ph0 Pio, Gonçal veil !ta.mos, João 
do A velar, Feneii·a Rabel lo, Buc110 tle Paiva, Ó" SEs:slo, E:\I :30 DE JU::\HO DE 1891 
1'~erre~1 ·a. Pi!'~s, J?ão Luiz, Bernardino Campos, 
I• ranc1sco Glket·io, '1\Iot·lleS B.inos, C:ü·v:ühal, Prcside11cia do.s Srs. Jlalla J.11achaclo e Jotro 
.Mm·;;:1. ~Ioroim da Si!l·a.Azoredo, l>fo1·cia110 de Lopes 
Maga!lt:'ll:~, Ft·r:ia11do Sirnas, Carlos Campos, 
Sclwüdt, Antão do Faria, Akidus Lirn:1 , Ao meio-dia.o Sr. presidente mn.nda procc-
Almm, Demetrio l;.ilieiro e l\Ien!llt 13.lneto. úer à leitura elo expediente. 

F :tltam com causa o:; Sr:;;. l\falfa Machado O SR. 1° SEcRE.TAiUO lwoccde tt leitura. llo 
Jlliio_ Lop_es, Anfrisio Fiallin, ~ustiuiano S~rpa: seguinte 
Pcllro \ clho, Pedro Ame1·1co, .Tuven c;10 de 
Afruiat', João de Siqueira, H.aynmndo Ban- EXPEDIENTE 

Requerimento do brigadeiro João Baptista 
C<tvalcanti d~ Aluuquerque, pedindo melho
ramento de refo1•ma.- A' commissão e ma.
rinha. e guerra. 

deir·a, t<rancisco Sorlre, U rbauo l\hll'CO ncle:S, 
Cyrillo de Lemos, Alberto Bt·amlfo, Oliveira 
Pinto, Viriato 1le Medeiros, G:1hrhl ele i\fa
galhã~s, Leonel Filho·' Francisco \'eiga., 
Francisco Amaral, Donuu!:!'oS Rocha, Domin
gos de .Mo1·aes, :\dolpho 'Gordo, Belarmino 
de Mendonça, e Victorino Monteiro, e sem O Sr. Custodio de Mello
causa, os Srs. : Uch6a. Rotlt'i:Zues, Lauro SI'. presidente, ll~i dias inscrevi-me com a pa
Sodré, Pe:lro Chc!'mont, ::.\Iatfa Bt1ceilar, l:tvr:i. e só hoje pmle ohtcl-a. 
Costa. H.odrigne:; , Nogueira Paranagni~ , O meu iutuito et'a, como ainda ê, fazer meu 
Nelson , Pires Fcrreim, Barbosa Lima , o r~querimcnto do distiucto deputa.do pelo 
Frederico Borges, José .AYelino, Almino Pn.ra, o Sr. Serzedello, apresenta.do a, mesa, 
Affonso; Miguel castro, .:\.morim Gnr~b, Cou- áce1'Ct1 elos :tcontecimentos que se <leram na~ 
to Cartaxo, Retumba, José ~fariano. ,\nrlré quelle Estado, e por$. Es. mesmo de1)ois re
Ca\·alca.nti, ,\nniba.l Falcilo, ~leim 1.le \ias· tirado. 
concellos, João Vieira, Luiz: 1le :\ oJrarlr, S1·. presi<lente, não tenho o llabito da tei
Tlteopllilo dos Santos, Pontes de l\Iimurfa, buna n êm p1·etenllo foros tJ,3 orador. Sou um 
Le:1 nt.lt·o l\Iaciel, Felisb :~ llo Freire, Paula Ar- simples marinheiro educado no convez do 
gol lo, S::abra, Marcolino ?lfour:i, ~antos Pe- navio, ou<le fortaled minlm alma na lucta 
r:ei:.·a, Milton, ~fodt"<tdo, Pires e A.lbuqnel'qnc, com os elementos e de onde 'im par(t occupar 
Pr1sco Para.izo, Fonseca Hermes, Jo:tquim o posto à8 represeutaute da nação; posto que 
Breves, Luiz l\Iurat, Fróes da Cruz, Samp11 Lo {hi obrign.do. a acceibr para corresponder it 
l<'erraz. Jacques Onl'ique, i\iayrink, Furquim elevada contianQ~t com r1ue me honraram meus 
\Verneck, Jesuíno de Albuquwqne, Thomaz contel'raueos, elegendo-me seu representante 
Delphino, Figueire<lo, João Pinheiro, Jocob da uo Congresso FeJera.1,apr.sar da minha formal 
Paixií.o, Ferreira Bra.udã.o, Costa Senua, Ame- recusa,. 
rico Luz, Feliciano f>ennn, Viotti, Aristides • O SR PAüLA Gurn.rnlEs-A eleição de 
l\Iaia,Carlos Chag-:ts, Costa Mn.chado. Domin::os \ · · E:x:. ho1n·a a Bahia. 
P?1·to?Nonteiro_ daSiiY~, Lope:S Clia:ves, . .\niéto o SR.CUSTODIO DE i>IELLO-E por isto ê que 
Pmhe1ro, P:rnlwo Carlos, t;osta Jnnwr·, Ro- e::;tou rw intima convicção .:Ie qu:~ a uino-ueni 
dr.ig~es :\t_ ··°'.·,s, :'\lCl'el~O ~~lis, Ca( 'JS narci:i 

1 

;lbso ,lutn.mc~lte.· ,, .mas :::o.' ónBnte ·.ªessa couti'anç .. a 
Alrnedtl No;.:·uen·a, h.ubtno JuDtO\', Fleury üevo a, ca1!01ra. que occnpo nesta cast•· e que 
Cura.1lo, Leopoldo ti? Bulhões, Guimn.rã.es ~a- hei de saber honrar,não pelo talento, ' que não 
t::i.l , Caetano de :\lhuqne.rqtH\ Lfl.~ro :\lulle:', possm.1. ·.· (N 110 apoiados garae.9. 
Lacerda. Coutinho, Peren'<t '.la Gosta, Jullo r.reu~ 1llustre3 colleg.1:;, tenho consciencfa 
de_Ca~tilho.s, Bol'g-es de :Mede1J'OS, Ernest? de ~le mi:11 e t\;~hi vem t•)t\a minha !'orça; e por 
Ohve1rn, 'I 1_1oma.zJ?'!9res, Hom_t·ro Bn.pti~ta, isso digo: nao polo talento, que não possuo, 
Rod1a ozorio, Cassiano do Nascimento e l· er..: n~as pela col1e1:encin, pe.l:: fi.rme~a de princi-
11a11do Abbott. pios, pela probidade pollt1ca emum. 

Camara V. I 
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Assim , pois, illustres collcgns, conto que 1 O Sn.. CusTODio DE MELLo-De s-Or te que, 
Y?s,sn.beud.o que me fallecern ~otes 01'<üo1•ios, S1• ., P!~shlentc, nüo se :\1~ 1~itte que se fü~:~i 
d1spensare1s vossa benernlenc1a. para os mal oppos1çao a um .~overno, Sl !HLO obedecemlo ;i 

alinhttva1los discnr;;os que eu ho \n·er de pro- ! sentimentos inconress:weis, a p:üxões <lepri
fe rir nestn. cns:t , os quncs sô primu.r<.10vel:i11 me11tes; .e isto ainda (!l\il.ndo tr::t~:;e de um 
força. d;i Yerdadc. qne ;;em umba!:?'es hei de go~·ern v 1mm01•a1 como o que estn. a fren te do 
sempre proclum_:ir· perante o p.~iz, J)Oii; ê isto pai;. . . • . . 
u1u ele meu;; mats sa.,,"I'ados deveres de reprc- b <J ue demon:;tr<t i s._;;o, ~r . presidente, si· 
seutr.nte da naçii.o; dever que fofümentc vo;.;so não :t llepres5ão do caracter nacional '? (Tro
desempenhnr com desassomuro e iutlependen· ca11i-se i;w·ios apc>rtes. ) 
chi, e :>eg-~nd~ :is prescripções ila. honra, ilo No qne me diz respeito, JH'O\"OCO desde o 
amor e da .1u,;t1ça; 1-J?l'CJuan to estoL< escurJn.'!_0 cidadão mais altamente colloc~v1o' atê ao 
m_!orca. q~~ .me. Lfa me~. ,1~1:go "~}1,~nr~~o m:lis hu milde, a que adrlu~: 1m provas Li•: ser 
p.1::.::;auo, e ~o ,1sp1ro che,.,.11 •1•. PO-lÇUt:~ P-10- nutro o mo\·el r1ue collocou-rne na. attitude 
~~do J.lU!~ por~'\ ia,r~~ do,s, tl'rnwp!'.:~lo1·cs . de op po.;icioniotn, que niio o desejo de pro
Elli1s, po1 em, i1flo me :,euuwm, e nlLttto me· mover 0 bem g-crn l. 
no.s a riqueza, ernhor1_t nos achemos em pleno l~ntretauto, sr-. iwesidento, não me cSJJant:~ 
remado da plutocracia· o qnc :;:.e esb. oh,;er\·audo no paiz, porr1uanto 

.A propo$ito, dig-o com Joseph Brotherton· Ycjo que n:t hi~to1fa niio fallam i;;uaes cx
«~linbas rir[ticzns coni:;i;;tem, não na exten- ernplo;; . 
silo de minhas posses, ma.s no diminuto nu Ltomu, nos nltimos anuo$ r1tw precederam :·L 
mero de rninlrn.s uecesshlades. ~ Ta.l o cpita USlU'pnção de Gc:;ar e o anniquihimento ela i\e
pl1io que em 1872, quando cm :'.\fanc\.Je;;ter, P.ubli~n , j á uiio t inha, .lo~m· pnr(I. Cicero. o 
li no p edestal .da estattm lcv:i.ntn.da em Peel ~~dada? honesto e glot:1oso, ,rr1rn,. entretrcn to, 
Park a. memoria <lesse gt-anc\e homero, e que J<1- hn:na recelJtdo o titulo InYCJ:l.Ycl de Pae 
sempre tive em memoria. fa Pn.tria. 

Sr. presidente, sei que, no estado de cor- _ '~ respe!to •. <l~sse um grande pemwlor, o 
rupção e de decarle11cia m01·ul a que clleg-ou ~alno Lam,\~t111e · _ . :- ... 
nossa infeliz pa.tria, minha posiç-~o ni.io J'ÕL!e ~ 9umi~o ª~ n~ç~~"-es~~o . de~1d1d.n~ a pet•: 
ser ma.is difficil, como o será a de todo o c1- ~ei -se ~u ,i ~hafmcL1-_-"c n.\ .1,~m,1, .::fü~tn.1:i n: 
dadão honesto e pa.Mota que qu·~ira ve1•da- ~!a.n~'le~ _te. ten~1~u~1ns qu,e ;~"' 'P~~~am fa.ze1 
de' ·n.roeute o bem e ;i prospel'idade da c01~ ·1e :ma lJ,u:>e .. n.. » ('1Ii.tt? b.,ii. ) 

H; )(ao tenho a estulta vellerdade de com-
DfLÇ<tO. pnrar-me ;i Cicero, mas tenho a .zloria LI.e ter 

Os que nssi:n i1ensam não podem, por cel'to, cotn elle nm ponto de cont!\cto, e ú nas 
ser bem . acce1tos, nem para ell~s ha Iog-nr virtudes civicas, m\S quaes por ninguem po~o 
neste P<1.tz, na qua1lr:. de degr:1<la~10 qttc :i.tra- ser cxcedi1lo ; e ta.nto assim que, parn. salvar 
vessamos. A esses cliamam rio nevropathns e a 1tepubilc;t BrnJ.ileira, que, <t meu ver, est:1. 
lo~cos ; e. ~t~ houve qu~m ~o }l.to .d.aq~iella 0~5 mesmns conclições qu'~ t\ Republica 
tribuna. <li v1drn-n?>, a no::. o~ 110~1c1on1::.ta::.,q u~ Romn.n;\ na êpoc.'1. em que tnuo qu.'\nto h;w:n, 
somos os verdadeiros republtca1l?s,em grupo,, 1la virtude e lilxmlade resumia-se em Catito e 
tle in-iquietos, sediciosos, despeitados e am- Cicero, estou resolviLlo a empenh::i.1• todas ns 
bielos?$_: niio _se lemb1·:n.1tlo tl~. que n~;-,}::t minlms forçns,sem mesmo cogi tar de qualquer 
oppos1Ç110 pochamos retah~r, dl \ llhndo º" ,,o- ped~o e abice que por veutura. se me pos...:x"lm 
Ternistas t :imbem em grupos, sendo_u~ des- antolhar , pm-a que nós, en ou os grandes 
tes o dos que, ~bt\ndonanclo honra, dignidade patriotns qne tenham os mesmos intuitos, 
patria, tudo, v1Yem geuu~e::os ante 0. pode_:-, poss.<tmos dizer cem o ~raut.le orador romrino 
contauto que dessa. cmmnosa humrlhaçao - salvamos a republie<t. 
lhes advenham iirovento~. Declm·o a. esta Camarn e no i1aiz inteiro que 

o Sit. OLIVEllU P1.x10-Aiud:\ não vii'azão pe'.tencerei o.o partido que qui;i:er. ?ombater 
pu.ra esses grupos de gover.ui:;La.s e de oppo- um~•mcotc no tei:reno elos prmc1p1os, par-.1. 
sicionistas. vencer ou succumb1~, ~1as, em .. qna!qner dos 

Ou"TRO SR. DEPUTADO _ o nobre depntaclo casos, c~m honra e d1gmdar~e, e Jamms aqu_elle 
· f · d · nJ· uria o. seus colle"'a,s que q~e~rn., como os do reg1meu passado, viver 

est a azeo o uma i , . o ' da '(IOhhe.'.l"'em 
con tra a qual não podemos de1.:mr de pro- B, sr. presidente, tenho a mais r obusta 
testar· esperaoç•a no Lt•iumpho do partido que tiver 

o SR. CusTODlO DE l\IELLo - !\'ão tenho essa aquelles oobi·es intttitos, por que venso con1 
mtençii.o ; estou fallando em these . Buxton ~que a unicu ditforença que existe 

o sn. ARISTIDES LOEO - Esti~ í11do muito entre os fro.cos e.º~ poder osos, "'.ntre os l~u-
bem. !llfld~s e os <le p os15ao elevada, ;: ::i. energia, 
(Trocain-~e ovtros apartes .) isto e, Ulll:1. resoluçao bem definida., uma âe-
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tcrmiuaç.iio inveucivel, e depois ... a. victoría. Os acontecimentos do Pará, que acabam de 
ou a. morte.» onsan..,.uentar o solo sagrado da pat1•ia, o 

g'. o mesmo B~xton quen~ diz «que com essa. pelos :::iquaes toda •• respnsabilidade cabe ao 
quahtladc se po1.le conquistar neste mundo gener;;dissimo ... 
tudo quanto for possivel, o sem ella niio h<t 1 . . - 1:- • 
honra, nem posiçil:o, nem occasiões fo.voraveis O SR. CA.-XTAo-Nao a.poiado. 
que possam fazer um homem da crea.tura. O SP,. CUSTODIO DE l'vfEr,r,o - Como não 
bipede qne somos. apoi~do 3 E' que V. Ex. não quer ver· -os 

Sinto, Sr. presidente, desgosto pung·ente, factos, que ahi estão pa.tentes. . 
q~e tem c:rv:t.do ftmtlo minlln. _alma ~le p;t- o Sr:.. CA.);TÃo-Hei de tratar dos uconté-
tr:1ota, pel~ estado do meu_ pa1z, onde para cimentos do Par;L 
umguem pode ll;t ver g-rtra.nt1tt alguma, llescle , • _ 
que não se respeita, a lei, nem mesmo nosso O Sr •. BELl'ORT Vrnm,\.-0 governo não 
codigo politico, que, ,linda hontem prornul- censm·ou o acto de seu delegado. 
gado, p61le-se assim dizer, e já tem sido repe- O SR. CcsroDio D8 MELLo ... são a con
tichs vezes _violad~, ~' aindn .l1~t pouco o foi so'.luencia d~sse 1Jocle1• dicfatorial, pois o que 
pelo meu a1mgo, o cl1stmcto oíilClal da arrnatlr. alt se deu nao foi outra cousa. senão a explo
ex-g-ovemador do Pará, com gra.ve affronta. são da liberdade comprimida pela mão de 
ao _Congresso Federal, que rept·escnt•i. a forro de;;te governo nefasto. E si em todos 
nn.çao. os outros estados o mesmo nã.o nconteceu, é 

für Sn. DEPUTADO - Esse jit emendot1 a que naquelle ~~trem~ norte do paiz, como 
mão. q_u~ consmmte :.i. mtens1chde dos calores equa-

~ ~ • . . .,, . .. torrn.es, a explosão foi consideravelmente 
,, O :s,~l. Cu:iTODIO Dh ~IELLO- .:.i[,b commetteu maior e pude vencer as resistencias (nwnero-
.... 111 crime· 1 sos apoiados) . 
. 1:J:.--r ~lt. DEPliTADO - Foi um acto de pre E não h::1. duvidar, Sr. presidente, que em 

c1p1tnç.ao. · to.tios os estados o espírito popular, excepç--.J:o 
Ovrno Sr.:.. DEPuTADo - J\las que era. neces f~tta :.ipeu;.\5 da gente do :poder, está em es

sario nas condiçües em qno se achava. o bdo de extrema tensão, bastando a mais ín
estado. sig-nitlcanteca.usa. p<ira fazel-o explodir (apoia

o SR.. CUSTODIO DE l\fELto - Em circm11-
stanci1lS ta.es, Sr. presidente, <1. pa.rte s5. da 
Nação tem os olhos Yoltados wra. esta assem-
1Jlêa. como a. antemural ás deinasia.s e immo
ralidacles qae esmagam a Pat1fa. 

Assim. pois, illustreR collegas, encerremo
nos no redncto inexpngnavel ila soberanfa de 
nosso mand:üo ; e clahi, inspirando-1103 no 
mais acenclrado patriotismo, sal vemos o paiz 
e a Republica da. ruína que o:; ameaç.",, 

Leml1remo-nos de que a fome bate-nos á 
porta e que, quando ell:1. chegar, nes~e 
momento terrivel, o poYo, aconselhado peh 
rniseria. e consequente ruror, e, ainda mais, 
desespera.ncado ele conseguir a felicidade tã.o 
promettifa pelo novo reg-imen, pótle querer, 
como o iiovo francez nos rnernora veis dias de 
setembro üe 93, fazer ouvir Sll<\ voz sober<\na, 
e as consequencias que da.lli pwvini:o ninguem 
pódc prever. 

Por ora, Sr. p1'esii.lente, limito-me a la
vrar. em nome da nação, o mais solemne 
))rotésto contra as repetidas infeacçües de 
noss1t l.:i i:asica (apoit;idos), contra as immo
ra.lidades que estão no dominio publico, uma 
vez que a.incla não podemos respo:isabilisar o 
chefe do Estado, por faltar-nos a respectiva 
lei ele responsabilidade, a qual devemos 
quanto antes promulgar (1nuitos apoiados) 
par<t que possámos sa1ü1' deshi dictadura, 
que . tantos e tão graves JUn.les lla trazicl.o ao 
paii e á Republica (numeroso.s ctpoiaclos). 

dos). 

füc S1c DEPUTADO - Só os cegos não 
veem. 

O SR. Ai.:TÃo DB FARIA. - O Governo não 
tem apoio na opinião publica. 

o Sr... SERZEDELLO- o partido republicano 
~o P<U'Ó. e o actual governador inspiram con
nanç<\ a tollo o estado. 

9 SR. CUSTODIO - DE MELLO- E' preciso que 
saibam que eu uao aupl::rndo a reYoluçã.o do 
Ptmi, jàrmis si o moTrel ele seus chefes foi, 
o que dnvido, a separação ou a restauração. 
l\fa.s devo lembrar ao governo que a re
voluçiio e um_ tlíreit? ._sa.grado dos povos, a 
que fülO ha motivo m:us Justo e poderoso p:ira 
o uso deste direito do que a conquista da, li
bertlade (intLitos a1)oiados), que esses chefes 
tal vez procurassem relut. ver por meio da 
reYolta; assim como outra não foi a causa 
(leterminaute do movimento de 15 de novem
bro (muitos apoiados), o qual abriu-nos de 
par e111 par as portas do templo da liberdade, 
a qual está. agora senclo suffocada por esse 
mesmo que dirigiu com sua, espada aquelle 
movimento, realizando o pensn.mento sublime 
do venerando Benjamin Constttnt; pensamento 
que elle, esse executor, está deturpando de 
um modo tão clamoroso. (Apoiados.) 

Sobre os acontecimentos do Pará, Sr. pre
sidente, o nobte deputado, Sr. · Serzedello, 
apresentou um requerimento, pedindo infor~ 
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mações, e, dous dias depois, ped.iu paro re- j vidtrnlmentc a cad;J. um dos mem1Jros do Con
tiral-o, fundando-se em um teleirramma do gi.·0::oso Fluminensu, entrG os qti;ies deparo 
:ictnnJ governador daqnellee~ta lo e que dizia com ;.i,nt:gos ch·~fes e dedica<los amigos, deYo 
~estar constituido o estudo e nelle l'einar toda.via rtiscutir um;1 incompete11cia oppost,\ 
a paz». em plena sessüo do CongTe:;so Fluminense 

o Srt. SERJ-EnELLo-Os netos inconstitucio- contr·a os rep!•esentantes 1:::i estttdo do Rio 
naes tinham sido annulbdos. comrnette:r a tfo Janeiro ri.c•stu c;1s:i. L;\, foi dito que elles 
fn.lb e emetHhl-a, especi.·1Jmente nesta qna- representiv:im me!11or o estatlo fluminense 
dra, revela um fundo de hone:;tidatle digno Je do que aqllG!les ciue nqui est:n·am · 

Ne111 pemote a lei, nem i)erantc •~ niornl é 
apret;o. Yercl;Hlciro o ;:onceito. ::\;"'io o é pcr;1nt•o a lei 

o S1L CUSTODIO DE il[El.LO-Ora, Sr. 'PI'e- JlOl'fJUG ~uan<lo iws ;1p1·escnhtmo~ cnn<lidato;; it 
sidente, trata-se de don,; ('actos ;!I'aYis,inios: eleíçãn 1le 15 de ~el.t-111 \;ro, o ]);ll' lido de oppo
<l infracção dn, Constitt1icão ·~ es,;:t reYnlt:i, ~iç-ã.o . . on pOl' temo1· 11;1 lei, r1)'(1vin•lo o temor 
em qut:l estão envolvido~ cidadãos [Jrestiniosos; •ta não conriaot;a ndla, on por 11 utr:1 qual
e, po!s, é mister que ~e faç:t to1fa ;t ! uz sulit·e ')llar wii'ío, não pl~it eou a eJei\,fiO, de ,;orte 
os factos, prtm que 5aib~Lmos o uuB ele rc:il ,;e •1ue nô;; fomo;; eleitos sem COlllll€Lirlore:s. (H{c 
passou a es;erespeito e •]uae;; Ôs T.:nl;ul1!il'OS u,n aparte). 
l'é,;ponsa Yeis. o pat>lülo hbtorico era um ptwliclo fraco uo 

O SR. Sr:r-tzEoELLo- No Parú ho1n-c 11mn. estad111lo !(ío tle J:incil'o, eo1n 10.00IJ ,·otos 
se<liçKo e os chefos do p:wlido arh·crso teem cm m11 eleilor:1do de cincocnta e tan tos mil. 
sempre nega.do sua compal'ticipução; o~u.> n.ii ?ia eleiç:<io de 211 de março º" part itlos a.
revolu~iio. pre~e11~anm1-se m•mgímentad~ e ninguem 

O SR. CUSTODIO DF. !IIELLo-E corno, Sr. pre- if;"tlor-a quú á oppo~içil.o cou lic i\ viclol'ii1 Ul\. 
sidente, esse telegnumna não esclarece nada lata. (Niio tipoiados.) 
o assumpto nem tampouco o go\·erno tratou Nill.zuem ignora que muitas das act~s do 
de orientar a opinião sobre os acontedrnentos, Ido de Janeiro torn.m ese1·ipta~ no Co;;me 
faço meu o reqrn~rime11to ~o nobre de1rnta1lo Velho, ne~t,;. c;q'.lital ; nin;,!'uem ignorn. que 
pelo Par-.i.. (}[uilo bem; muito bem. O o;wlor honvec<ui;,_,sta e.lo governo· qne dizb ü espa
e comprimmiallo po1· todos asSrs. Depu1ado,r.) lhava que si houve,;,;e p1Jrigo ,;ac.::assem 

sobr·e elle nté 9. 000 votos! 
O Sr.Frúes da Cru.z-Comquanto o SR. OLTY.ElRA P1xTo-V. Er. mesmo não 

1le accot'dO com o or,1dor que me precedett nas üCL'cU.it:t isso. 
oonsi<leruçlles emittid8s, tofa YÜl por Jeficien-
cia 'Propria, e priocip•1lmente porque o assun:- O 'i\r... FRóEs D,\ CRUZ- Porhlnto, nito se 
pto de que me YO\~ occ:ipm· rnw tem <t llln.gm- pôde assacar á nossa elei~·ão nenlmma o::;pecie 
tude elo que elle d1scutm, e que d.eter·mrnou de incompdellCfa, nem se 11ótla argnit· que 
<\té ·a viola<;ão da lettm d<i Constitui(,;5.o, nós tenhamo~ um l ogm· info1·í·.·l'. (!multo á 
lwnmdo 0 gm·ernador a suspeD<lcr as gara.n- vei~ladeira repre5en,tn.ç:ã? nacional, em re
tias, todavia, importando o facto. ql'.e me fr<tz la<;ao ao Cong1·esso F lltmmen~e. 
a.. tribuna urna,vio~aç:fio da Coustttmcão,_ ~~a- .Mas o facto de m:üor gz·rt i·itl~deé que ne
ticada mesmo as vio>tas. do goveruo cl<:- IJD!<t_?, 1 nhum de nó~, repm;;tlntantes do Jl.io de h
parece-me ser elle digno da c:oa:;1J.er<1çao nelm nesta ca&t, fi;:;-m·a como co11ce~sionario 
ilesta. camai·a. . . . de favores, quer <lo g-oYer·no geral, quer do 

Representante do H.1~ de Janeiro_, eu acre- governo do o~tac.loi ao passo que, Sr. presi
di to que 11ingueu1 mais do que uos, on vcJo t.leule, ~i \ ' . Ex. se der" au L1·;ilJ;1 lho ue leL· a 
ll16nos muis <lo que en e. um g-rupo l!~ comi;;•- lbbt ilos i.lepntudo:> e: senadoi•es ao Congresso 
nbeiros ne~ta assemlile<t, teer_n motrvos para Flumiueuse e afe1·íl-a aos despttdtos do ex
se apresentar acanh·1dos no se10 da rcpre~n - pedtente do govemador· do estado, ha de ver 
tação oncionnL cc.m proíünilo de~gosto pa~s:lr p:'ll' sua vista 

PJ'Ovém nosso m:i.1-estnl' do facto tle que !!·ra!1rl~ nnmero dr:ss 1~s i·epr·c:>en tantes do 
o estado do l~io de Janeiro nem ao menús puvo, como se dizem, m:1s presus ao ;;over
pó:le, como os ontros estados, al legat• urna 11ador pelos favore~ l Cns pedem privilegias, 
voz tlissouaute em seu Con;;1·e~so_ •le •tc~lama- outros prorog-açõe~ de prazo, lh.rnres e fa
ção, dis;;onancfa que traria ma10r brilho e vores solicit,tdos, e obtidos daquelle a quem 
val or ás proprio.s ac:'. l<llnaç0f$. . . . devem julgar l 

Em S · f>aulo, o Se· Aiuert 0 8!'·121hi>.nse. o SL' OLl\'Em ,1.. PI:\To-Isto não deslustra 
que l1:1vi:1 elegido o Con_g-1·esso, mw _lo~·rou , 'Di"'"u~m •· • . 
npez:u· dese.us alt.ns mentos, a umwHmd:.tde j -0 • . 

que conseguiu o Sr. Portclla. . [ O SR .. FP.OEs DA: Cnuz ~Pelo o.mor ~e 
No estudo do Rio de Janeiro, . uma l:~mc_a D~us ! Pois acha-se lSSO muito regular~ Pois 

voz se não levantou ! l\1as, respe1t<mdo md1- sey.i.. 
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Mas, com certeza, m:üs regular é o nosso 
proceclímento nada pedindo, nada obtendo, 
nilo podendo sermos suspeitados. 

Pois então os actuaes representantes do 
congresso do esta.elo, que se ncham reunidos 
htt dous mezes, podem estur figurando em 
concessões, no expediente do governador 1 

Dada, esht ex:pli,~açiío, Sr. presidente, vou 
occupar-me com o assumpto que me trouxe 
a tribun;J,. 

Li, ha rlias, Sr. presidente, no expediente 
do governador elo estado elo Rio ele Janeiro, 
mn~ decreto que pareceu-me na, primeir•1 pt·o
posii;:ão urna pill1eria e 11:1 segunda uma incle
cencin, caceernndo esta seg·unda pnt·te um 
conceito que facilitava a tlccifraQã.o da cha
ra.dtt ~ove1·nnmen tal. 

A Camtu·n vae ver: 
A l" parte do decreto diz que llcft o ~o

verno rlo estailo nutorisado a contractnr o 
serviço da n:n·cgnção entro :i cnpitnl do e~
htdo e a Capital Federal. 

O SR. FRóE::: DA CRuz-N[o entrarei nesta 
riuestão.De ixo-a aos representantes ele estado 
e e:>pecinJmente aos i:le Nitheroy. 

Venho upenas cotejar o privilegio com a 
Constituição F'ederal. 

O art. 63 ela Constituição Federal diz : 
"Cada estado reger-se-ha pela Constitui.: 

ção e pelas leis que adoptar, respeitados o~. 
principies consfüucionaes da União. » 

Portanto, já vê V. Ex. que não podia dei
xar de modelar-se pelo regímen federativo, 
pela Constit11ição Federal, a lei organica de 
cada estado. 

l\ão podem os estados afastar-se desse pri;t
cipio, como, por exemplo, fez o estado do Rio 
rle Jnneiro, excluindo da representação o 
exercito e a armada. (Trocam-se varios 
apartes). 

O art. 13 ela Coustitnição Federal dispõe : 
«O direito eh Uui[o e dos estados ele le

gislarem sobre viação fenea e navegação in
terior, será regulado por lei federal. » 

Ora, Sr. presidente, ninguem dirâ que a 
Ora, o governador do estado do Rio de .Ta- nave!;n~üo da bahia do Rio de Ja,neiro não 

neiro estarn investido pelo Congresso do seja um:t n:wegação iuteriol'; ninguem ~rá 
poder dicta.to1·ial e é uma vEmladefrtt pilheria qne 0 governador do estado do Rio de fane1ro, 
:lUtorisar-se S. Ex.a si propr·io para n, prntica, quandó mesmo fo;,se commum o domínio das 
de certo e determina elo acto. aguas 1.h bahia, tivesse só o direito de dar 

A 2" parte: «Comfant0 que o sel'viço (la na- privilegio para n. navegncão destas ag-uas .. • 
navegação seja. feito com o tla linha úe o SR. OLIVEIRA Pr:no-Isto foi reclamado 
bonds. . . . . . . muitas vezes, e ate por V. Ex. 

Este e o conce1to, n, mclecenc1a da !leci- 0 S F . , e . N:ro lia tal. na-0 h"' 
frt1Ção. . R. ROE:, DA. RUZ-r ,. '' . ,. 

A Companhi;t C:\nt:ireirn do estado rlo Rio mngnem que_ pro' e que. eu !eJ?-ha re_?la~a~~ 
de Janeiro tem privilen·io para 0 serviço de 

1 

este mon?pollo, con!rar~o ao::s mtere~se,, .1 
bonds· portanto a co~currencia rp.ie se j)O- caes de Nrtlleroy, pois, si s~mos mal ser.v1dos 
cleria ~-er no decreto é illusoria, porque nin- sob a ameaç,i chi. concun·encta, o que sem, sem 
guem mais coucorreri<t para o serviço da na- clla ! - . . ~ " rá. re
vegação entre ns duas c·ipitaes, siniio ~l A 1~~veg-açao 1rn.terwr do::s e~,tadd~ se to no 
Companhia Cantareira, visto a condição sine g~lar1~adtt por, ~e1. f~deral. E o spos 
qua non do decreto, que o serviço da na.- art. l.:i da Con::.t,tmç,io. ,. ~ 

0 0 do 
ve!!'aç1:o fosse feito com o flos bonc!s. Comparado o art. 1~ ._oip. os ~:s 5 e 6 

0 ' ' . • • ;ut. 3-1 da mesma Constitmçao, ve-se que esse 
Mas, Sr. pres1dente, tleixam~o isto rle l~do, direito dos estados depende de lei fedeml, e é 

o governador do estado do Rio de Janeiro, limitado à navea-11ção interior do proprio es
contractando o serviço com a Cantareirn,, t-:1.do e que uão~affecte ao commercio inter• 
visto que ellu tem o pririlegio a que já me e~tadoal. 
referi, consulta os interesses tlo estndo do Rio Periruuta.rei aos meus Hlustres companhei
<le Janeiro~ _ . . ros d~ representação, si <~ navegaçüo entre.ª 

~sse decreto, ess~t co1!cessao on esse priv1- cnpitnl Federal e a capital do estado ~o Rlo 
leg10 em que termos sert\ dado ? de .raneiro não interessa ao commerc10 dos 

Ligeiramente direi que a co1:1~an~ia ob- dous esfados. e portanto não se acha no caso 
teve rnaioees favores, além do P"inleg10. do art 34 ~ 50 da Constituição Federal. 
As~im é qu~ cst~va ella obr1g-ad<t a, dnr Tan~ber;, ~ perguntai•ei: a bahfa d~Rio de 

60 nnl passes gratmtos par11. os alumnos das Janeiro é do clonünio do estado do Rio ou da 
escolas publicas, importando_ esse. ?nu~ em União? Si for commum aos dous estados,.o 
12:000$. Pella nova concessao privr!egmda, do Rio e 0 Federal um se delles não podia 
ella apenas ter<~ de mn.nter clur .. s escolns, o legislar sobre ella; mas não é commum, e da 
que lhe ac:trretara a despeza de 3:6_90$,que com União. 
os 2:000.$ da fiscalisação, formam 0:600$000. o pacto federal foi 1'.1ui_to caut~loso commet-

UM SR. DEPUTA.no-Havia, muitos abusos tendo ao Congres~o Nacional ~ao sómente a 
com os passes. faculdade de legislar sobre r10s que correm 
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por mais de um estado, rios e não bubias, 1 da.de, depois que foi p1•omuÍn-atla n Constitui-
porçües do o~e::mo. i;ão Federal. 0 -=:: 

Como.se.pode sus!entar queoe_st~do _ do Rio Em materia de aposentadorias, -sr. presi-
tenhn. dire~o <le leg1_slar e c!ar prn·!leg10 p:wa. dente, foram tantos os erros, os tibusos e direi 
a, narngaçao da hall~t1. do_ Rio, canunho qne ~ mesmo, os ~sc~_ndalos praticados pelo go
t<!dos_pertence, e nao exclnsrnimente ao p1·1- verno pronsor10, que precisllrfa de longo 
vile,g1:idor ~ . . . ~ ·- tempo para en1::tne~tü-o::; , o qtte n~o füço 

E rncontesta.,el que a bahia~ eh Dmao, a neste momento,uao so para economisar tempo, 
ella pert':lncem as aguas e o httoral. (Ti·o- como tambem 1)ara, não cunçur " a,ttenção de 
eam-se dzve;·sos apm·tes.) meus dignos colleg·as. 

O SR. FRóEs DA CRUZ- Acredito piamente O que, porém, S_r. presidente, me sorpre-
que o governo da União, preoccupado com ou- llende solJremodo e g.ue est~s mes1'!1os :tbüsos, 
tros assumptos de importancia,, deixou Je erros e escandal~s arnda sao praticados pelo 
perceber o ::i.tteututlo praticado pelo g-overna- ~overno _le~:ra·!• nao obst<iute a ~e_ttra expressa 
dor do estado do Rio de Janeiro . · dn, Constitmç:ao? qne nu art. 'º estabelece: 

Terminando a~ considcr,1ções c1nc esh\Ya ~.iw a ._apos~ntado;·i.1t sd ?Judc;·ci se:· (Üu._la m1.1· 
fazendo, direi que, si o Congresso do Rio de ft!iiL'?Wíiai·u1s Jl!!blico"· em caso dr. irzvalule:; ;v 
Janeiro th·esse pnutado o seu procedimento sc ;· ?~çu da pattzri · . . 
pelo procedimendo dos representantes do . ~ao ol>st:tnt?, S1·. presidente, esta dls1:0-
mesmo estndo aqui no congresso Federal, si s19ao const1tuc10nal, C! govepno ~em ~oncecl11J_o 
se tiYessse guiado pelo p1•ocedimento dos re- diversas aposentadoria:; a func~1onar1os publ1-
presentantes do Brazil aqui congregaLlos, uiio cos, !I ne na~ me1:ecern de mocl_o ~tlgnm a pro
teria de envergonhar-se do facto de metter tecçao ela 101 e :11nila em con~hçues_ de presta
mãos criminosas nos cofres publicos e an,a-- re~11 reaes e relevante;; serv1ç:os a caus<t pu
mentar O Seu Subsidio, abusando assim da, sua IJ]IC(l. • 
posição e de ter dílatado por longos annos o O SR. Y1::\HA.Es-Ex:emplo- o chefe de 
mandato que lhe foi c:ontiado yor lapso pe- policia da Capital federal. 
queno, como convem as orgamsações demo-
craticas. (Apoiados.) . 

E' lido e fica sobre a mesa o seguinte 

Reqi<e6mento 

Requeiro que o governo informe se tem 
conhecimentô do contracto feito pelo g-overuo 
do estado do Rio de Janeiro relativamente ú 
navegação da bahia de Guanabara. 

Sala. das sessões, em :30 de junho ele 1891. 
-Fr6es da Crv.:;. 

O S:r . La.111ou.11ier Goclo
:f"redo-Venho, Sr. presidente, sujeitar á 
consideração da Camara <.los Deputados um 
pedido de informações ao governo que con
sidero de summa importancia. 

Antes, porém, de fundamentar o meu re
querimento, preciso declarar que, assim pro
cedendo, não tenho em vista creal' difficul
dades ao governo, nem. tão pouco fazer parla
mentarismo, o que me é veda.do po1· um dos 
artigos da Constituição. , 

Venho, apenas, Sr. presidente, no cumpri
mento dos meus deveres, exigir a fiel ex
ecução de um preceito constitucional, que, no 
meu entender, tem sido mal interprntac.lo,para 
não dizer melhor e claramente, positivamente 
violado pelo primeiro magistrado da. Re
publica. 

Refiro-me, Sr. presidente, ús aposentado
rias, concedidas não só pelo governo dictato
rial, como tambem pelo governo Lla lega.li-

O Sn. L.-1..:11ouNU:R ltODOFR.Eoo-Já que o 
nobre deputado invoca esse exemplo, direi 
que o actual chefe de 1)olieia. da Capital Fe
deral foi deputado gera1 no tempo d<1. monar
chia e estava em disponibilidade quando o 
governo provisorio, por decreto de 14 de 
novembro do anno passado, o aposentou com 
todo o o.rden~l.llo, contando elle apenas oito 
annos de serviço à magistratura, como se 
verifica do relatorio do ministro ela justiça,. 

Foi este homem, Sr. presidente, inhabil, 
imprest:wel para sen·ir à causada magfatra
tura brazileira, tanto assim que foi aposen
taclo com todo o ordenado, que o actual go
yer·no escolheu para exercer um outro cargo, 
de maior respoasabilidacfo e que exige muito 
mais energia e muito mais activl<.lade, como 
seja o de chefe de policin d<t Capital Federal. 
(.Apoiados.) 

Ora, Sr. presidente, si este magistrado 
póde exerc·2r com zelo e activida.de, como 
estou certo que exerce, o cargo q_ue occupa 
actualmente, por que razão não voltará elle 
ao serviç.o activo da. magistratura, que tanto 
precisti das luzes de seu talento? I~stes abusos, 
Sr. presidente, estes cscan<lalos constante
mente repetidos s<i servem parn. enfraquecer 
o governo que 03 pratic<i e nem sã.o dignos 
<lo systema republicano, que deve i)rimar 
sobretudo pela mo!'alidade, pela,iustic;-.a e pela 
economia a mais severa dos dinheiros pu
blicas, que são suor do povo. 

Bem sei, Sr. presidente, que com este pro
ceclimento vou cllamu.r sobre rhim a u.ntipu.tliia 
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e até a odiosidade dos interessados nesta nm-1 E' hem passivei, que a razão de a..te ho.ie 
teria. . não for n. Cnma.m iniciado de modo signiti-

. • , < , • , • v E . cativo seus trabn.lhos, fünde-se no terror qne 
. O SR. VINU,\E~:-E qu? ~~1P01 ta. ª' · x ·' ainda pr.ira. nos animos dos Srs. deputados, 

s1 cumpre com o seu de' er ' sobre o mau estado ~anitario desta capital. 
O SR. LAllIOUN'IER GoDOFREDO- Não me Não quer crer que outro sejn, o motivo de,;;te 

imp01•ta, Sr. "Presidente, cumpro com o apparente obstrucionismo, porque importa~in. 
men dever d0 fiscal do povo per,1ntc os actos este neto na mais flagrante falta de patr10-
do governo e no cumprimento uesse dever tismo, porque o nosso paiz esta em circum:. 
níio recuo uma só linha. sta.ncias melindrosas e i1recisa mais do que 

Embora recaíam sobre mim todos os odios, em outra occasião üo nosso esforç~o e da nossa. 
toclns ns rnn.ldições desses fidalgos, 11ne vivem dedicação. 
á cusb do 1linheiro do povo, serei o mes- Attenclendo a estas considerações, o orador 
mo, calmo, energico, e impassível seguirei o queria eximir-se da. respousabilidado de vir 
men caminho, cout:1nrlo apen:1.s com n sere- nestes primeiros momentos perturbar os tra
nirl:Hle de minlla coosciencia e os applausos da balhos tht C;:unara. Mas, Ye-se forçado a sub-
opinião pnblic;i .(.lluilo /1arn.) me!te!' ú consi<ler1içã.o da Camn.rn um reque-

\'ae ú mesa e é lido · 0 sen·uinte rímeuto em q:1e pecle in_formações ~º- gov.erno 
· "° acerca do n:nso expedido pelo m1mster10 eh 

Requerimento justiç;t, relativamente ~10 sequestro lançaclo 
sobre a.s corpora~.ües religiosas. . 

«Requeiro que o governo, depois de ouvir 
os diversos ministerios, envie a esta Gamara 
copia de todos os peocessos de aposen tn.uorias_ 
concedidas desde a i11•oclamação ela Republica 
até hoje. 

Sala das sessões, :30 de junho lle 1891.
Lamounici· Godof,.edo. 

O Sr. Badaró diz que em proposito 
seu não occupar a nttenção dn. Cam:un. 11 '.'stes 
primeiros dias de trabalho. Esse ])roposito 
fundava-se na necessicfade imperios1i q11e 
temos de iniciar os trabalhos qt:e r.onsnltem 
rle modo definitivo os .instas i•ccla.mos da 
opinião publica.. 

Já são muitos os dias que n Gamara por 
diversos <le seus membros tem feito o sacri
Hcio de comparecer neste recinto, sem que 
entretanto seus tra1Jnll1os tenham si1.lo inicia.
elos. 

Lamenta profunrlameute qne a primeim 
Cn.mara. que tem de fnnccionar depois d;t 
Coastituinte comece d:tndo ao paiz uma 
prova de menos consideraçã.o ás gmudes ne
cessidades publicas. 

Si no passado regímen, as camaras. deixa
vam muitas vezes de funcciomw, l1avm. para, 
isto ciecumstancias' qne n:Lo são desconhe
cidas. 

Os partidos estavam arregimentados e mui
fas vezes ;1 minoria ameaç<tva os gabinetes e 
tornava-se uecessario que o proprlo governo 
entrasse no pal'l::nnento para ím1;cdir o que 
se chamava vulgarmente - cheque, 

O regímen estabelecido a 24 ele fevereiro 
dispoz que estas corporações se regeriam pelas 
disposi<;·ões do dir.::ito conm1rn~ .. 

~luitos ententlera.m qne o direito commum 
é o que rege as relações dos incli\'iduos 
enti-e si ... 

O S:a. CHAGAS LOBATO - Nem póde ser 
outro. 

O SR. R\DAn.6 - ••. e que, portanto teodo, 
estas corporilçiíes sido sujeitas u este regímen 
estabelecido no nosso direito civil, a doutrina. 
do aviso a que se refere parece estar em <tUti
nomia. com o direito constitucional. 

E como o govi:rno peometteu ao paiz suh
metter esta. 'ma.teria ao exame dos homens 
cornpeteutes, toma a liberdade de sujeitar ã. 
consideração dil. Gamara o seu requerimento~ 
[!orque circnmstancias especia.es levaro.m-n'o 
a estud<lr o assmnpto :e tem sobre elle estudo 
feito e ,mesmo trabafüo -prepara.do no sen~ido 
de tir~ir just:,is conclusões do texto constita
cion:xl. 

Ei.s o seu requerimento (lê): 

Vem à. ruestt e é lido o seguinte 

Requeiro que o governo inrorme ã. Camara. 
si pretend~ apresen~ar alguma.. l?ro:posta de 
lei no sentido do a.nso que prolubm as corpo
rações religiosas :a livre disposição de seus 
bens. 

Sala das sessões, 30 de junho de 1891.
F. Badarô. 

Mas, perguntti: o proc~limento do govez:no 
no reg-imen passado pode ser reproduzido 
neste~ Em .sea'ltida fez-se a chamada, á qual re--

Pensa que riem estará no unimo dos actuaes spondem ~os Srs. :MaWi. Machado, Pa~leta, 
secretarias elo estado, virem a. este recinto, Nina _Ribeiro, Eduardo Gonçalves, Rodrigues 
por interme_(lio de seus amigos, perturba,r a Fernandes, Belfort Vieira, Indio do Brazil, 
marcha_de nossos trabalhos. Cantão, Pedro Chermont, Matta Bacellar 
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Casemire Junior, Henrique de Carv::ilho, No
gueira Paranaguú, Nelson, Pires Ferreira, 
J\fartinho Roclriguos, Barbosa Lima., Bezerr-il, 
João Lopes, Jn;;tiniano Serpa, Frerlerico Bor
::ges, José Avelino, José Bevilaqua, Gonçnlo 
de Lagos, Nascimento, nlig-uel Castro, Amo
rim Garcia. Epitacio, Sú ;\.nclt>ade, Retumba, 
Tolentino de Carrnlho, Rosa e Sih·a, Gon
çalves Ferreira, José illarianno, Joaqnim Per
nambuco, .luveucio de Ag-uü1r; Anclré Cnvnl
canti, Annibal Falcão, Pereira de Lyra, .J oito 
de Siqueira, João ·vieil'a, Espi1•ito S:into, Be
larmino Carneiro, Oiticica, G;tbino Besomo, 
Ivo do Prado, Oli. eira Valla1lão, Fel islrel lo 
Freire, Augusto tle Freitas, Tosta. Seabr;t, 
Za.mn, .:\.rtllur Rios, Garcia Pires. :\larcolino 
Moura, Sevet•ino Vieira, Santos Pereira, 
Custodio de l\Iello, P<rnla Guimarãe3. :\m
philophio , Dionysio Cerqueira. Leo-\·egildo 
Filgueiras. Pereira de l\Iello, .i\lnniz FPeire, 
Athayde Junior, Fonseca. Hermes, Nilo Pe
çanha, :i\fanhães Barreto, Alberto Ilr;1ndão, 
Oliveira Pinto, ,Joaquim Breve, Virgilio Pes
soa,Fl'ança Carvalllo,Baptista 1_h1 l\lotta, Froes 
da Cruz, AlcinrJo Guanabara, Aristides Lobo, 
Furquim \Yerneck; Jesuino de Albuciuet·rine. 
Vinhaes, 'fhomaz Deltino, Conde de FiQ·t1eíredo, 
Antonio Olyntho,13a.dal'ô,Pacifico l\foscaren has, 
Chagas Lobato, :Ue:xandre Stocklcl', Lamott
nier, Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves, Dn
tra Nícacio, M:lnoel Fulgencio, Corrêa. füt
bello, Astolpho Pio, Gonç.alves R0.mos, Cost~ 
l\íachado, João de A velar, Bueno de Pain1, 
João Luiz, Bernardino de Campos, Francisco 
Glicerío, Moraes Barros, Carvalhal, Angelo 
Pinheiro, .l\Iursa, Rodrigues Alves, l\foreirfl. 
da Silva, Almeida No~ueir·a, .Azereclo, Cae
tano de Albuquerque, ±\farciano de Ma.:!'<"1 hães, 
Fernando Simas, Carlos Campos, Schimidt. 
Lacerda Coutinho, Antão de Faria, Borges de 
Medeiros, Alcicles Lima, Thomaz Flores, 
Abreu, Cassiano do Nascimento, Demetrio 
Ribeiro e l\IenrnL Barreto. 

Abre-se a sessão. 
Fa.ltam com causa participafüt 05 Srs. : 

Anfrisío Fialho. Pedro Velho, Pedro Ame
rico, Haymundo' Bllncleira, Francisco Sodré, 
U1·bano Marcondes, Cyrillo-cle Lemos, Viriato 
de l\Iedeiros, Gabriel de llfagalhães, Leon.el 
Filho, Francisco Veiga., Carlos Chagas, Fran
cisco Amaral, Domingos Rocl1a, Domingos de 
Moraes, Adolpho Gordo, Belarmino de Men
donça e Victorino ?IIonteiro; e sem causa os 
Srs. Uchoa Roclrig-ues, Lauro Soclrê, Co,;;ta 
Rodrigues, Almino ~ Aífonso, Coi:i.to Cart:lXo, 
l\1eira de vasconcellos, Luiz ele Andrade, 
Theophilo dos Santos, P0ntes de Mir:mda, 
Leandro Maciel, P<\llla Argollo, .Milton, ~fo
drado, Pires e Albuquerque, Pr1sco Par:11so, 
Fonseci>, e Silva, Luiz Murat: Erico Coelho, 
Sampaio Ferra.z , Lopes Tro•ão , Jacques 
Ourique, llfayrink, João Pinheiro, Ja.cob da 

Pa.ixüo , Ferreira Br::tndão , Costa Senna, 
Amedco Luz. [<'eliciano Penna, Viotti, Aris
tides .i\1aia, Domin;::-os Porto, Ferreira H.a
bello, Feneira. ~ires, Monteiro da. Silva, 
~Iartin!Jo Prado Junior, Lopes Cllaves, Pauli
no Cnrlos, Costa .Tunior,Rubião Jnnior,Flenry 
Cmado, Leopoldo de Bulhõe~, Gnimarã,es Nn.
tnl, Lauro .Muller, Pereir:l da. Costa, Jnlio 
de C~1stilhos, Emesto de Oliveira, Honorio 
Ba.ptist-0, Rocha, Osori.o e Fernando Abbott. 

SU.o successiv;\n1ente li11as, postas em dis
cussão e sem debate appt·ovadils as actas rla 
sessiio tle 27 e do rlia 29 do corrente. 

O SR. PREsrnEXTE - - .\cl1a m- se sobre 
~l mesa vat·íos ref)nerirnentos npl'esenta•\os 
pot· difl'e1·erite~ S1·s. depnt:tdos na hora 
do expediente ; mns como esta hora, do e.xpe
cliente tem sido constantcnieute prnenchirla 
pelos Sr:>. depubtdos 'J.UG pedem u. pa lavl':\ e 
enviam re•1uct·imen tos it mesa, elles não tcem 
podido flt·:~ ho.i·~ ter anibmento. 

HQje, tambem a hort\ está dada, e vamos 
entrar na orde111 do dia ; mas :intes, vou 
rn:-tnihw ler os reqnerimentos apresentados, 
para terem o destino legal. 

I-la t:iml;em na mesa um projecto apresen
tnr\o Jlelo Sr·. Costa ::d:ichado, legisl::wdo 
solwe o subsidio para a presente sessão. 

Apezar tle me parecer que r~ Coristituição 
cletel'mlna que, nesta materfa, a canrnra 
cleliber;.ê par~l a sessão seguinte, vou envillr 
o projecto à commissão r-espectiv·:o1. 

rr lido e envi;1do á commissiio de orçamento 
o s0guinte 

Projecto 

A Assembléit "Nacional decreta: 
Art. l. 0 O subsiüio rlos deputados e sena

dores e tixndo em 50;$ dia.rios, duru.nte a pl'i
meira le~islatur~t. 

xrt. 2> Continua. n, ser dad<"t uma ajuda de 
custo nos deputados e senadores igual à qne 
receberam como metnbros da Assembléa Con
stituinte. 

Art. :::l.º Nas prorogai;ões e sessões extraor
dinarias, uma vez que nfio excedam de :30 
dias, receheri:'LO o mesmo subsidio e nadn mais 
sobre o ex.cesso. 

,1rt. 4° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões: 30 de junho de 1891.
Cosw Jy[ achado • 

E' lido, apoiado, posto em discussão e sem 
debate approvatlo o requerimento hQje apre
sentado pelo Sr. L:imounie1~ Godofredo. 

E'· lirlo, apoiado e posto em discussão o re
querimento hoje apresentado pelo Sr. Badaró· 

O SR. JosÉ A VJ:LINO - Peço a :palavra. 
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O SR. RETUMBA - Peço a palavra. 1 
o SR. PRESIDENTE <leclara fic~1r adíadti, a 

discussão do requerimento por terem pedido 
a, palavra· os Srs. José Avelino e 1-tetumba. 

. O SR. JosÉ AVELINO (pela orclem)-0 re-
gunento manda entr:w imrnedíatamente em 
discussão os requerimento.» 

o. SR. PRESJDEXTE-Dirigi a votação do 
regimento, mas ainda nu0 vi a sua ul
tima redacção, que ncaha de clteQ·nr à mesa 
neste momento. Não me lcrnhrõ si passou 
essa, ~mendn, mns ate me P<Lrcce qne não 
poderia ter passado. 

Vo:ms-Passou ! Passou! 

O SR. JosÉ AVELr.-o- Sim, senh01·. 
VozEs- Deve ficar adiado a discussão. 
O Sa. PRESIDE:.-<Tg- A_e!abei de ler o que 

dispô~ ago1'a o regímen to .. 
o SR. BARBOSA LDIANfto póde ser assin'l;. 

Peço a palavra pela ordem. · 
Tem tt pahnTa o Sr. Jose Avelino. /.-:. ----º Sr. José ...,-"-.velino- Sr. presi-

dentr,, o Mquerimento anre:Sentado pelo meu 
amigo o Sr. B;tdaró, con~'i la-me ~1. uma ex
pUca<,:ito immediata. S. Ex. deseja saber qual 
o nndanwnto que tem tido o estutlo confi.ado 
a comn1issão especial nomenda. pelo Sr. :Mi

o SR. PRBSIDEXTE-Si pa~sou, a Camara, nbtru da Justiça, para dar p:wecer sobr.~ o 
terá de reco.nsideral-a, porque seria u.m.rn!ar ! noYo rcgimen da p1·01wie1lade dos conventos. 
completamente a ordem 1lo dia". (Apoiados e O gornrno, ou po1· outra, o S1'. Barão de 
w7o apoiados.) Não 1lig-o recon:;;idemção de Lucena, então ministro da justiça, fez-me a 
voto, mas uma, indicação, que será. apre- hon~a ~e nomea~-mc pr~ra esta co~inissã_o, que 
s~r~tada pela ~esn, rrira que a Gamara mo- acceite1 peh1. 111u1tn, estima e cons1de~·açao que 
d1tique esse artigo. De outro modo :1 ot·dem lhe voto, sendo men empenho max:nno con
do dia será constantemellte sa.criricada. tribuir na meclicht 1las minhas rraquissimas 

O SR. BARBOSA LDIA (pela oi·de;n)- 'Não f?rças,y~ra,~ue ~sua e~~:nd<~. m~?,;iio no .g_~
posso esl<lr de accordu com a. interpretação 'er~10 ~eJ,t ?010.111.1 rio_ m<1i:, fehz e~1to. Demai;,, 
que y. Ex. a.caba ele dar. · eu t1~1.hn. 1<lens conh.ec1da;; sobre o a:;sun~pto, .1ª 

m~tmfest:uhs pel:t 11nprema e em um livro de 
O SR. PRESIDENTE - Aindn, não dei ne- que so11 antor : a. benevoienci;t de minha 

nhuma. E' o que esta no regimento appro- nomeação, que tm1to me ca ptivou, ns::;enfava 
vaclo (Depois d~ consu/t(f.1' nlgm1s papeis.) sobre e:;tes preced.,ntes, a que S. Ex. di-

Realmente foi approvada a emenda sup- gnou-se pi·est;\l' apreç~o. 
pressiva do Sr. José AYelino. Chan:o a at- Et><t mn trabalho preparatorio ás delíbera
tenção da cas:i.. O 1)l'ojecto pl'imitivo do re- ções do Congresso, e aiwh mais, convinha 
gimento dizia no art. 61: adeantar e.,,tudos a respeito, afim <le facilitar 

« 9s. requerim~ntos para que po~sam ser uma ~alução tão prompta quanto o assumpto 
adm1tt1dos necessitam do apoiamento de cinco esta pedin1lo. (Apoiados.) _ 
deputados pelo menos, e não havenr10 quem Posteriormente al legou-se que essa qnestao 
peça a palavra sobre sua materia, sei ão pos- devia ser estudada excl11sivameute 11elo Con
tos.à vota!;'-ão. O requerimento sobr0 cuj;i, ma,- gressn, unico competente pum iniciar p:•oje
teru't se pedir a palavra se considerarú por etos em execução as leis org-anicas. ~ão estou 
esse facto adiado para ser discutido de pref..:i- de accordo com isto, porque ao Poder Ex
rencia na sessão seguinte, na 1wimeira hora, ecntivo cabe tambem apres1~nt:.1r projectos de 
podendo ser tt discussão adiada pat'<t os dias lei, para os quaes ha tramites marcados na 
subsequentes por votação da C;unara, prefe- Constituição. 
rindo na primeira hora a. qualquet' outrõ ns- Como quer que seja, cumpre-me, como 
sumpto até qne se encerre e vote <l SUtt ma- 1.leputar!o, nrredar toda discussão a respeito 
teria. » da imparcialid::ide do men julgamento nesta 

questü.o, pelo que, desta. tribuna, agradecendo 
A este artigo o Sr. José Avelino otrereceú <t s. Ex. 0 se. ex-ministro dri ,justiça a honra 

a seguinte emenda: fJUe me fez, sô me resta reunir-me aos meus 
«Supprima-se a 2" parte do periodo que companheiros nest;t casa para o estudo e 

começa: o requerimento sobre cuja materia solução deste g-ravissimo assurnpto. (Apoia-
etc.)> dos.) 

Tem a nota do secretario- ::tppro\aüo. Por Jà que estou com a pal<evra, Sr. presidente, 
C?nseqi;en~!a, o ~egimento permi~te agora a me permittini V. Ex. qnc eu .. sem jnstitlc:~r 
d1scussu.o 11111ued1ata dos requerimentos. A um requerimento que vou 01forecer a const
Camara verá como todos os dias, constante- deração de meus iliustres collegas ... 
mente_, ~cará prejudica;.la a. discus~ão das' 0 SR. l)ARBJSA LDIA _o l'eg-itnento per-
mater1a:s da ordem do w. mitte isto? 

O SR. JosÉ A YELINo- Peço a palavra. VozEs~O que se discute é o requerim~nto do 
O ~R. PRESIDENTE-Sobre o requerimento? 1 Sr. B::ida.ró. 

Caruata Y. I 
20 
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O SR. Jos:E: AVELlNO_:_Direi em brev~ssi
mos termos, para :Q~o abusar da attenç-ão da 
Cn.mara, o que me traz a tribumt, 

Sr·_ presideute, o estãdo d;1. praça. do Rio 
ele Janeiro 0 muíto grave. EmlJoro niio ofl'e
reça perigos a noss<i situação economic:t, 
attenta a solidez do nosso credito llO intcrio1· 
e no exterior: embora a. maneí1•;.i trinnpha:~t.; 
com que tol1:1s ns industl'ias se sahir:1 m da. 
pressrro creada à conliança publica, peia. 1Jai
.xa do cambio durante tres Jonzos m._~ ze:; : 
embora o~ ,desastres apt•egoado:;~ hom-e:;scm 
doln'il.Jlo a nesalento de 1111s e rotl'ahitlo a üx-
11ansiio e iniciatiYa crca1lo1·a d•:l 111nitos dos 
no:::sos e.~talJel.:dmcntQS Je cl'eilito: :1 Ye1·tlnr.le 
0 que <"t ancíedade publir.n. é in1lisi~1-i'pti\·d para 
conhecei' o prqwl que. <lur·:lllto essa el'i,:1). rc
presentonn. a<.lmini,;ti•:..1:;.ã.or\:1 l':\zentla pnlJ\íc:i_ 

O as5Umpto, portanto. merece lod:i a at
tenção do Congresso, cuja, mis~úo 11ão é ,;6 :1 
política, ma,,; taml.Jcm a::; 11nanç·as, sol1rc ns 
quaes, si f'o1·em l.1o:i:; e accl'tada;;, 1•cpousn.r:t 
o futuro da Republ i:::a. (.Apoin,r/1)s.) 

:Ning-ucm mais pedindo a pal;rn·a, ó cnce1'
rada a. discussão, e, posto a votos, e appro
Yado o requerimento do Sr. Badül'Ll. 

Vae ú mesa. e é lido o seguinte 

Reque;·ime;ito 

l. 0 Qual a somma total <los depositos ex
istentes no Thesouro: representafrra das 
emissões bancarias, com ex:plicaç;fo das qu:.in
tias correspondentes a cad:.i bancu cmfasor ? 

2- 0 Qual a. somma do encaixe metallico 
e cxistents no Thesouro. em virtude da arl'eca-
dação de impostos ~ · 

:3. 0 Qual n. taxa, dos noYos titulos mi l1I':.1ça 
<le Londres ·~ 

4-º Qmü :.t di!Terença, entre a fa:xa. de cam
bio na Alfamlega do füo de J aneil'o para o 
rece1limentodos impostos ern ouro e ~\ ta.xa 
Llo cambio n<l praça ~ 

s,1.la, das sessões: :30 de junho d1: 1891. -
JosrJ A.veli;io. 

O SR. PRESIDEXTE....:. O Sr. José Arnlioo_ 
tendo pedido a. palavri1. sobre o requerimentó 
do Sr. BMlaró, apresento1t um outro sobre 
m:i.teria inteiramente estrai1ha. füse reque
rimento 11ca sobre a mesn., vor estar termi
nada, a hor'" do expediente. 

O SR. Ru:.BOSA LDIA;:._Peço a ptibna pela 
ordem. 

VozEs-Xão põde ser ac~eito este redido. 

O Sr_ Barbosa Liln.a rliscortla da 
opinfüo do Sr. presidente quanto ao adia
mento da. discussilo <lo requerimento. 

A doutrina. contid:L na, disposiçiio aqui 
regeitada. consiste em que todas as -vezes que a 

proposito de um requerimento, um tleputa.do 
pedir :.i pahvra, :.i discussão desse t'equeri- _ 
ment\) ftcará adia<l::i, e com semelhrtnte dou-
1 rina. protelar-se-ha a cliscussiio de assumptos 
importantes . 

Lembrou o Sr. ·presidente que seria. talvez 
necess:n·io qne a Gamara reconsiderasse o 
voto qne então deu, j)Ot'que c:om o. doutrina 
qnc ficon de pà não será possivel levar-se po1' 
rloan te a discussão de 1w1. teri;1.s contidas na 
01·dt•rn do 1füi, sendo rtssim procra,;tinada. a 
discnssiio das leis que '" Camar:.i tem de 
V1)t<U'-

Q1•;1. "ernclhantes interpretações não estão 
tli..: :i1~col'do com ontro artigo que <.üsoln
larnentc n:\o l';tz p:wlc rb disposi<.'.ÚO QUe foi 
re;;ei tad a. 

!Ji7. o :trL G6 (li~) : 

« A isto se segnirú a leitura, 1los pareceres 
do conrn1issüe~, projecto;;;, indic<"lções e reqlle
rimento,;; dos depnt:1dos, qne estiverem sobre 
a. mesa, ;Hio sr; .Q"··•trm!/.o m11is tempo <lo que (( 
primeim hora r!e sessl7.fJ: podendo o deputado 
justiilcal-os independente de urgencia na 
mes1füL primeira hora, que núo liOder>à ser 
excedida..>:> 

Pol' consequencia, não póde ficu,r adiada a 
(lisct1ssão de qu::i.lqner requerimento, e essa 
discussão üca limitarh apen<ls à primeira 
hora ele sessão, fi.ca.ndo o resto do tempo para 
a votnção de leis. 

O SR_ PRESIDF.XTE-Tenho duvidas tambem 
a este respeito, mas espel'o que no parecer ele 
redacção ellas sejam esclruecidas_ 

Si <L discussão Je qm1lquer requerimento, 
não tennioar dentro chi l1ol'a, do expediente e 
neces3ario :0;aber o que deve fazer-se e pela 
minh<\ p<wte preciso que se estabele~a uma 
clout:-ina clara para poder deliberar a con
tento elos Srs. deputados. 

Está sobre n. mesa, o parecer da reda.cção 
definitiva do prQjecto de regimento. A l1ora. 
do expediente jit passou, mas sou infot•maLlo 
de que meu eolleg.-i,, que honte:n presiclia a 
sessão, deu esse parecer para ordem elo dia,. 

Passa-se, portanto, à ordem do dia. 
O SR. JuSTlXIANO DE SERPA (pela orclem) 

pede licença para retirar uma indicação qne 
a.presento·1 em tttn dos prirneíros dias de ses
si\o e que se refere a nm:i questão já julgad<.i 
nestn casa, o tratado das Missões. Pede igmtl
mente que antes de ·se eutrti.r na orde 11 do 
dia, a mes[L consulte à Cnmal'a se consente 
que sej<t dad<l. para disc1.1SSl°tO um~ outr~ in
dicaçã.o com referencia ao Codigo Penal. 

o SR. PRESIDE~TE - Estàjá. annunciada. a 
discussão <lo parecer sobre a redacção elo pro
ecto de regimento e portanto não póde se.r 
protelada. 
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conceda a, urgencia para, amanhã. p;·occde~· à ch~mada, e ?ada um vá votando. 
O SR. JusTDHAxo DE SERPA pede que se 1 O SR. ZA;.\IA.-0 melh0r é V. Ex:. ma,ndar 

Consultucla, a Gamara rejeita 0 pedido de E o meio ele tmtr a duv1d:t. 
urgencia. o Sr-:.. FREDERICO. BORGES (pela oi·clein) -

ORDEM DO DIA 

DISCl:SSÃO DA RF.DACÇÃO DO PROJECTO 
DE HEGDIENTO IXTE:RXO 

Entra em ti iscussão a reclncçã.o tlo projecto 
ele regimento interno rlest<t Carnara. 

Animo-me a propor a V. Ex:. que, como 
mei.o imttico, mais prompto, mais etficaz para 
resolvet' a, questão, mande, como Jt't se fez 
em outra occasfüo, pl'ocetler-se iL chamada, 
deponclo cada, deputallo sua chapa. na, tffil<."t. 

Consultada, a Camara approva, o requeri
mento do S1· - Frederico Borges. 

O SR. PRES!DEXTE-Vão ser inutilisadas 
as cedulas recebidas. o SR. ARISTIDES Lono (pela oi·dem) -

O documento qne está solwe a mesa é o 
origina.! da commissão de redac1;ão '? Yn.e se frtr.er a chamada, afim de 

O SR. PRESIDEXTE - A mesa, cst:'t f;1zcnflo •Jcr it nova eleição. 
se prece-

a, leitum pela, publicaçi'lo do Díario O(fici!il ; _ Recolhe1_11-se 124 eedulas, que, 
mas além disso sobre a mes~i existe tn.mbem clao o ::;og-mnte resultado: 
o origin:tl da commissão. 

:Não lmvendo quem peça a palavra, ostú 1 
encerrada a. discu:;sito da redacçiio do prnjecto 
de regimento. 

Posta a votos, é approvadtt a redacçii,o do 
projecto de regimento. 

ELEIÇÃO DAS co:11:mssüES PElDIAXEXTES 

O Sn.. PRESIDENTE annuncia, qne vae-se 
proceder à eleição da commissão de consti
tuição, legislação e j ustiç,t. 

Corrido o escrutínio, o Sr. presidente de -
clara que foram recebidas 121 cedulas e que 
vae proceder-se ú apuração. 

(O Sr. illatta Nachado dew;ci a cadeii·a da 
p;·esidencia, que e occupada pelo St. Joiío 

Aristides Lobo ......•.•.•.... 
,\rnphilophio ..........••..... 
Chagas Loba.to ......•••..... , 
Leopoldo de Bulhões ..•...... 
Francisco Glicerio .......... . 

::.:Angelo Pinheiro ....•.•...... 
Goni;alves Chaves ..... - ..... . 
~e?ves·ildo Filgueiras. - .•.... 
Epitac10 ..............••..... 
Franç~" Carvalho .......•...•. 
.Justiniano Serpa ......•.•.•.. 
Gonçal Yes Ferreira .......•.. 
Annihal Falcão .....•........ 
Alv:-.ro Botelho .....•.•...... 
?lfouiz Freire. . . . . . . . . • ..... 
OliYeiro Pinto ... ., ....•...•.. 

apul'adas, 

Voto~ 

()6 
65 
G:3 
60 
59 
59 
59 
55 
5·1 
54 
-<"> 
;).:> 

53 
6 
2 
2 
2 

Lopes 1° vice-presidente). Tosta, Bernardino de Campos, Augusto de 
O SR. SERZEDELLO (pelei ordem)-V. Ex. Freitas, Barbosa Lima, Seabra, Zama, Ser;r,e

acaba de annunciar que entraram na urna dello, G·abino Besouro, Badarõ, Demetrio 
121 cedulas. Ora, creio que manifestamente Ribeiro, Virgilio Pos:;oa, Manllães Barreto, 
houve equivoco, talve;r, rleviclo à ir'reg-nlari- Oiticica, Sampaio Ferraz, Dutra Nicacio e 
dade com que se faz a votação, tendo talvez Furquim \Verneck, uma cada um. 
sido recebidas chapas de mais, porque evi- Uma. ceclula em branco. 
dentemente não temos 121 deputados nesta 
casa. (Apoiaclos). O SR. PRESIDEXT!': declara eleitos membros 

ela conunissão üe constituição, legislação e 
Portanto, pedia. a V. Ex. que, antes de justiça. os Srs. Aristides Lobo, Amphilophio, 

proceder à. <tpuração mandasse verificar, pela Chaga.s Lobato, Leopoldo de Bulhões, Fran
chamada, o numero de deputaclos presentes. cisco Gliccrio. An!?"elo Pinheiro, Goncalves 

o Sa. PRESIDEXTE-A verificação pela clrn.- Chaves e Leo»eg-Íl1lo Filgtrniras; e que, 
mada não dá resultado para o caso, porque tendo lla.viclo empate entre os Srs. Epitacio 
muitos Srs. lleputados podem ter-se retieado e França, cada um dos quaes obteve54 votos, 
depois de terem votado. O que põde e ter de conl'ormidade com o regimento vae ser 
havido eng-ano na. contagem das cedulas, e desempatada, a votação por sorteio. 
por isso vae proceder-se à nova contagem· Procede-se ao sorteio, sendo designado o 

(Depois de sei·em contadas as ceclulas.) Sr. França Carvalho para, membro da referida 
Na recontagem acharam-se 122 cedulas ; commissii.o. 

com mais uma elo Sr. deputado Thomaz Del-j Em seguida procede-se it eleição da com-
phino, que acaba de a entregar, são 12:3. missãc de orçamentos. · 
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Recolhem-se 118 cedulas, que dão o s~.zninte 
resultado : ~ 

.Alberto Brandão ...•. <• ••••• 
Innocencio Serzedello ....... . 
Figueiredo ........ ; ..•.•.... 
De me trio Ri beiro ...•••.•.••• 
Rodrigues Alves ........... . 
Moraes Bàrros .............. . 
l\fayrink ...•.......•........ 
Rosa e Sil rn ................ . 
João Pinheiro ........ : ...... . 
Severino Vieira ....•...•... 
Borges de Medéiros ......... . 
Oiticica .................... . 
Cassiano llO :'.'\ast:im •IJto •...... 
Alvaro Botrllto........ . . . . 

Voto~ 

95 
6 •:) 

•.J 

Andró Cm-alcanti, Barhoza Lim:1. :'i01son, 
Ang~lo Pinhe~'o, Jnlio dei Castilhos, f:pitacio, 
Annrbal Falcao, Carvnlh:d, Alcitles Lima e 
Antão de Farht, l voto cada um. 

Tres cedulas em lm1nco. 
O SR. PRESIDE:-;"TB <lechra c~leitos par:1 :-i 

commissão ele orr:amento os Srs.: :\.ll1:~1·t,, 
Brandão, Innocene:io Serzedello, Fi~·n,~irodo. 
Demetrio Ribeiro, ko.Jr-ignes ,\l\·e,;', :'-Io1·ars 
Barros, 11In.yrink, Rosa e Si! ni e Joã:> Pi
nheiro. 

Indo proceder-se á eleição rh commis,;;ifo de 
contas, ver·ifi~a-se n:io lHt,·ei· nnmero, pelo 
que~ Sr. presidente declara :.rli:irla a r~lciç:ío, 
e_des1gna para amanhã a seg·uinto e•rclem d'1 
drn: 

Continuaç~o eh eleição das co:nmissüc:s per-
manentes. · 

Levanta·se a sess:io its 4 horns e 15 mi
nutos da tarde. 

6"' SESSÃO Dr 1 DE JULHO nE 1891 

Presidencia dos Srs. Matta k[ achado e .Torro 
Lo1Jes 

Ao meio dia os membros da mcs:1 o~cupnm 
os respectiYos lagares. 

O Sr. Oliveira Pinto - Lastime 
profundamente a au:;encia do$ no:::sos rlistin
ctos e íllmtrados colleg,1s, os Sr::;. Znrna. e 
Erico Coelho, ao~ qtwes me elevo refe1·i1· em 
obdiencia aos dictames de minlta consciencia 
e ao meu dever de representante do e"tu.clo 
do Rio de J aueiro. 

Ausentes ou presentes, porém, devo decln.
rar fL V. Ex. e à Gamam que seria incapaz, 
em qualquer hypothese, de susceptibilísar 

siquer melindres de qualquer destes dous 
Elustres ('Ollc!.!'àS. 

Cot1sidero e ihi C:1S~t como centl'o de debates 
qne tcnlw,rn pm· tirn esclarecer os assnmptos, 
e ten:lo por olüecti\"O unico o l.1em da Patria . 

l\'nnc:t a considerci,n<!.m a hei de considerar 
um:l arena. 

Portanto, no int1~il'o cnmprimcnto do meu 
dever, fug·irci SC!npre de estabelecet• aqui 
dehatí'S irritantes. 

E11tl'etanto, 1"ngiria famlicm ao cumpri
ment•i d·~ um deYel' impe1·ioso, si não Yi•)SSC 
•h'cLirnr 5nlemnemente á Carn:u·a. 'lne, si e."
th·e~sl' pl'e~ente ~rv11vlo 11 nnbt•c deputado 
pel 1 Bal1ia 0 ~1·. Znm:i se pl'onunciou nos ter· 
lil'•5 de qne f11i t1>5le~rn11nha esta a,;scmhléa, a, 
resp:1ito do estado do lU0 ,[o .Janeiro, te1fa 
protestado :;o\üm1w1nenk, curno log-o depoi~ 
protestnri:1 cnm·gi,fü11dnte contI'a nrn8. phra~c 
p1'011unci:u.la pelo meu co111paul11iir0 de~ bcin
C<l•h o Sr. El'ico Coelho. 

O Sn. ,\.r.BEllTO BRA~DÃO- Eu tamliem 
ni\o esta,Ya pre:-ente. 

O Sn. OuvEmA Pr~To- Eº mesmo para. 
··str:111h:1r que um .Jeputadn de talento e ci.ne 
tea1 o ln!1ito el<t discnssão. 5e anime a atir:H' 
urna ~l"Cns:i~·iln Ychernenle a urna corpomção 
in tcii·a, 'lue conta em ~en seio talentos pro
vados, il ln~trações notnseis e earacteres aci
ma :\e toda a duvicl~. como o Con.!:;1·esso cio 
üsl:!rlo do Rio de .lan,eiro. (lpofo.dos). Com
prehenderia pel't°eitamente uma :1ccnsação 
p:;1·sonnli:::acln; m::s art:cul:1ç'íes vagas diri
gid:1,.; ao Con;;resso, não compreh1e11flo. Creio 
m~sn10 qne o nohrc tlepntaclo pelo Rio de 
.Janeil'o não teve, nem podia ter o intuito de 
ofl"emler tão g·r·:wemente aqncllacorp1)J'ação. 
Foi antes uma cxplosito do seu temperamen
to: f°ili <.mtes uma il·rita.ção de momento, ex:
plic» vel pela stu índole; nacl;t mais. 

Qnantil ;10 nol.Ji·e deput:vlo pela Bahia, 
ainda me surprehenden mais :1 sna posição, 
porq ne o SI'. El'ico Cuel ho tomou posição ao 
la•to daquelles qne hostil isa vam o governo 
rlo 1;:;tu.d.o do Rio de Janeit,o, e :1 paix:"io polí
tica e:qilicin·a as~iin o sen procedimento ; 
m:t.:-; o nobre deputado pela l3:1hia, velho par
lamenbll', não ten, l-0 o direito ele ter dema
sfas de paln vras, devendo ter responsal1ilidade 
dns 5u:1s expressões, t"mon nma. i;ituação 
insustent:vt;·el. En, como di:;:;e, nã,o quero 
;;usceptibilisar· melindres. Respeito n. C.t•h 
um do3 rneus r.(Jllegas, tanto qnanto os: que 
mais os rnspeib;u. Gutrei para, est:L casa 
resol viJo a tet· torbs ·.<s cortei:fa.s e a. ttenções 
para, Ctlll 1 nm dos meus collcg-as exigindo 
para cornmigo respeito igual; não seria, 
portanto, cap;tz de articnlêw lllfüL phrase si
q1ier c1u:3 pndesse melindr«tl' alg'l1m, pura 
não motivar reai:ções, que me levariam a 
desvirtuar completamente o meu pa.pel nest<1 
cas<\. 
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Aprov~itando-m~ _eh opportunid:11le. não 1 nos pela c1.1Jse~v~c.:ão (fü1.r·i:: dos acontecimen
\'Ossu deixar de relet·1r-me ao nobre deputa,. lo, tos. lr a,lem e 1rnpru<leneia. 
allllirante, repre:'ientante da Bahia, que llon- Tenl10 iavrario o meu protesto e acredito 
te111 se pronunciou aqui em plirase enel'- que nos teI'mos os mais convenientes. 
giea, enunci:Lndo concei~os. Oíi 111<.tis elevados. E cumprindo assim o meu dever sento-me 
"'s ::;1~:1s pahwras <~ttnburnrlu aquel~e; ~1ue :;atisfeito. (Jluito bem: 1miito be1a'.) • · 
eliamou de 00rel'!11stas nr~st~t ea;;:·L 1ntu1tos · 
menos nolires. meno;; elevados. tanto nne os 
con:>idern11 gé.nntli.:xos 1lianl<: do" po1ler, ~nere
cem th miuila parte 1Jm proti;sto vehemente. 

O Sn. Ct:sTonro DE :'llELI.o-E11 disse q11c 
um illusll'e rnprescnt:1nt(~ d:1 nar;ão ha\ia <li· 
vi1lido ns oppo.;ieiunistn,; ,•111 g-1·11p1is 1k• ii·r·i
'l uido:::, a 111l;icio.,(1~. tref(:g-1),;; t~ q 11e c11, corno 
oppuskioni:;t:1, poder·ia diYidi1· Lun!ieI!l o:::; go
n·r·n is ta,; e1u gr11111>s, :>1.:rn· lo um do;; grll[JO"'_ o 
daqur.:dles qu(!, ;i\ian.lonandu a !1tinra e a d1~·
nidade da pat1·ia, se g•;rrnffoxa\'am deaute rlo 
poder. 

Onde estú aqui o in:;ulto? :'{enhum alisolu
tame11tL!, e si o l10u v!3, estou [H'üdl pto <t reli
i-al-o, po:·que não houYc intenção d<t minha 
parte de o!Tender uem de leve o meu i llustre 
collega. 

O Sn.. l.JLIVEIRA P1xTo - Não sei, St'. 
presi1lente, que llaja nest:t casa, quem po~~:>a 
attriliuir intuitos menos nobres ao IJl'·JL'.drli
rneuto Je seus collegas, e decla!'o ,., V. Ex. 
que, q11alqucr que seja:; po~irtcn. '..los. honr:1dos 
deputado~. nunca a poderei :ittrrburr a outro 
intuito qu:J não sej;t 11mito pntriotico, 1uuito 
nobre .•. 

O :-:R. CüSTODIO DE :\IELLO- M<ls uilo tem 
mais razão de ser o protesto do nobt·e 1lepn
tatlo. 

O Stt. 0LIYEIIL\ l'1XTO- ... e júm:iis verei 
em seu proeetlirnento qualquer motivo repr-o
Y<tTel. 

Sr. presidente, si é 11olire, si '~ digno tomar 
attitmle hostil contra o g·ovel'llo. como faum 
OS nolJJ'eS deputarlos, é t:~rz!llem digno, e tàlll
!Jem nobre a altitude daquelles qne, eomo 
nós, obedecemos a con vicçõe5 prof'noditS ... 

O Sn.. Cus-romo ni:: '.-.lELLo-Sem duvida. 
O Sr~. OLIVEIIL\ PINTO- .•. e un'.camente 

ás imposições ~a consciencia •. :\.ssim como, 
qualquer que seJt :t Dll<lllí;'a pohtte<t dos liou
rados deputados qne se nianirestam contra o 
o-overno não se pó1le dizer que SS. EE.x. sã.o 
levados i)or intuitos menos confossaveis, não 
se di.z;1 qtw aquelles que não acompanliam 
ss. EE:x:. achnm-se g·eoefluxos -leu11te do 
poder, porque el les só:n~nte guiam-s.e pelo 
patriotismo e pelas convicções as ma1s ele
vadas; acredit:llll que o gov:rno est." colla
borando pela felicidade publlca; esta traba-
lhando neste sentido. -

Sr. presidente, e nn. realitlade Jesagrada
vel entrar no foro intimo de quem quer que 
seja, po.rque devemos unicamente levarmo-

O Sr. P:iula Guimarães-·Só
mente hoje, Sr. prosidente, me poude ser 
concedidn. a palavrn,, que pedi immeuiatamcnt~ 
apôs o discur~o do 11wu illustre col!eo·a de 
dt.!putac;iio o Sr. Garcia Pires. Sómente"l10je 
posso levantar um prut.~sto ener!;i.co e vehe
mente conlra :is asserções injust:t5 e infunda
d:1s proferida::; por· S. Ex. 

Siuto, Sr. prüsidente, _que, vencedo a na
tural timidez de quelll não estit lJabituado ás 
luctas parlamentares, tenha de manif'estar
tne em comp.leto <.lesaccordo com url"!- coUega, 
a quem adm11·0 por sua vasta e cultivada in
telligencin, e iL quem estimo, niio só por suas 
qn:1 litlades pessoa.es, como ainda. por se achar 
intimamente ligado a um amigo a quem 
pr·ezo. Mas, sou obrigado a recalcar esses 
sentimentos, po1·qu13 julgo um dever de leal
dade patenteai· a minha opinião com a maxi
rna franqueza. 

Pintando com sombrias côres a situação da 
fütl!ia, para '~ qual o meu distincto collega o 
Sr. Zama-medico pessimista-niio acha sal
vação possivel, S. Ex:. accusou o actual gover
naJor, Dr .. Jos6 Gonçalves da Silva, como re
spons:tvel por todos os males que sobre ella 

esam. 
A...Imir;t como não o responsahilisou tambem 

pela secca qne devast<l o nosso sertão. 
Sou dos que ach:1m menos conveniente, Sr. 

presiJente, n. discussifo nesta casa de factos 
riue interossam especialmente o q11e se póde 
cl1amar a economia domestica cios estados. 
l\fas, a accusação foi publica, foi atirada ao 
paiz lh culminancia desta tribuna; justo é 
que o seja tarnbern a defosa. 

Fal lo com a maior is,mção ; jámais me 
prenderam laços particlarios; nunca estive 
lig:1do a. escola at;.:-uma politica. 

Eleito deputado por um concm•so de circum
staucias partl as qnaes não conteibui, atteuta 
a minha insnfllciencia, e allegada incompeten
cia (ilüo apoiados), recebi a noticia da no
meação (lo St'. Dr. Jrse Gonçalves da Silva 
para governa.do!' da Bahin,, feita pelo a-over
no provisorio, com muito desagrado, e tel-a
hia desfüito si esfrre:>se em minhas mãos. 

U~I SR. DEPUTADO-Tal era O juizo que 
1lella formava. 

O SR. PAüLA Gur!l!ARÃEs-Nfoo conhecia. 
S:lbia que era chere politico no interior, onde 
dispunha de legitima influencia.. Julgava-o, 
porém, homem de vistas curtas, habituado as 
tricas eleitoraes, sem o cerebro organisado é 
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o pulso forte para. dirigir um estado nas con- O Sr-. GA:tCIA. PmEs (com, fiJi'ça)- Não, 
dições melincll'Osas em que se acha.v:i a, não:' 
B:tbia. ~ 

. . O ::;r •. PAuLA Gunu1::.1Es-Se acham no con-
~? ~R. GARCIA PIRES-Fazia delle um Juízo! g-resso do estado pessoa:; da i.ntinm confin.n<,:a 

pt::rfclto. , . do nobre deputado e per1111ttn.-me S. Ex. 
O SR. PAULA. GuDL\.RÃm-Entretnnte, Sr. que dentre ellas saliente um moço que 

presidente, tive occasião de ver que minhas tem revelado tão :1ltos clotes oratorios e tal 
prevenções era.111 injustas e os factos me pnj:lnç-a. de ta.lento que deve encher de justo 
trouxermn a convicção cle que o governo do orgnll10 o seu coraç,üo de pai. 
Sr. José Gonçalves é um do;; mais honc~los. s. Ex. se qcwixa, e entretanto. facto talvez 
dos mais mol'n.lisados. dos mais cconomicos é trnico, o congrc,;~o b:lhíano apí·csentn. uma. 
criteriosos que tem folo a Bahia. minn1fa opposicioni::;ta. forte, nnmci·osa, disci-

Os SRS. l"rr.r.uEnus, Tosr.\. SEvEtuxo E plinada e intellig·cnlc. 
ARTHCR RIOS - l\fnito apoiado. o SR. GARCL\. P1RE5 - Honra úmocidn. de 

da. Bahia~ O Sr:.. GAnc1A Pm.Es-Estamos em um pa-
1'<1.iso ~ Felicito ;1 Bahia ! 

O SR. ZA!11A.-Esta tarefa ntto deYia perten
cer a, Y. Ex, 

o SR. PAüLA. GUDL\.RÃES-Ern uma época 
em que a, vertigem da, díssipaçiio dos dinhei
ros puulicos parece ter-se apoderado dos ce
rebros dos governantes, não e muito que se 
louYe o a,.lrninistraclor economico e zeloso. 
gnarcln. fiel do thesouro, e que soube captai; 
as sympatbias populares. 

Os SRs. ZA~IA. E GARCIA PIRES-Não é ver
<lode. 

O SR. PAliLA GuDIARÃEs-Assevero que o 
Sr. José Gonç<ilves tem con<1uistado as sym
patlüas populares, elevando o cr-edito <lo es
tado, merecendo a, confiança do commercio (e 
sabe V. Ex., Sr. presidente, que tllermometro 
sensível e esse) e, niio ücYo esquecel-o, rea
lisando a im11orhnte operaç~ão da. conversão 
da dívida, opera.çiio foi.ta nas mais ·nmtt'ljos<1s 
coudíÇ'ües. (Apa;·tes.) 

o Sr:.. PRESIDEJS"TE-Peço ao nobre depu
tafo que resumn. o seu discur~o. 

o SR. PAL'LA GuDIAR.ÃE:>-Quaes foram as 
accusações feitas pelo nobre collega ao goYel'· 
nadar d<i Bahi~ ? 

Disse s. Ex:. que a eleiç;.1o para o congresso 
estadual tinha sido o maior dos escantlalos 
pelo. in terferencia manifesfa da. primeira a u
toridade do estndo. 

o SR. GARCL\. PIRES-Não foi eleição, foi 
nomeação. 

o SR. PAULA GvTIL\RÃEs-Qt1e necessidade 
havin dessa intervenção escandalosa, quando 
o "'overnador se tinha cercado das influencias 
m~is prestigiosas ~ 

O SR.. ZA.).{A fa um aparte. 
o Sr.. GARCIA PIRES-Houve intervenção. 
O SP... PAULA. Gt:J:\LU~~Es-Si houve essa in-

terforencia, si houve fraude, ])ermit!a-me .º 
nobre deputado dizer que S. Er. for c::onm
vente. 

O SR. l'.\l:J..\. G-cD1A1~X.i-:s-.\ Bahin. não se 
tlolm\; f1Ji o nnico e:;tado que pn.r;i aqui mn.n
<lon oppo~icion i::;;tas de origem. A hi e5füo os 
Sr-s. Zama. o Santos Pereira. 

O Sr~. GARCIA Purns i.lit um aparte. 
O Sr:.. PA-CL\ GL'.1:,1A1üEs-Após o lamcn

tavel acontecimento que enlnton :1 Ba.hi:i e 
nos peivou do concnrso intelligentc e pu.
triotico do nosso prautertdo cvllega. Br . .:\.n
tonio Euzebio, o:governador, em obediencia. ao 
preceito constitucio1mL determinou que se 
1izesse a cleiç:ão pnra p!·ecnchimento da. vaga. 

o SR. SAXTOS PERElltA-Ahi. o governa.dor 
feriu n. Constituiçüo. 

O Sr:.. PAULA GcrnAnÃEs - Discutiremos 
isso tlepois. 

Fez-se a eleição:.\ 5 de junho, e o meu no
Lre collega, <'l.presenta como prova de descon
fiança. ao g;o;·ernaclor a pequen;1, concurrenci:.i. 
ús urnas. A:presentou-se ctmdidato o Sr. Aris-
1ides Ga1Yiio de Queiroz. (.Apartes.) 

O Sr. Ari.5tides Galvão não é um illiistrc 
desconhecido como o humilde orador que oc
cupa a tribuna .. (Nao apoimlos.) E' um enge
nheiro tlistincto e que tem revelado muitas 
vezes seu talento 0 e5tudos. l\Ias o partido 
nacjonal que h<1.via aconselhado a abstenção 
como medida. politíe<•, não apresentou candi
clato. 

O SR. SAXTos PEREIRA.-E' prova tle que o 
partido nr.cioual em todo o estado tem força. 

O Su .. PAUL\ GuDIARÃEs-Prova simples
mente que não haviil. pleito, e, portanto, a 
eleição perdia o interesse pelo.. fü.lta tle esti
mulo da lucta. 

V. Ex. sabe, Sr. presidente, como nõs 
somos desidiosos no cumprimento dos deveres 
l)Oliticos quando a elles não se prendem inter
esses de momento. 

A · eleição correu do mesmo modo e foi feita 
nos mesmos Jogares que s~rviram para a 
eleição de 15 de setembro. Arnda nesse ponto 
não tem razão o meu illustre collega. 
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O Sr~. GARCL\. Purns--Insisto. Não houve 1 O Sr::.. z ,m,{- Felizmente o Sr. Za.mo. estú, 
eleieão. cá, sinão diriam que era. elle. 

o. SR. PR.ESIDF.~TE- Peço ao nobre depu- o"·sR.. PAULA- GuDIARÃES- Nós temos llU 
tado qne termine o seu discurso. O regimento Bahü:. Sr. prosideute, m?a data gloriosa, 
não permitte élíl'Ofü siuão ligeiras observa- sem mterrupçiio fostejad::t na perto de 70 an-
cões. "' nos; é o 2 de ,julho. A maioria, cln, consti· 
·o S •·. Pt1. L Gum-\l'-F'-1\In" então tuinte e5t~tlual resol~eu npre:;~ar os seus 

, , J. . • u A • l .. ·1.A -~ . Yl' 'l •7.::>, Pedi ·t trabalhos [;t'l.encl"" ses~an no úoming-o afim ac 
p~r .• i q.uc me .~oncl!l ~ri <. p.ü,i ~ ' . x 

1 
.~1 Que a promulgação da c::trt<i constitucional 

~al,wrn naJ'..91,t l~O exp~rli_ei:t: ,e\ ·.,E; ·nJ1 r do estarlo coiucidisse com a dat~ genuina
~oncedeu . .!. ,w po~so tcrmm,n ::icm Il:SIO e mente kthiana, si posso assim di:r,er. Onde o 
,10 nobre de:put,ulo. . nço1hr·n1to '? Onde a precipitaçií.o por se 

S . . E;: atllrmn,_ t.3~·. 0 • r:r·: ~ose º.º1 .1:ç~nlvrl·c: ~1lea~1ta~' nn;; dias o tralJallw final ·~.:\ coo.
cmpre:-iado todo::, o~ meio,, .tt:· _üS m, i:s 1 e stituinte aliriu-se em 7 ele ab1'il e tem tr<Ül::i.
corosos par:.i prep::\.l'al' sua. el~iç:t0. ª· 1!º'.·ce1.'ª- lll:vlo conlinu:unentc tliscutiotlo com a mais 
rfor, do ?stado: Si I~\ ac~cu:;:'..ça~ líl.Jll='t<.t,c ;::i~:~ elev.uln, competencia,' de am\Jos os l:tdos, as 
. 'Nl~u~,t o Dr: J~~u ~10~1~,:ives s; de_cl..ro r questões mai,; importantes, fomltllando uma 

c.rnd1cbt~. ;--1_1;ic·~ n;~!1_1te::>tou rlu .. rtu<\~~1u.e constituição que ho1H':t a. 13altia, vasacla nos 
modo su.L_ oprniao_,i .1e::.pc1.to. Ao con~1,ir10, moldes mais uemocraticos. 
sempre diz que nao e c:ind1dato, que nao tem 
caudiclato. 

Appéllo para o Sr. Zttm<ique o ouYin. 
Os Sns. GAP.CL\. PIRE::: E ZA)IA dão n,par

tes. 
O SR. PAULA. GunuRÃEs-Y\'. EEx. não 

podem descrer da palavra de um homem lle 
honra. 

O SR. GAtictA PmEs dá um aparte. 
o SR. PAFLA GuDIARÃES- Para que, pois, 

esse protesto na, praça publica 1 Para qlle 
essa agitação inopportunn, vara se eleger o pri~ 
meiro governador do estado pelo voto popll
la1· ~ 

O SR. GARCIA PIRES dil. um aparte. 

No congresso elo men estado, onrie, si me O Sr:.. PAüL.-1.. GuurARÃES - Não que!'o 
permitb dizel-o, se teem re»elado talentos crer, Sr. presidente, que h::ija nis:;o plano 
de primcir:.l ordem, nü.o tem o Dl'. Josê Gon- occulto. (A11artcs.) 
1,:alves iufluido, dei:mmlo plena liberdade a O SR. GARCIA PIRES- l\hrndo (iaqui n.s 
todos os seus membros . .:\ discussão, quer por instrucções .. ! (Cn~::;mn-se mititos ap'.T.;·tes.) 
parte ela m:.iioria, quer pela, opposição tem-se O SR. PAuLA Gum.m1Es- Faço inteira 
mantido em uma olevaçilo,cligllll ele applausos. justiça aos cidadãos ri.ne com110em a minoria. 

Sinto justificado desvanecimento etn decla- Efomens como o venerando Luiz Antonio. 
rar que n, coustitninte do estado d.a Bahia como Pedreira. Fl'<\nco, Cosme Ivloreir<Í 
tem mauticlo dignamente os antigos creditos Lellis Piedade, Cruz Rios e outros não 
tht terra de Zaclln,rias, Rio Brnnco, Nn.buco e precisam ele insinuações, não sa prestain i•5 
Cotegipe. instrncç'.ões que Y. Ex:. cti'l. mancl:u· d:\qui. 

A organisação judichufa lá l11Cl'eceu como Bahianos e p~ttt·iotas, elles teern a consciencin. 
aqui o mais acalorado de Late. do dever, teem a lucidez da, iutelligencm mais 

A resolução elo congresso, porém, conce- que uecessarin, para se dirigir por si. Não 
üendo ao governadorantorbação de prover os precisam de quem os guie daqui. (Continuam 
cargos da magistratnr<t estadual, de accordo os apartes.) 
com a nov:.1. organisaçii.o e reduzindo as co- Não, não creio absolutamente em manejas 
marcas, despertou cla.moros:.i grita. occultos, com o tlm de se turvar as aguas que 

l\fas, onde é que não se procedeu assim'~ esta v-am placiclas. · .: 
Aqui não se fez o mesmo 1 Todos os estados F;.1ço justiça aos promotores do meeting. 
não teem procedido do mesmo modo ~ Pois os Eu, republic.."\.no convicto, eu, democrata 
magistrados que não foram aproveit,idos não sincero, nã0Je1110, nem receio a agitação po
-zstão gtwantidos pel:i. Constituiçüo Federal 1 pular. Prefiro as ondas revoltas, vivas, fa 

Ha direito:; adquiridos, dizem, que vão ficar democracia, aos pauta.nos da. iudi:fferença e 
postergados. De accordo; mas a ..;uda re .. da, desidia do povo. Não me opponho aos 
volucionaria de 15 de novembro levou.oooos de meetings quando ha necess~dade de instruir o 
vencida. (A.partes.) povo. Mas e1•a opportuna a occasião? Não 

Si ha culpa não é do congresso do estado. esta,va franca a tribuna da assemblfa consti
A Constituição Federal deu-lhe esse direito tuiute ~ Porque não se oppuzeram em tempo 
dividindo a, magistratura. (Trocam-se a.partes. a lei que dav::t aos congre:)SOS estaduaes o di

A minoria levantou á, ultima. hora a, itléa. reito <!~ eleger os governadores, a. exemplo 
tla eleição do governa.dor pelo voto popular do que'fez o Congresso Federal para o _:pri-
e convidou o povo para a praçtii publlca. J meiro presidente d•~ Republica ? 
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O SR. G·AlWJA Pm.E:> dú um aparte. 

O S1c P .HJL\ GUI:\1ARÃEs - Porque o 
nobre tleput1do não ::;e 111anifostoa ne:;s:t 
época com SU<L pala\· rn e com o seu voto ? A 
rn·op 1gand:l se r.,z cm tempo opportnno -
11eb impren:rn. p•·llJ:;; C<)rnicios pnp11larc:>. pela 
tr·ihum parhlmentll·. · 

Como, it ulli111a hor:i, nas \·esperas da ter
rnin:tçilo do:; tl'abllllos cb constituinte, se 
perturba a calm:t, a. :'ereniüa,le respeitost\ 
com que a ]J()pnl:1ção tem assblirio os ele
va•lo:; •lelJates político:; 11:;. ;1ssembl.3:l ! 
(.Apartes.) 
~ão accnso os p1·omotore:; do ,;1ceting, pel:L 

reunião popnlal', u:io. D 1 ~se, po1·e111, e repito 
que o 11101uL•nto foi m:d e:;e11lhid . ., tardio, 
inopportuno. Podia 11;1\·nr quem di:::~o ::>e apl'o~ 
veita:;se pa1·~t propalai· boatos, a men ve1· in
fundados. de: uma .intel't'ereucia qne rerisse 
ainda u11!<L vez, o pl'incipío da federação. 

O S1i. ZA!IIA- E' bom pôr isso em p1·atos 
limpos, ~inão 1 não enteudo. 

O SR. PAULA GuDtARÃcs- Louge de mim 
alimentai· su::;pei tas. 

O Sn.. SEvmu~o VrnmA. - E::;tüo n.bu
sando ate do uome tio Sr. mini,stro ela justiça. 

O Su. PAULA GUDIARÃES- Fnç.o elev<tdo 
conceito do caracter e das intenções do no
bre ministro. (:1partes.) 

Felizmente, Sr. pr·esidente, ;:i, S•~nsatez e a 
serenidn.de do poyo l.iahiano não foram pcr
turbatlus e tenho esperança de que a cousti
tilição estat!tul sel'ú promulga<la entre flol'es 
e applausos (Trocwn·se flparte.>.) 

Restn.-me, tratar da maí::; g-rn:re das incre
pações irl'Og-a las pelo '.nohr·~ deputa.do. Mab 
g1'<<ve e mab.; inju:;tu. ::i.ccus~ção ain1la não re
petiram os êchos 1le~fa sala. 

s. Ex. disse que o Dr. José Gonçalves se 
ce1•cav;i de pessoas que não de\•fam occupar as 
cadeiras em que se sentavam, ma::; ir pal'a as 
::!"ales . 
.... Não, S!'. presidente, o nobre deputado não 
cstit convencido do que afürmou, arrebatado 
pela discu,;são. Como póde a paixão desvait'fü' 
um espírito tão lucido't ! · 

O SR. G,{r-:.crA PrnEs dá um aptLrte. 
O SR.. PAuLA GtiDIAl-:.lEs - Vejo, Sr. 

presitlente, ao lado do Dr. José Gonçalyes, 
sentados nas Cti<leiras úo congresso estadual, 
homens do.; mais importante;; de minha ter·ra, 
os escolhido da sociedade bahia.na. Po:lem 
merecer as incr·epaç~ões do nobre deputado 
-hom.ins como S•Ltn·o Dias-o valente alJo
licionista, ex-presi;leote tio Certrá? :Manoel 
Victorino, e::;trella de p1·irneira. grandeZ<), ta
lento eno!'rne a desparzir brilho por multiphis 
facetas1 Inuocencio Gal vão, militar bricso que 
houra. a farda que veste1 Eduardo Ramos, ca-

racter integro, orador consummado, artista 
da palavra '? 

E tanto~ ontl'os qne seria füsti-lioso citar 
uns talento:; pereg-rino:> como Vergne de 
,\breu, pessoas altamente collocadas-outros 
-:'.Olllo o chefü Leal, merecem tão injusttts, 
ti.lo acrimonio:;a:; pal:tVl'il:>? (Apco·ies.) 

O SR. Z,uu .. - E o Sr. Luiz Vianna? 'Não 
se esqueça. 

O SR. PAULA GüDIAl{ÃE::i-Consii.lero-o um 
m:ig-istrat!o tlig·no., 

O Sr~. S1n-E1uxc YrnmA-Tiio di~no como 
o;: qu1~ mai:S o l'ore111. (.-to S1·. Xfl1izr1) V. Ex:. 
niio pci,!11 ser rnai:> digno do que cllc . (.4.zioiaclos 

dos S1·s. A.rtlw,· Rios, Tos!ae Filgueims.) 
O SH.. l'At:J.A lil:DL\1:.\1,s - En Yejo aqui 

n:t deputaç·ão bahiaua, Sr. presidente, ami
go:; do Dr. Jo;:e Go11ç~ah·es e entre ellm; me 
pel'rnittu. \'. l~x. citar o nome puro e re~pei
taiio du Sr. Amphilophio qne não occull<t s11a. 
estima pelo actual goYernadoe da Bahia. 

Sinto S. Ex. ll<"io estai· presente. (Trocam
se apartes.) 

Em tão boa companhia, Sr. presidente, 
possv tambem ir para as gales. (Continuam 
os apanes.) 

o SR. PRESIDE:'.\TE- Peço a V. Ex. que se 
re:;trinja. Peço-lhe qu<:! attenda, se não a 
mim, ao regimento. 

O SR. PAULA GumARÃES- V. Ex. tem 
sido pouco generoso para commigo. 

o :SR. PRESIDENTR- Não sou eu, é . o regi
mento. 

O SR. PAUL:\. GUDI..\RXEs- Devo obedecer 
<L V. Ex:. Os apartes repetidos. as interrup
ções const:in tes se não acobardaram o orador 
novel, :m:u·inheiro de primeira. viagem, des
rü:iram-no um pouco do rumo e fizeram-no 
perder temp,:. Vou terminar, Sr. presidente, 
mas, ante.~ disso, me permitta. V. Ex. dizer 
a.in1la algumas pahlvras. 

Provecto ,jornalista, que tem <.'\Ssento nestn. 
casa, escreYeu ha dias, que li<.t pessoas que 
ficam em commoda posição, aguardando os 
acontecimentos pa1·:t se defini1·em. AproT'eito, 
pois, a opportunidade para dizer em rapidas 
pahl\-ras o meu modo de pensar em rel:içiio 
aos negocios politicos. Si não pertenço ao 
numero dos que fazem opposição systematica., 
nem dos que volvem olhares melancolicos e 
saudo::os, como o meu illustre collega Sr. 
Zama, para um pn ssado ..• 

O Sa. ZnrA- V. Ex . não tem direito de 
dizer isto; tenho serviclo ii Republica. me
lhor de que o nobre deputado. (.Niio apoiados.) 

Não ê bom mecher com quem está soce
gado. 

o SR. PAULA GÚDL.\.RÃES- Para que se 
magóa tanto 1 O que ha. de o:tre.osivo em mi-
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nhas pala.vl'as '? Pois V. Ex:. todos os dias na Qll8l'(]tie, Thomaz Delfino, FiQ·ncíredo, An
tribu11a, e na. imprensa não cmnp:wa o prcsen- tonio Olyntho. B<1d;11·ó, Paciíico''nI:tscnrcnhas, 
te com o pass;ulo? Niio vejo motivos par<• Chagas Lob<1to, Jacob da Paixão, ./dex:::tnrJre 
t<uüa. susc::iptil.1ilil.L\d . .i cl.got·a.. (Jluitos upofa- Stod1lc1'. L•c;nounier, Alvüro Botelho, Gon
dos e aparte.~.) çal vcs Chaves, Dut1·it Nicacio, Cu1:re;:i, Ra-

Dizi<t eu, Sr. tires1dcnte, q ti.~. si nfo estou bel lo, l\fo.11~1cl Fulgene:io, Astol pho Pio, Gon
com :i oppo,;iç1·to syst0rn<tEc<1, não me ~tcho çal vcs Ramos, Costa i\fa.cl1auo, J oJ.o <le A velar, 
tambem ao lado dos que entoam lto~ltnnas l•'crrnira. Rel1ello, B11eno de Paiva, t"f:rreim 
ao gov_erno, achando optimo tUL'.o que S:? Pí1·es, J uão Luiz, 13ema.nlino üe Campos, 
tem foi to. Entendendo que prec1sanios üe Francisco G licedo, ~fora.es Barros, CJ.rvallial, 
prndencia e encrgi;.< na situac,:ii.o molinclro;sa Angelo Pinheiro, l\Iursa, Rodrignc.:; AlYes, 
em que nosacl1amos, auxilüt1·ci o governo nas l\Io!'reil'a dtt Silva, Almeida ~oglleira, H.nbfüo 
medidas neccssa.ri<!S p<lt'a. <t consolitl::tç[o d:is Junior, Azcl'edo, Cn.etauo , de Allmquerquc, 
instituições republicana~, sendo, pol'em, de Marcbno de l\la~·alhã.es, Fernamlo Simas, 
parecer que ao Congresso compete dccr'etar as Carlos Campos, Scltímidt, Lacerd:1 Coutinho, 
leis indispensa.veis para. a. execnçã.o completa Victorino Mouteiro, .Antão de Farht, Bor::.:·c,.; 
da Constitnir:ão. (1lpal'tcs.) Nã.o receio que se de .\k:tleiros, "\lcides Lima, Tl10ma;;; Flo1":és, 
deem couJlictos, Si·. pt·esirlen te, en Ire o Ex- Abreu, Cassiano do Nascimento, Dernetrio 
ccutivo e o Legislativo. Não me atomorisam Ribeiro e :i.\lounrt Btu'reto. 
tambem ameacns de reacç~iio ~ dicfa.1l11ea. Aq ni Abre-se a sessão. 
~~~.)oLiem medrar füümaceüas'. (i1Iiiitos apoia- F<iltam com causa os Srs • Ei.luaedo Gon-

Eston COll"\""enciclo, sr·. presidente, de f]Ue o çalYeS, .:\.nl'risio Fh1lllo, Pedro Velho, Ray
soldado glorioso que foi collocado ú frente dn, mundo Bttnclefr;:i,, .Joiio de Siq neira, Francisco 
Republica não m::tcula~·:·~ o se\l nome. illustr? Sodre, ürsnno Marcondes, Cyrillo tle Lemos, 
a ttentnndo contr<.l. ns liberdades pa.trm::;! (.ilim- Vi1fato de l\Iecleiros, Ga1Jriel de MagnJhâes, 
tos apoiados e llpartcs.) Leonel Filho, Francisco Veiga, Americo Luz, 

Si o tizessc, nós cumpririamos o nosso de- Carlos Cbagas, Fra11cisco Amaral, Domingos 
Yer. (Apoiados • .:lfüito bc lii. O om<lo1· d muito Rocha,, Domin!!OS de Moraes, Adolpllo Gordo 
comprimentado e felicitmlo.) e Belarmino de l\Iendonça. ; e sem Cttnsa os 

Srs. Uchõa Rodrigues, Lauro Soclré, Cost<t 
Em seguitla, procecle-::;e a chamada, it qual Rodrignes, Almino ;11rouso, Conto Cal'taxo, 

respondem os Srs .. Matta .Machado, Palteta, Pereira de Lyra, l\Ieir<t de Yascon-::ellos, 
Nina, H.ibeiro, Rodrigues Fermmdes, Belfort Luiz de Arnlracle, Tlleophilo dos S:intos, Pon
Vicira, Indio rio Bra.zil, Innocencio Serzetlelo, tes de l\Iil'ancla, Leandro l\Iaciel, Paulo 
Ca.ntão, Pedro Chermont, .Matta fütcelai-, Ca- A.rgollo, Milton, Medrado, Pires J.e Albu
semiro Juni0r, Henrique de Carrnlllo, No- qnerque, Prisco Para.iso, Joaquim Breves, 
gueira. Parttn<tguá, Nelson, Pires Ferreira, Lopes TroYão. l\fa1rink vinhaes, J oã.o Pi
l\Iartiuho Rodr-igues, Barbosa Lima, Bezerril, nheiro Ferreira. Bi·a.ndã~ Cost<'t Senna Fe
.Toão Lopes, .Justinüi.no Seqxl, Frederico Bor-, liciano' Penmi Yiotti ..A~·isticles r.Inia ' Do
g-es, ,Tosé ,i:velino, José Bevilaqua, Gonçalo! mino·os Porto ':?IIontei~o ela Silva, I\Jtu:tiuho 
de L::g-o\ 1-'.asc~monto, :/\ligue~ C<lSt'.'o,Amorim Prado Junior; Lopes Cha-ves, Pauiino Carlos, 
Garcia, Epitac10, Pedro Amer1co, Sa Andrade, Cost<t Junior, Alfredo Ellis, Carlos Garcia., 
Retumba, Tolentino d<=: Carval~10, R9sn- e Fleury Curado, Leopoldo de Bulllües, Gui
Silva,. Gonçalves Ferreu'<.l., J~se .l\farnu~no, marães Natal, Lauro Muller, Pe1•eir<t d;.1, 
Joaquun Pernambuco, .ft1venc10 de Ag-mar, Costa J11lio d.(~ Castilllos Ernesto de Oliveira, 
André Canlc,uiti, Annib:ü Falcito, Belarmino Hom;1·0 Baptista Rocha Osorio e Fernando 
Carneiro, Joã.o Vieira, Espirito Santo, Oi_ti- AlJbott. ' 
cica, Gallino Besouro, Ivo do Prado, Olíve1ra, E' lida e po:;t11 e111 discussiio n. acta da 
Valladão, Felishello Freire, Augusto tle Frei- sessib antecedente. 
tas, Tosta, Seabra, ZatU<t, Arthur Rios, Gar- 0 8 -8 . (I· l .z .. ) s, , 
eia Pires, l\fal'COlino :Moura Severino "Vieira, . . R. ERZEDELLO 1P8 ·íl oi·, eui - l • pie-
Santos Pereil'ã., Custoclio 'üe Mello, Pa.uln. s1dente. :on;!-a-me 11ue a n:est\ rec~b_e1;1 uma 
Guim:ufü:s, .Amphilophio, Dion::·sio Cerquem:t, commL1111caça.o ,da do .. Sena~o~ participando 
Leovegiiüo Filgueiras' Pereira de l\Iello, qt~~ tLqu~l~~,:--ct,sa .1:~ Ha, ;~ellb,.raLlo . ~om~ar 
Moniz Freire Athavde Junior Fonseca e UtilJ. CO!fütll:,,::.,lQ nm:t.:t -rcLlJ. que, de cl.t;C~rdo, 
Silva, Fonsed[t Herrnes, Nilo p~çanlta;, l',·~a- as dua~ ~a:11:::ras _or~-~n1sassem um proJecto 
nhães Barreto. Alberto Beandão, Ol1ve1ra sobre i_etorma'i clett?r"!· .,,, . . , 
Pinlo . Yirg·i!io Pessoa, França Carvalho, Des~~<t:a sa.Jer si '1 · ~x: · Jª uo:neou es::;a 
Luiz Murat, Baptista da l\Iott<~, Fróes da commi,,sao ou se preten.d~ nomeal-:i.. . _ . 
Cruz Alcindo Guanabara, Er1co Coelho, O SR. · PRESIDEXTE - Esta comm1ssn.o_ so 
Samp'aio Ferraz, Jacriues Oriqt~e, Aristides põ~e ser nomeacht depois que a Gamara assim 
Lobo, Furquim Werneck, J esmuo de ~ubu- üeltherar. 

C:unara V. I 21 
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O SR. SERZEDELLo- E' o que deseja,,·•t sa-1 rnbric:\ - Subsidio dos Senadores - e ..... . 
bei.t. . l l ._310:557$976, vnra a de-Subsidio dos úepu-

0 Sr-~. PR;;:srnE:s-TE-Pot· ora, ó qne está em , ta.elos - do exercido de 1801. 
dis~)JSSiio ó a ac;ta. . . . r~·nalmente, i1e lo motivo ,já exposto, as 

~rng-ne1n perJrndG a palavra so11rc a, act,1, e vm·bas - Seeretat'iiL Út) Senailo - e -Secre-
est'" dada pm· app1·0Yad<1. · taria da C:!m:1ra ilos Dept1t:1àos - precis:1m 

O Sn. Esr>nuTo $A:-;To - Pe\'º <t pala.vr:l ~n.mlicn~1 de c~0<lilos ~nppk:n~ent:11·e:3 re!a.tiYos 
pela ordem. :1;:: cons1~n<1ç·oe., 1IC'$l1J1;)da,; :1;; il espez.1s cnni a 

o si~ l'n.ESIDE"TE-~ão ha nar.h em dis- p11lilic:1d1o e rc:d:1c<:•!•:1 do.:; debates e serviço 
·u - ·:'[o · dê stenogr·:1ph1a, nl1:•s a11g-nwntado de pr1::ço 
L: ;:,;,, • em Yi1·ttHle do;; nrrrns contl'acto~ cele1Jl'ndo,; 

O Sr:,. Esl'mITo ~üXTO-E' p:1 ra r:1zc1· um pelas respe:·tirns me:::as, sendo de I:l5:5DO$ 
requerimento. quanto it primeir·;\ rubrica e 1\e IGG:474$092 

O SR. P1m~rnE'.'TE-Yac-se procetlet· ú lei- qu:mto àsegnn<la. 
tura do expediente. Darei depois a paht"n::i A:;sim, como ,;e 1·ê das n ll ttílidns demonstra· 
ao nobre deputado. ~Cícs, dfío o total 1le 2.:?25:057~3G8 os crcditos 

necessa!'ios ús indic:1rlas rubricas. 
0 S1~. 1° SECRETARIO procedc it leitura do Competindo oulrnsim. ao 1-'oder Leg-is\atÍYO, 

seguinte. à vista (lo disposto no § -1° do nrt. -lº d:i. lei 
n. 589 de !) de setembro de 1850, i::m vig·or, 
de accordo ('.0111 o :\rt. 83 da. Constituição, 
resolYer sobre :i concessão de taes creditos, 
submetto o assnmpto il vossa apreciaçiio. 

EXPEDIE:\'TE 

Ofücios: 
Do Sr. l" Secret~wio do Senado, datado ile 

29 do mez findo, transmittindo o prqjecto da
quelln. C:l!narn. que estabelece a incompati
bilidade. desde a inve:Stidnra. dos c<w:.:·os fede
raes e os estadune:::, salvo eii1 mate1ús pura
mente profüsional, scientitka ou teclmica que 
não en\olvam antorhbide aJminist1·atiYa, ju
diciaria ou p0litica na Cnião ou nos estado:l. 

A' eommissão de constituição. ledslação e 
justiça. . · " 

Do l\1inisterio c~os Kegocios do Interirr, dct 
mesma data~ enviando a seguiu te mensn.gem: 

Srs. membros <lo Congresso Nacional : 
No relatorio que me apresentou em maio 

ultimo, expõe o ministro de estado dos ne
gocios do interior que no orçal'neuto das 
<iespezas do respectivo ministerio rela.tiYas 
ao exercício de 1890, mandado vizorar em o 
de 1891, pelo decreto n. 998 J .. de~ !:? Lle uo
vemhro de 1890, foram as Yerk1s - Suhsidios 
dos Senadores - ~-Subsídios dos Deputados 
-contempladas cnm credites, na. in111ort::ncia 
apenns de 676: 125$, sendo 212:625$ p;1ra 
aquella e 463:500:) pai·rt ,~:;ta. por contar-se 
sómente com mez e meio de ses:Silo no referido 
anno de 1890, e sendo a actnal sessão de 
quatro mezes, vel'ifica-se ü nece::;siLlade de 
í;t•editos supplementares ás rereridas Yerbas, 
conforme consta, das demonstrações juntas. 

Na conformid::i.de do art. 22 lla Constituição, 
ao Congresso compete fix<tr o subsidio para os 
senadores e deput[•.Jos ; mas como, nos ter
mos du dito artigo, s6 o poderá fazer uo fim 
da le.~tislatnra para a seguinte, ter-se-ha, por 
tal rnotívo de manter o mesmo subsidio a.nte
·r-iormente estaoolecido, e, ·neste ca~o, os cre
dites supplementares precisos serão ele .... 
1.923:082$376, sendo 612:524$400 :para a 

Capital ua Republica dos Estados Unidos do 
Brazil, em 27 de junho de 1891. 

l\(A'.'OEL DEODORO DA fO);Sl•:CA. 

D1J1nonst;·açiJo rla clespe~a com o subsillio dos 
~cnador~s e clcputmlos, ;io exe;·cicio de 
:1.891 

Verbas 

S11bsi<'iio U1)S :::inhsi<li o 11 ns 
'cntarlores rl::putados 

SuLsidio pa50 em 
janeiro e feve-
reiro....... . . ~58: 149:5400 5H :057~976 

CrerJ ito do or- · 
~~amento .. :.W?.:G25$000 46:3:500$000 

Deficit,..... 4::í:524$-l00 80 :557B976 

Sul1siclio pol' pa
g-ar durante a 
sessão ordina-
ria.... . ..... 567:000$000 1.230 :000$000 

Credito pre-
ciso •...... 612:524$400 l.310:557$976 

3" secção da Secretari:i, de Estado dos Nego
cios do Interior, 2i <le junho 1..le lS'JI .- Cw·
i;alho e Sottzci.- Ybto. O tlil'ector, Pcd1·0 
Guedes de Cai-valho. - Visto. Cope;·tino do 
.4.'1il!lral, director gel'al. 
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Dcmon!!tN1ç 1iO r[(tg des,1e:;as com ª. puhlicaçr7o, I nic:inrlo a :'>118. e!eir;ão · 1nr:t n-overna.. d_ or do 
1·edacç•7o dos debates tJ seniço de ste.ia- P;Wá e posse do mesmo -ca,rcro ':.'~Int<~irada. 
yra1Jfti (t, 110 e:i:ercicio de 1891 ' E' l irlo um oíllcio do Sr~ 1õ secretario do 

Ferlias 
s~ t..:ret . i . ria 1! . 1 

:"'en :Ldu 

S~n ; 1•Io, d[l.tado de 22 do mez findo, commu-
111e:anclo rruo cl13liuer·on nomear duas commis

~·=eL·nt:c1·i:i. ,i:. sõ1~ ::> mixtas espcciaes de tres mernbros cacfa 
~'''"""" ''"s tuna, send:) :~ prilll('ira para elaboração elo 

Depnt:v.lo:< p1·ojccto de lei que rezule as condições e ºó 
Se!'riw de ,;te
- uo~'.l'<l[>lli:t \·le

::;pezrt p;1g. ), 
e!ll ja:1e1 ro •.• 

lr!e111 i:.lcrn ein 
1 l :0( 1: 1:-:0:JI) 

proce:-;so 1b ~l·:kilo pni·a os c:argos fecleraes 
e111 torlo o p:11z G ;t seg-un•la para elaborar os 
p1·0,iccto;; de lei (f I\'~ definam os üelictos do 

13:750:)000 Pl'esiih:\nte tia Repu:1lica e regulem a. n.ccusa
<;iio, pt·oc~sso e .iulg-ameilto, nos termos rlo 

forn1·eil'o.. . . 12 :761$850 :nt. 5c1 chl ConslitniÇii,o, §§ l", 2° e ::_;o, e tendo 
c:11 ü s b o dispostr:i no § Z·1 do art. 52 <.la. 
ntr,:;tn:t Conslítnição ; que Coram nomeados 
por parte do Senar lo, os Srs. C'baldino do 
cl.n1<it·al f'untuurn. :\.mnro C:iV:1lcn.nti e José 

Puhlic<tç·úi d os 
delJ;1tes na l:n· 
prensa ~acio
nal, (despcz:"\. 
ca.lcul:ula) étll 
janeiro .•..•. 

idem idetn em 
fürnrdro .... 

1 u: tJoo::;;ooo 

ô:285S714 

Antonio S<trai,,1 par:1 a primeica claquellas 
12:500.$000

1 

comn_lis~ões, e os Srs. José Hyg·ino Duarte 
Pc1·cu•:1, ?.Ia noel f'3rr:1z de C;nnpos Salles e 

11 :ôOi".$142 Qnintino Bot:ayuva p<tra. a seguntfa; esperando 
------ ------ . QUt3 :i. Camara dos Deputados, annmndo "º 

Ct·etlito do 
or·çameu to 

'1(1:5008000 5U:ü24~992 · c,1nvite do Senado; nomeie os membros que 
pol' P<lrte da mesrn:_t Camara tem de comple-

36: 650$01)0 tara,; referidas commissões. :30: 000$000 

Deficit ...•. 
------ ----- O SR. P1rnsIDEXTE - Aca.ba de ser lido um 

!0:500:)000 13:\J74$9'J2 olllcio do Senado convidando estn. Ca,mara. a. 
elegei· <!n~ts commissões para tratar elas leis 
Eileitoral e de responsa.biliàades. 

Despcza calcu
cacla. para ciu
i::o m..::ze:; de 
:;essü.o ardina-
l'Ht. ••••••.•. 

Credito !Jl'C-

O Si~. Amsnut-::ss LoBo-Proponho a V.Ex. 
que nomeie Lum• commissão especial para se 

152:500:)000 entendee com o Seni1do sobre a rnateria 
------ ------ eloito1·al. 

125:000$000 

ciso...... i:-:5:500$000 

:}• secção cb St:crct<UÍ<L de E;;ta1lo d•)S :>ie
!-;"jCÍOS do interior, '!.7 •fo junho •le l891.
Ca;· 1Jatho e Sou::a. Vbto. - O dircctoi-. Pedro 
(;1_ierfo.~ de (}i;·ualho. - Visto. Co]le;-tiTto Llo 
• -1;;iatd, <lirector geral. 

A· commiss<i.o do or·ç<"\.mcn ~o. 
t~oqnerimentos: 

!Je Pedro Jobim Fel'l'eirn Porto, pe·lindo 
isr:nt;iio de direitüs do eonsumo e de expe
dienk para os m<ttel'hlús, machiuas, appare
llios acc ~ssorio::;, que iu trocluzi1-, destinados a 
t3Clilicaçüc::; no esü"\.do do Río Gralllle do Sul, 
de periueu;::= ca:>a::; µara. llal.Jitação de opera.
rios, emprE:!;«t<los i111blícos e milit"re5 e mou
ta!:!'em do fabricas anxi!iares.- A' cu111mii;são 
d<-t fazenrla e indri;;trias. 

D0s ernprcg;td0s da secretariü. da. Junta 
Comrnerdal, pedindo :t equipar·açlo tios seus 
Yencimentos aos dos empregados ch Secreta
ria ela .lustiça.-A' me$ma commissão. 

Telflgt«unma do Sr. Lauro Sodrê, cong-r<\
tubntlo-se com a Cama.ra dos Deputatlos pela 
prosperidade da P<'l.tria Brazileira, e commu-

Nilo d."::;cubro a razão por que as Juas Ga
mara:; S•~ hão de reunir em commissão mixta 
co:n relação a mateda de responsa.bilidade. 
Compete esso direito a, q1mlquer das Gamaras, 
rnas de pref'ereucia deve caber it Gamara dos 
deputados, pois qlle nesh"\. C::tmt\.m se inicia. o 
processo du respons,tbilidade, caso elle venha 
a te1· Jogar . 

Pur este facto, como todas ns leis teem de 
:;er >'otadas pel<ts cluas casas elo Parlamento, 
segne-se que teremos de trabalhar sempre 
Cll! COlllllllllll, o que e contra a Constituição. 

O Sr. Severino Vieira - Não 
posso corn.:ordnr com a opinfüo elo íliustre 
chefe democtü.tico que me prececleu na tri
buna. 

Sou um pouco novel, e sem duvida um dos 
mais ;\tr,,s,\do:> no conhecimento da nossa 
Con~tittúção fundarnent;tl, mas parece-me 
qne desde qne o nobre deputa.Jo pelo Rio de 
faudro não citou uma disposição constitucio
nal, esta.belecen•.lo que a lei de respousaoili
dade do Poder Executi"·o deve ser d::i. inicia
tiva da Gamara dos Deputados, prevalece a 
accumula.çã.o dessa iniciativa. 
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O Si:. E1uco CoELHo-Estú enganado, vre
nüece a disposiç:ão do art. 29. (Ap10-tc.,;.) 

O SR. SEvE1uxo Yrnm:1..-0 argumento 
iwova demais. 

Portanto, tr<lfa-se de um[I, rnateria inteica
mente din;rsa. Nestas condições cle;:;r.lc que os 
nobres deputados uilo citam uma disposii;ão 
qne attrilma essa competcnc!a cspecfrdmente 
il Gamara cios Deputados, e:lh é com:nnm. 

L'.\I Si:. DErCTADo-:'\ão apoi<tclo. 
O Sr:.. SEVEl~Ixo Vrnr1~,\- Eotcnrlo que n 

C1mara, dos Deputados não tem razão alguma 
par::t recusar um convite q1w muito corn-eni
entemente lhe foi i"cito pelo Senado. Por
tanto, proponl10 que, acce:Jendo a esto con
vite ... 

U:II si~. DEl'üT.\.DO- isto é um alJtlSO par
lamentar. 

O SR. SE\"ERixo VlEm.\. ... a mesa tl1:ve 
nomear a commissão. 

VozEs- Não apoiado. 

O Sr. Erico Coelho - Pedi "' 
palavra :-;olJre a mate ria r1 uc se discn te pa,ra 
tlesenvolver um :iparle qne tomei a !iborchtclc 
de dirigir a, nm illustrc depu tadu da bancad.a 
cearen::;e, r1rnrndo lm dias prL>pnnha que o pa
recer sobl'e o trãlatlo tlc .Mon tevideo <l·_!Yia sot· 
obra de uma commbsão rnixta, do Sc1mdo e 
tla Camara. 

Entendo que este alvitre, como qualquer 
outro do mesmo g:enero, e inconstitucional, 
pois vai de encontro ao preceito da Ccnsti-
tuição que vou ler. , , 

« Art. 18. A Gamara dos Deputados o o Se
nado trab<clha,rão separadamente e, quando 
não se resoker o contrario 1•or maioria de 
votos, em sessões publicas. 

Por outras palavras: as duas casas tt·a
ba llrn.rão sempre separadamente : as sessues 
se:r.ão publicas, salvo si o contrario for resol
yitlo por maioria tle votos e1n ambas as ca:::as 
do Con~resso. 

Om, clescle qne as d nas c;1sas do legi;;l:.Ltivo 
são obrig«1das a tralxllh:u· sepae.tdamente,sus
tento que a commissão mixta tb. Carnarn, e 
Senado, isto e, orgãos l.le um e outro ramo 
legislativo, não voclem concert<tr 110 cara
cter de orgãos do Congresso, para, discutit· 
r1uestão alguma. 

Este precetlente vae dar logar a, que toLlns 
as questões cuja iniciatin1 pertence n. esta 
casa. e ontrns sejam resolvidas tle encontro ú 
Constituição, por Ull1 njuste que pórlc ser 
pa.rticular, isto é, de nrna ixn·te de membros 
de nma. e de outr;:i, casa tlo Congresso on en
tr<~ todos 0S congressistas em geral, por&m, 
jamais ofücialmentc, no caracter de commis
~ões coujunctas eh Camara e Seuaclo. 

No GXCI'cido do m:rncbto, a Camar•a e o Se
nado, ou snas commissões não podem se 
<lj ustar em terreno algum. em cr.ntmrio au 
espírito dtt uosstl lei 1'llnc.la.mental, tL lei elas· 
leis, que rege os Estados Cnidos do Brazil. 

O SR • .JusT1X1Axo DE SERPA~ Esta é a vcl!"
dadeira doutrina. 

O SR. ER1co CuELIIfl-Quanto iL lei proces
sual, nos ca.~os ·ele l'esponsnl1ilidndc üo presi
dente lia H.epulilica, entenr.lo em ÜC"sacorclo 
c0m ii opiniií.o •lo honrado deputado qne me 
precedeu na tr-ilmnn, <1ue sua iniciativa e th 
Gamara dos Re1wesentantes, confot•rne o es
pi1·ito do art. :2\i dn. constituiçifo (11poi.ado:::), 
porquanto, a, inidativa rlo p1·oc1.;):;so do res
ponsabilidad~ tlo Pre~iclente tb ltepnhlica, 
sendo ela exclusiva compctenci:1 •la Cannra dos 
üeputaclos, convém r1ne esta, jii como instrn
mento cb lei, jil como ramo por cxcellencia, 
do poder lei;islntivo, formule o rnodo. mais 
simples, m<1is pi.'tüico, mah efficaz, ntim de 
levar a cffeito a, respons,lbiliLlade do Exe
cutivo. 

Em conclusão, assim como a camara. tem 
competencin cxclnsiva d•' clccln.rar tt respon
sabilidad0 do Presidente 1b l{epublica, deve 
tet" a, precctlcnci<.1 no p1·op<»r n, lei do rwocesso 
Llc rcsponsabi lidnd e do E:rncu tivo, cm~)tJr"a 
seja sujeit<.\, comu lodo lH'o.ie~to de 101, ao 
parecer do ::;enado, 111ie po:J1~J«t emcncla.l·o 
como ontendor. Nen1 por isso deixará. o ~e
nado de intinir com seus votes na mtttena. 

Ven1 :·i mesa, é lido e entra, conjunctamento 
em cfücnssão o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que a, proposta do Senado s~ja 
etl\'iafüt iL commissilo tle constituição e legis
lação. 
=S. R.-A.. Rios. 

O Sr:. . .ToÃo Yrnm.A-St•. presidente, tinha 
llêdidO ;1, Vll\;lVt"<l para apresental' lllll l'eqUC
l'il11elltO atim de que a imlica•,,ilo do Senado 
fosse remetticla. ú commi::;s~o de con::;tituiç,fo, 
leg·isla1)Io e justiça. 

Como fui antecedido i10 men intuito veto 
requerimento elo nobre deputado Sr. Arthi.u· 
Rio::;, na<ltl mais tenho a tlizer. 

O Sr . .i-~ug.·usto <le Freitas (1) 
Ye com grande surpreza, neste momento 
levantar-se debate sobre assumpto q1te reputc1 
da maior simplicidade. 

Não pode comprel1ender que quando o Se
nado, no entender do orador, vae correcta.
mente estabelecendo a verrJadeir;l norma do 
re~imen fedet•ativo ; qmtndl) procura estudar 
a grandiosa instituição que vae levantar em 

( 1) :\ão foi revbto pelo orador. 
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(·onsequenci:t tla ConstituiçITo política 'lllé o 
Congressopromnlgou; não pócle comprelleuder 
que se levante no seio desta asscmblêa a 
palavr:i autorisa1J:i elo ilh1stre repre~entante 
pelo lüo de Janeiro p:m1. pretender- r1u0 se 
teata, de mais uma Yiolação dtt lei constitu
cional. 

Ite;;pondendo ao illustl'e representante pelo 
Rio de .Janeiro, 1_liz que, a despeito de toda o 
sna, ermliçilo, do seu talento füo notavei, 
conhecido por toda, a Ca.ma.rtt, S. Ex. neste 
momento esqueceu-se da disposiçüo consti
tucional on de todo o alcance del!a. 

O nohre d01mtaclo confundiu a iniciati\·a no 
processo de resp0nsabilidade dos crime~ com
metticlos 11elo Presidente da Repnblic;1, com 
il. iniciatiYa. ela Camnra na conf'ecçiio tlas leis. 
A confoc~ã.o das leis vae encontr;n' no corpo 
organ ico ua Constituiçii.o ~L competencia ele 
nmbns as camaras. 

Tanto ]JÓllo a Camnm iniciar o processo de 
responsaliilidacle nos Cl'im:Js commetticlos pelo 
Presirlen te cfo, Repnl1lica, corno o Senado. 
(.1poiaclos.) 

I-Ia razilo do ordem pnbliC<1. muito mais ele-
1adtt r111e o 01•aclor não precbarú. ex;Kmder 
neste momento; e isto nm resultnclole!ütimo 
da natureza 1_lo nosso regimen de re1)í·esen
tação, em que os esta,:, "epresentam enti
dades :mtonomas e a Ctuna,ra dos DHpntarlos, 
como representante elo povo pela nossa Con
stit11ição, oueclece a um preceito desta, natu
reza e é por isso que a Gamara tem cli1•eito 
no processo de accnsaçffo, dando ao Senado o 
caracter àe tribunal jmlicinrio para nmis tarde 
tomar conhecimento à Gamara dos Deputados. 

Quanto :'t couf'ecçilo da lei or:!anica, aquella 
que estabelece limites ús :ütribuiçües do Po
<for Excc:ntivo na sua norma de acç·ão, ella 
1n·ocurarú. corrig-ir os excessos que podem ter 
earacter de delictos. 

"C'?>r Srt. DEPuTADO <là um aparte. 
O Sr:.. Aucn;sTo DF. FREITAS agradece a 

S. Ex. ter-lhe porporcionarlo mais um instante 
1xtra responder· a esse ar3·nmcnto. S. Ex. diz 
que não contesta o direito fJlle tem o Smndo, 
como ramo do Poder Le;:!;islatiYo, tle inter1'it' 
na confecção da lei. e qrier 1ln.r simplesmente 
:'t Camarn. dos Deputados a iniciati>·a na apre
sentação desse projecto. l\Ias, onde, em qne 
lei, cm ~ue artigo da Comtitniçfo encontra o 
nohec depntado e:;s:t com-potencia'? Não a dá 
a Constitu:•:ão politicn, do Bt>azil. '!Orno n:lo :t 
d:'.t nenhuma constituição. Essa. disposiç:i:o_en
contra a sna razão rle ser nos principias do 
regimen pttra que e creatla. Si <1ssim e, S. Ex:. 
ha, de encontrar a razão de ser da, competen
cia dada á C!":mnr:.1 dos Deputados par<.1. a ini
ciação dos projectos de impostos, para, a força 
:wmada, e outra.s leis, qne a.trectam dirt_?ct:t
mcnte a vida e a propriecl:i.de indmtrial_ tle 

moclo muito sing-uhw. Quaf.lto, poróm, úquel
las outras attrilmiçües que não n.!lectarn füo 
dircctamente a viela e a propriedade int.livi
r_l nal, S. Ex. não póde encontrar uma razão 
de dit'ei~o ou de política, quer no regimen 
monarch1co, qncr no regímen republicano 
para e>ssa. inicintirn dada à Gamara dos~ De~ 
putados para a iniciação dessa iei. 

íTrocam-sc dii;crsos apm·tes .) 

o SR.. PRESIDEXTE - A hora, do expediente 
está. terminada. 

o SR. AUGUSTO DF. FREITAS diz ([ ue essa 
quesfüo ela competencin. da Cama.ra. dos De
put.nd?s na iuici:H:ão íl:i,;; leis de impostos, e 
o 1!1re1to de o Senado emenrJ::n· essas leis 
i'oi uma rpicstão levantad11. e resolvida d~ 
perfeito accorclo no tempo Jo Imper-io, como 
o nobre deputado pelo Rio de .Janeiro sabe. 

Respeitou-se a iniciativa, da Cnrnara dos 
Depntaclos em ma.terias ele impostos, e reco
nheceu-se ao Senado o direito ele emenda. 
. Si ~ ~i!es~ão está collocadn. neste terreno, 

si a 1111c1at1 nt d:i. Camara, dos Deputados não 
póde ser para a fcitorh"I. da lei de responsa
bilii.lacle, mas simplesmente para a iniciativa 
do processo de accusação, o orador J!ergunta: 
qnal é a desvantagem que ha em que a, Ga
mara concorde com ess:i irnlicacão,q_ue 111e faz 
o Senado, para acommissão mixta, cuja van
lngem consiste na. unif'ormiLlade ele vistas dos 
dous r;imos do Poder Legislativo pn.ra a 
foitnr:"I. ele um projecto desta grltvidacle ? 
Pergu?t~ ainda n.o illustre deputado si 

a, cornm1ssao mix:ta, por accordo 1fa Ca
mara e do Senado, apresenta. um projecto 
de lei, não tem elle tle passar pot' todos os 
tramites a quo estão sujeitas as leis '! Ainda 
mais: si após o trabalho dessa, commissão 
rnixta, a commissão permanente ele consti
tu çü.o e poderes t·3m ele dar parecer sobre o 
projecto, qual e ;1, des"Vantagem que hn. n:t 
c.1eação dessa commissão mixta 1 Entretanto, 
ao e1wez dessas desvantagens, encontra uma 
vantagem sobernna sob1·e todas tl.S outras, e,; 
a seguinte: si a Gamara deixar, por motivo~ 
em cuja apreciação o orador não quer entra,r, 
si rleix:w 1le ncceitar esse convite do Se
n:1:lo, põde ser que amanhã: nella se apre
sente nm projecto de lei de responsabilidt"l.de, 
e qne ::i.manllii mesmo se apresente outro no 
Senado. A conscquencic"I. e que o projccto 
apresentado na, Ca.mara seguirá o seu curso 
natural, para ser posteriormente remettido 
:-i.o Senado; e o projecto do Senado seguirá li1 
tamhom o seu curso nataral, para depois vir 
it Gamara; e assim, depois de muitos dias 
perdidos chegai·-se-hu. '" esta; conclusão,- a. 
de ter de organisar umr. commissão mixt11 
quB examine os dous projectos de lei. 

Tem couclnido, e declara. votar pela cren
çifo cl:i commissão rnix:ta,. (iliuiío bem.) 
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O Sa. PRB~IDE:-<TE-fafando termin:1d.:1 <\ 

hora. do expediente, Iic::t adiada <I úiscuBsil". 
O SR. SF.RZEDELI.O (pehi onle;;i)-Proponho 

a prorogaç·ão d;t hora do expediente ;i t& :'ts 
2 horas. 

Portn-11to, levn.ntnndo estn, qncsti:Lo, n coma 
missão :: entrega ao eritcrio, ao bom seu;;o e 
ao patl'ioti;,1110 da, C:1111;wa. e::;p,•raudn f]UO elJa, 
r-eso!Y:\ , que f!lla determino a no1·ma pela 
qnal de\·e a mesma commi::'sã.o pautar sua con
dncta nes;;.~ trr..1>::1 lho. 

Consultn.da, <t Gamara re.ieita este re:ille- ,. C ] rimento. ·1 ::i1 a <llll;11·a <os Sr:::. Depntndos entender 
que o a~s11mpto confiado à cornmis~iioenvolYe 
int(~n\SS1's c11jn exa mr. e cn.in •lisc11:-;~iio. pnbl i-

0 Sr. Bernardino Cam.J>O,.;; f·tunente 1·ealiza,Jo:-::. não afl'ectnm. n:"io com
(petra 1;egocio w·;1ente) diz que n com 1 ::i~,,:ii.o 1.11·omettem iutei·r~sse~da Patria, ••Carn:11';1 tra
mcumb1da, de da,l' parecei· sobre o tr;1LtiJ, , ,J, , 1.:a1':L ú (:omrnis::;ão n n o1·rna de comlncta que 
l\1outeYidéo que re::;ol »e o li tido r,!] :1 ti n: ao r.l.:Yerú ~e~uir. 
territorio das l\Ii:;;;;ões. sente di!fic:nld :1dc no :\ comn1bs;'i.r: nad :1 propõe. po1'qnanto. como 
desempenho ue ~ua, tarefo, qn:rnto :10 modo il l·alm tle dizer o orado1·, tüllliêce o t1·ritn.tlo 
como ha de realizar as :SU:I:" se:;~1:íc>'. ,J. ~a nt.~ tanto qnanto a Ca mnr:i ·los D·~ put:iilo,;. l\fas n, 

da n~:~1rn i. t1!de e im 1•ür.talll·i:l .do a:;;snnÍ pto ·q·nL· i· c.;ommiss:l.o ~_,1_-be t:rn!hi:m. tanto r111:rn to ~;1 bem 
lhe foi connndo. os nobres 1lepnt:idos. qua es as ll11!1 1 ·11lda.? 1~s e 

Sabe ::t commi~são que ,Jeve ante elh <l es - q11:1es o~ .in~'.Ol1\;e ~1_!•!i1le:: (]Ué poilel'iii1 ::;urg·ir 
rolar-se um lel'rladeiro proces:;;o de in re,.;- I Je nm ddi.ü~ JlU"lllJ). 
tigaçiío e ele ioqnerito, sobl'G este import;111t t~ l'etlil'ú, pob, :10 c1·iter-io ~ no p:1triotismo da 
assump?, proces.so este que tal vez não po,;,;:1, 1 Camara rine resol rn este _1mpol'lantP: :issnm
sem ferir _alto~ rnteresse,; n::cionaes, :>•~!' des- pto, torn;i11ilo a dcl1!1et·açao qne me.1l1<;:r en
vendado publi(:amente. (Muito beJJi .) tendei· e pc!:L qual poss;1 a eumrn1ssao 1·e-

"~r'-S(~ 
Entrefa:-i~o , a comrnissão não qnel' tomar a ,., , ,. 

responsab1l1datle tle resol Yer rel:iti 1':1 mim te ú O S1c Prrn,;rnE:\'TE- ,\.s disposições tlo re
clec~'et.11,:iio c)e ses~ões sccreb1 s ; por is:-;o vem !!"imen to. com effoito. re te1·em-se ús comrnis
pedir a deli~e1'a<;ao da Cam~lr:·1 :t l'•'Speit11. ~üe:- penn:inentes, o 11iío ús c•>m1nis-,õe3 es
~ '::lesmo, uao enl'.!ontra no 1· ·g-i1w::Ilo ,!i,.;po- p•~t·iae:-;.,\.c1·edito que a p1·oprir1 comnl!ssii.o,cujo 
s1çao algnmn. que a. <.tutorizett tom:•r estn i·e- pr·.~,;idente acni1:1 de (';dlar. 11odel'ia por si re
solução. ,;l)[Yl'l'; m:1s louYanrlo os e;;:el'llpalos 11ne ella 

A commissão ú qual foi conti:ido 0 o~tudo :ie:i\J:i d·· m:1nifestat\ acrndito que não eleve 
deste assumpto ·~ urna commb::fin c;;pel'.i:1 I. e sei· c:ujcito ú di;;en:;;siío o pedido. 
pa.re<:e ao_ orador q:ie não llie :-;ã11 :q•f'l!c;n·t}is 11 ~1:. ZA)lA- A Cama.ra póde <lelibe1'<W 
as ~1spos1çõe~ :eg1mentaes qn\: l"<:!g-1.<111 as :-;cm propo;;ta, sem rer1ueri111ento'? 
outras commrssoes. 

Mas, quando <l pplícaveis l'o::;~em :i,; di ~ po:;i
ções que o regimento cons:1 !!1'ª relati 1·:! 111enk' 
aos trabalhos das commissues ordimiria:::. 
aind;i, assim a commissão do tl'ahillo das 
Missões ver-se-hia em embni·<1ço. po1·quanto \) 
reginit~nto não previu a hypothe,,;e <lv se~sües 
secretas de qmüquer das commissües da Ca
rnara, ; ao contr;irio. est;Ll)eleceu o re!!'irnen 
da publicidade. , V 

Portanto, visto corno o i·egimeoto não 
autoriza a commissão a resolver . sob1·e o 
assumpto, e a.inda quando o perrnittisse, ella 
j ulgar-se-llia em todo caso carr~cedor•i do 
voto da Camarn, porque por si oão t.om:J,r-i:t 
a re:soluçüo, muito embor;-i, entendf.!ndo ne
cessario celebrar sessões secretas, pensa o 
orador que dere ser pedidn i Ca111a.t'i\ o ::;8•.1 
voto, a sua deliher;.çã,o a tal respeito . 

A commis::;ão, pócle-~e dizer, conl1eco tanto 
o assllmpto que lile foi entregue. quanto o 
coul1ece a Camam, dos D c~putailos. 

Trata-se, assim, de assmüpto a re:;peito de 
cujo exame póde ~urgir a corn·enicncia Je 
provitlc:>ncias que resguardem imp0rtantes in
teresses nacíonues cn volvi dos na. pen,lencia. 

O SR. P1~ES!DE~TF.- Von cnn;,ultar a Ca-
!lia!'<I si co11c11t·da 11ne '' wmrnissão espec:inl 
•-itll' tem tle ,J;i e· parece!' sobre o frat:tdo das 
?.b~õt~,;. i'nnc1.:iouc em ~es;';ües :secretas. re
sponderiilo o;; Srs. D•·putados sim 011 nilo. 

[J;\I :;R. DE1'l'TADO- Sf.•m 1wmcrimento e 
:Sem di:'iCU~SiíO ? . 

O SR. Pr-t1>s1m:xTB-Entendo que niío põle 
-;;er old .!do i;le disen:;s:lo. 

O SR. ZA:i!A- l~ melhor que haja uma 
proposta. 

o SR.. PRESIDEXTE- Bem: si al!!nm Sr. 
deputado ri n1zer for1J111lur qÚ:llqner' reqneri
meoto, teea a pllhl ,·t•a. 

o Srt. FELISBELLO FREIRE (pela 01·dem)
Sr. presidente, acho 1nnito prüced•:ntes as 
C••osidt~ra('.ões aventnthis pelo nobl'e dep11t:1do 
por s. Paulo, ta11to m::is quanto o regimento 
não cngiton do assumpto. 

Comprehendcm bem os meu:; collegas que 
tr:tta-~e de um;-i, questão com a íJ.Ual pren
,\em.se importantes tloc:nmentos de caracter 
c:onfülencial, como é, sem duvida, este as-
sumpto reh\tivo áo tratado rlas .Missões, ne-
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gocimlo pelo ministro das relações exteriores 
do governo provisorio. 

P01·ta.nto, achando mnito razoilveis as pon
derações <lo nobre depntado e acreditando que 
a Camarn. dos Deput:"tdos ha Je i·econbe
('Cl' a necc:ssi•bde da clcliber.içffo secreta cln 
com111b;,ão, e julg·n.ndo que s0rá conveniente 
:ccquiesccr ao pedido elo nobre clepnt:uJo, uma 
"'~" que o regime11to nilo cog-iton elo as
snrnpto, von rnviae à mesa nm requeri
men tn. 

\\:m1 h mesa, é lido e npoi:ulo o seguinte 

l~eqnei1·'1 qne a Gamara autorise a com
mb.;:[o <'Sjl•~dal qnc tem de dat' parer·e1• sobre 
o ll'atado da,; :\lbsC•cs, a l'unccio11ar em ses
sões s.-~e1•1'1:1,;, Lod:isas vezes que a commbsão 
jnl.~n1·~ ist11 eo1wenionte. 

:-:::da das sessões d;t Gamam, 1 de julho 
de 11iÇJl .- Fdis/Jetlo Freire. 

o Si:. 1'1:1·:swE:'.'Tt~ - Vou consultai· 
ü Camara soln·e o requerimento apresen
tatlo. 

Vo;i;r.s - N:1.o h;i discussão '? 

O Si:.. Pt:Eswr::-;m - Nos termos elo re
g-iu1cnto dom seguir-se a votaçü.o. 

O SR. ZA)L\ (pela ordem) l'eqner ur-geocia 
para que seja 1 liscuticlo o req uel'imen to elo 
~1" l~t:Jlisbollu Fl'eire. 

L. )J SR. DEPUTADO - Com o regimento se 
mostra que não h<t discussão. 

OUTRO :SR. DEPUTADO - Não se mostra tal. 
O Sr:.. PRESIDE:->Tr. - O Sr. Z<lma requer 

urgencia para o reqllerimento elo Sr. Fefü
bcllo Freire. 

Coo sul tada, <t Camar't concede a urgencht 
pellitla. 

O Su.. Pn.E,,:rnE:s-TE-Estú. em discussão o 
re11 uer-:me11 to. 

O St-:.. ZA:.L\.-Peço a palavra. 
O SR. PRI~srnExrn-Tem a pa,lavra o nobre 

deputado. 

O Sr. Zauu-., pede licença para dar 
Scl;L o pi nfüo a respci to de assumpto. 

lfa d ia.s a Gamara cleleg ~u no Sr. presi
dente a facnldnde ele uomear umn cornmissão 
que tivesse por fim estudar a questão elo tra
tado das I\1issües. para a, respeito della dar 
o parecer sobre o qual a Gamara tem de 
resolver. 
E~ta eommissão, sendo especial, não póde 

reg-er-se pelas regras ús quaes estão adstrictas 
as commissües permanentes da casa ; nem 
vót.le ser tolhirfa tia. ltberdade de estudar a 

questão nas mel llores condições, para mais 
tarde trazer o seu trabnJho ú apreciação da 
Gamara elos Deputados. 

Não é uecessario que :t Gamam resolva 
sobre esta circumstancia, porque a questão é 
tüo g1·:we e ele tão elevado alc:wcç, que o 
mais ordinnrio ci·iterio basta p::ira aconselhar 
n. ca.da um dos meml1ros da C<imara, -<.-orno a, 
outro rrnalquer individuo, nüo perturbar estn. 
co1m11i,;são riue merece a sna confianç;1,. 

E' preciso que este trabalho seja foi to com 
liberdade e patriotismo. 

Votar mrnt proposta, destas é cercar de mys
terio mnti cousa, r1ue não deve tel-o. 

A comrnissão estmle :i por-tas í'echndas 
ou al1ertas como lhe conder. Ella está no 
livre exercicio r1ne llie conferiu a Camara dos 
Deputa1Jos. 

:Não rl'1er que se predisponha a opinião pu
blica de um modo clesfüvoravel a esta, que.:;
füo; porque si se começm' a estabelecer mys
terio sobre semelhante assumpto, o publico 
pócle suppot' que a Gamara dos Deputados que
rel'ú um dia resol yee cm sessão secreta um as
sumpto que deve ser resolvido á lu;i: elo dia. 
(Apoiados.) E' o p0vo que paga o imposto de 
sangue, e tem direito n sabei.· o que se 11assa, 
aqui. (Ti·ocam-se apartes.) 

Coostituida como está a comrnissã:o, de 
homens conspicuo5 que inspiram plena con
tiança, não e preciso nem se deve testr-ingir 
o exercício das suas funcções, nem a liber
dade para desempenhar a alta. missão de que 
esta itwestida. (J.iúito bem .• ) 

Vem à mesa', é lillo, apomdo e entra 
conjunctamente em discussão o seguinte 

Requnimento 

Requeiro que a. Cnmtlra dos Deputados 
declal'e que a commissiio especial no ex:ercicio 
d<t tarefa de que está. incumbida tenha 
ampla. liberdade de celebrar suas sessões 
como entender -

S. R.-Zama. 

O Sr. Frederico Borges -
Ouvido, como foi, o illustre membro da com.:. 
111 issão especial da Camara dos Deputados 
para tornar conhecimento do tratado das Mis
sões, que entenclen em sua consciencia que e 
ele alta conveniench publica arredar de si a 
responsabilichde do vôto dos deputados que 
autorisem essa mesma. commissão a proceder 
como julgue necessario é conveniente a seus 
fins, desde que a Camar:.i, tem ele pronunciar
se ele accordo com as observações proi"erirlas 
pelo illust1·e deputado pela Balfüi, parece-lhe 
ter resolvido a quesfüo com o requerimento . 
que envia à, mesa. 
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Yem à mes:i, <S lido, apoiado e entr::t con.c 
,iunctamcntc em discussfio o seguinte 

<< Reqneiro qne a Ca.m::wa dos Srs. Depu
tado;,:, ouviudo o rel::itot· lln, com111issií.o e:;pe
cial tlo e~nmc elo t1·alado dns :.ris~ões. <l utu
J:ise a mesma commissiío a p1·0,·et!c1· corno 
entender mais cornenient ! em rclacfo its 
suas sessü.3s . 

Sala das sessões, 1 do jullw r.le 1 S\Jl.- F;·c
de;·ico Bo;·:;es. )> 

Snbmettidos sncccsstYflment•3 :i Yotos. são 
app1·0,·arlos os r1:qncrímentos r!o-: Srs. Fcli5-
l_1ello Frei1·e e Zama, 1ic<u1 1 lo pr·ejmlicado o llO 
Sr. Frederico Borges. 

ORDE:'.I DO DL\ 

ELEH}.O DAS CO~D!ISSÕES l'EP.)IAXEXTES 

O SR. PRESIDF.:\'TE-Hontem a eleiçii.o d;\S 
comrnissüesfoi feita rne1.lea.nte cllamada. vindo 
os Srs. deputados ú mesa dar suas cédulas. 

Si a Gamara não resolver o con tral'io, 
visto que o regimento não trata dest~t fol'
mula, se procederá ú eleiçã:o das commissões 
pelo systema ordinario. 

O SR. Nrr.o PEÇAXHA requer qne a elei
ção sej;t reita por chamada. 

Consultada, a Gamara <1ppro,·a o rer1neri
mento. 

Procetle-sc á eleição da commissilo de 
conto.s. 

Recolhem-se l24 ce:.lulas~ qu0 dão o se
g-uiu te r·osnlt<tc1o: 

Barbosa Lima •.............. 
Nelson ...•.•..•.....•....... 
Belarmi110 Carneiro .•..•...... 
Adolpho Gordo ......•....... 
Casimiro Junior ......•...... 
Samprtio Ferr·az ............ . 
F!'óes dn Cruz ..........•.... 
Manoel Fnlgencio ....•.••.... 
Ho2iero Baptista •.•.•••..•••• 
Augusto de Freitas ...••..... 
Andrc casalcn.nti .•.•••••.... 
J'\Inrsa •........•....•.••.•... 
Fonseca Hermes ......•...... 
Henrique de ca.rvallio .•...... 
Gonçalves Ramos .......•.... 
Feliciano Penna ...•......... 

Votos 
(j() 

Gl 
58 
r)s 
58 
57 
5Li 
05 
55 
5·1 

48 
11 
11 

•) 
•J 

:3 

Tosta, Erlco Coelho, Tolenlino de Carvfl.1!10, 
Frauç.< O:irva lho, Paula Guirnarii.es, LC?pe5 
Trovüo, A1111ei1Ja, Noglleira, Correa l<.tlbeilo, 
Azeredo, Oitícica, Ferreiea Brandão, Alvaro 
Botelho e Oliveira Pinto, 1 cacb um. 

Seis cednla,s em branco. 

O Sr.. Pr.r-:srnEXTE declara, eleitos membros 
da, commissão 1le contas os srs. BarlJos:t 
Limn, Nolson, B0h1rmino CarneÍ!'o, Adolpho 
Gordo, Casimil'o Jnnior,Sampaio Ferraz, Frócs 
da Cruz, l\fanoe: Fulgencio e Homero Da
ptisb. 

O SR. PREm11-:xn; ::i.nnnncia a eleição da 
commis.-;ão 1le marin h~L e gn0rrn. 

O Sr:.. Ar.Tm;r~ Rios - P:u't\ ~tbrcYi:w os 
nossos tmbalho~, p1·oponlto qne :L mesma cha
mada sirYn, para dtws eleíçüc:S. 

Con::ultaLla, a Canm1'a appron\ o rcqncl'i
mento. 

P1·ocede·sc á clei1;:i'io iln:' commis.,üe,; do ma
l'in ha e !:!·ncrr::i. ,~de razernb e in1l11str·ias. 

Reeolliem-se 1:2-icetnlas, r1uct!ão o seguinte 
resnltarlo: 

Commissao de ma;·inha e !/uer;-a 

ln1lio ilo Brazil.............. 70 
Custodio de :\[ello..... . . . . . . (i4 
Pire,; F'erreit•a.. . . . . . . . . . . . . . G-1 
DioJJysio Cerqne~r:.1 . . ~ .. ~..... G:3 
O lixeira V;\lladi'L0............ 52 
fü1ptisb da Mott;L............ 49 
:\llr'3n...................... 47 
Espírito Santo............... lG 
Tilo:naz Flores.............. i::; 
?llaohães Barreto............ 12 
Fons;ea e Silni............ .. 11 
Belf'ort Vieira.. . . . . . . . . . . • . 10 
Cm'\'alllal... ......•........ .. S 
Gabino Besouro............. 4 
Yinhaes..... .. . . . . . . . . . . .. • . :-; 

::\lei.lllf\. Barreto, Retumba, }.fa1·colino Mou
ra um cadr, um. 

Cinco ceclulas em branco. 
o Si::.. PRESmExri;: de:-:lara eleito:; para a 

commissão de 1rn1-rinlla e guert'<\ os Srs. Indio 
do Brazil, Custodio de .i\Iello, Pil'e;; Ferreira, 
Diony::;io Cerqueira e OliYeira Vallaclão. 

\"o Los 

Hezerril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
I\Iursa.......... ... . . . . . . . . . . 6Z 
Viotti . • . • . . . • . . • . • • • . . . . • . . • 5fl 
Astolplto Pio .... ·............ :JS 
Antonio Olyntlto...... •. . . . . . 58 
Oiticica.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . 57 
Bueno ele Paiv·:t.............. 54 
:\ío1·ei1·<• da Silm. . . . . . . . . . . • 50 
1fo.rcolino l-.Ioura. . . . . . . . . . . • 48 
Amorim Garcia.............. 47 
Carlos Campos...... . . . . . . . . 47 
sa Andrade...... . • . . . . . . . . . 42 
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Yotos 

Cyrillo de Lemos...... . . • . . . 10 
Oliveira Pinto. . . . . . . . . . . . . . . 7 

"'Joaquim BreYes.......... .. . 6 
_t\.utão de Faria... . . . . . . . . .. . 2 
Victorino .i\lonteiro.... . . . . . . . . 2 

Correa Ra.oello, Lacerda coutinho, Deme
trio Ribeiro, Ahreu, Azevedo, Lniz l\Iurat, 
Cantão, Scl!imidt, .Jacques Ourique, Ferreira 
Rabello, A1•thur Rios e Fclisbello Freire um 
cada um. 

Cinco ce<lulns em br:i.nco. 

• Portanto, a niesa só póde espe1·ar dos Srs . 
deputados que~ aJudcm n, ex:ecutar perfeita
mente o regimento. (Apoiados.) 

O ,Sr. Cantão-Antes de começa.r, 
quízera qne V~ Ex:. me di~esse si posso, no 
u;;o da pahwra que V. Ex. acaba de conce
der.ine, respondel' ao i1111stre deputado pela·. 
Bahia, que, na :-;e;;;;ão de ante-hontem, tratou 
dos negoci0s do meu estado. 

O Sr:.. Pr.E~mi::xrn-V. Ex:. tem de enviar 
algum requerimento iL mesa a propo;;ito des
:;es ne~ocio5 ? o SR. Pn.ESIDEXT8 declara l'}eitos pal'<\ a o ~ ~ . - s· - l 

commissão de fazenda e in!lnstrias os Srs.Be- Sr:.. CA:-.:TAO- un, ~en 1or. 
zel'ril, 1Iursa, \'iotti, Astolpho Pio, Antonio O Sn.. P1m~mExTE-Y. Ex:. poderit fnnd:l-
Oly1.1_tho, Oiticica,_ Bueno de Pah·n, Moreira 1 mental-o e!n largo;; traços; mas, :;i qnizer 
da. S1 l vo. e i\Iarcolmo Mourn. la.zer nm t\1;.:curi'-0 cm respo::<to. o.o de seu (;ol-

Estando dada a hora, o Sr. presidente de- lega., terú de occupn.r tod<• a. hora do expe
clnra. adiada. a eleiç.ü.o das commissücs per- dieo te. 
maneutes e d<=:signa para. amanhã a seguinte o SR. CAXTlo-Querh1. dar uma, re.~po~tn 

Ordem do drn.: tle:-envolvida ao honrado de1mtado e mo:;trar 
1 .. parte-Continuação cl<• eleiçiio das com- que elle não tem razão de entu1ci<ir-se, como 

missões permanentes ; se enunciou, a respeito ilosn2gocios do meu 
2"- parte-Discussilo elos requerimentos e in- e:-;tado. Mas não po;;:>o fazer bto til.o :::uccinta

<lic:ações apresentadas nas sessões anteriores. mente como V. Ex. quer; por i;;;;o deseja.Ya 
mere~er de V. <EX . o obsequio de inscrever

Levi:tnta-se a sessiio ás 4 l /2 horas •Ja tarde. me p<wa falla.r sobre o requerimento apre-
sentado pelo iil ustre deputado. 

/:t SESSÃO Jm 2 DE .muro Df.! 1891 

Presidencia do Sr. J1fatla lilachado 

Ao meio-dia os membros dt\ mesa occupn.m 
os respectivos log-ares. 

o Sn.. PRESIDEXTE-Nã.o hn. expediente ele 
que a Gamara possa tomar coult·~cimento antes 
(le <Üierta a sesU,so. 

Si algum Sr. deputn.clo tem a.lgum papel a 
enviar á. mesa, pócle pedir a palavra. 

Previno, porém, a.os Srs. deputados, de que 
pal'n. mais largueza que a. mes:t qu~im dar aos 
artigos do reg-imento, não é possivel continuar 
a. pratica abusiva que se tem seguido, de 
occuparem os Srs. deputallos o. hor•• do expe
diente, produzindo largos discursos. (Apoia
dos.) 

Por consequencia, darei a pala;vra a qual
quer Sr. deputrtdo que queim enviar a.lguw 
pa1iel à mesa, fandamenta.ntlo-o ligeiramente. 

Neste ponto appello para. o criterio dos 
Srs. cleput::ulos. 

C:ida um comprehenderà qne :l mesa. não 
tem meio de impellir que qualquer illustre 
tlap11tado, ;1 proposito ue euvi:1r um pn,pel à 
mesa, occupe toda. a llom do expediente. A 
mesa 'Póde, é certo, chamal-o á ordem; mas o 
deputado continuará. a. füllar, sem que a 
mesa. tenha meio de o impedir. 

C:i.nmra V, 

Si V. Ex. me garante a pala;vra para e::..;;a 
occasião, desisto uella por agora. 

O Sn.. PRES!DE~TE-Qnando o requerimento 
for po~.to om disctls&1o, V. Ex. póde inscre
yer-se, e e$tou certo de que lhe cal.lerá a p::i.
ln. vra; mas nada posso garantir-lhe, porque 
nã.o pos,;:o inscrevel-o ogorn.. 

O SR. CANTÃO-Desejava ter a garantia. 
de V. Ex. Tenho necessidade de tratar das 
graves occurrencias que ultimamente se teem 
üado no Pará, a:> quaes teem sido aqui mal e 
injustamente apreciadas e julgadas. 

Não posso deixm· sem um protesto a opi
nião, o juizo erroneo que a.qui se tem feito 
sobre esse:> :1contecimeutos, lanç..'l.ndo-se a. 
culpa-sobre quem não a tem, sobre aquelles 
que, longe tle ser culpados, &io dignos de 
louvores pelos importantes serviços que pr~s

_ta.ram. 
o SR. CUSTODIO DE MELLO-Para esclarecer 

a questão, !'oi que fiz meu o requerimento do 
S1'. deputado Serzedello. Queremos sabet' o 
qne de re:il se passou no Pará e quem o res
ponsa vel pelos acontecimentos, que são mui 
g'l'.:\.VeS. 

O SR. CANTÃO-Terei occ:tsiilo de tratar 
desses factos, quando discutir-se o seureque-
men to. · 

Entretanto, permitta-se, Sr. presidente, 
desde já fazer algumas considerações, reser
vandq-me para tra.tv.r mais Jetalhada.mente 

22 
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desses acontecimentos em outra occasião, 
quando 1inr colhido dados necessarios pna 
que se faça. n. lnz ~(llJrc ellcs e conlleç:a-se a 
ver(! <Vle. 

O honr:ulo deput:irlo em seu discurso emrn
cion cerf.'1S prOpé•S!1,:C.es, contra as quaes não 
-po~so tleix;tr tl e p:·ot·~;;t:ir. 

Entre onü'rt:S, disse S. Ex. qne a reYolrn;ii.o 
apparee0n 110 Pat·:\ .. prir1J11ü lú m:1 i:> do quo em 
outro q11:dl"]ll<.'t' estado, :1 eo:nti1":::;s:·10 d"1 go
Terno :;e l'ez ;;:C"nlit., 

O SR. Cr~Tomo nE .\IEI.Lü - Eii 1li::::se qne 
:1lli a expansão roi rnaiul'. q1:e po11dc ...-e11c1•1· a 
resistcmcia. 

O Si~. CAXTÃo - ,\inda niio foi pnlilic:vio 
integralrnc11te n dbcnrso qne :->. Ex pronun
ciou : nus 1'L:cordo-rnc tio tcl' onvido c~ta~ 
paht \Tas 11r'<1fe1•idas por :-1. Ex. no coJTel' , lo 
seu disclll'~O. 

O StL Cc:::10n10 J\E :\!El.LO- Fiz nnia com
pa.raçiio e tantu r1t1c: fatiei nos c;ilot'eS equa
toriaes. 

O Srt. CA::.'iT.\o - V. Ex. nttrilmin ª"' ;;o
Yerno cornpres,.;ão ,c~xer·cid:L no Pa1·ú. e coi'i~i
cleroP-a mais intensa do que nos outl'o~ 
estados ... 

Si lia estado em que n. f\epnbl iC':t s•3 tenlia 
proclrtm:do ·~ consolidatlo com libenlade, e 
sob os i:1tuitos ve:·dtttl•:ir-;mwnto democra
ticos, e o do Pará. 

o SR. MAXOEL FUWE:>CIO -.N:'io apoiado ; 
on .Min;is \'amos muito bern. 

O SR. CA".':TÃo- Decbro do alto desta, tri
buna que o Cio;·erno Federal não iuterveiu 
de modo algtun Jla organbtlçiío do meu es
t,1do ... 

o SR. CUSTODIO DE ~IELLO- QHod e;·at pro
bcmd1,1il. 

O Sa. CA:::-;rlo - .•.. tudo cnrren por conta 
e sob a orient~çiio o a respon::;abilidaile ilos 
chefes do 1m·ti<lo J'(~pnhlic:ino, que sào o.;; St•,:.. 
Justo Clwrmont, Paes de C:1l"'rn:l10, major 
Lauro Sodré e Dr. Gentil Bittencourt. 

O SR. CvsToIJro nE 711ELLO - Entretanto, 
quizeram depôr o Sr. Justo Chermont. 

O Srt. G..1.xTXo-Perdoe-me o nob1·e depntil
do; deixe-me centinuar. Em tempo tambem 
mé oc:cuparei desse facto. 

o Si~. CUSTODIO DE :\1ELLO-ull1 dos int1igi
tado:o chefe iüt r1~volü1. í'oi jnst;1.rnente urn dit
quelles em que se !Oi apoiar o Sr. Justo C!ier
rnont. 

O SR. CA'.'TÃo-St·. pre~irlente, faço a,],;. 
vid:~ justiç:t ao ltonrnào deputai lo pcd 1 B:ll1i .; 
persuaclimlo-me de que é levado por lc0av:1-
veis iutuitos e patriotismo; mas S. Ex., nffo 
tem perfeito conhecimento dos homens e da. 

situação 11olitica elo P::trú, fo.lla por in fovm:i.
<;09S qne de lá recebeu. 

:\Ia,;; S. Vx., com :i ,;na illnstração que to
tc1s :u1reciamos, com o ~eu criterio 11ue todo:S 
t'c :01'.l!ecerno:::.,e eom n iwafü:::\. e conhecimento 
que tem da,-: cousa~ do rnun· lo, rl0Yia rlescon
li:11" 1.lc,:,;:i,.; in!'1q•:n:1r;õc~, a tten1:t a funte de 
nntle p:w! i1-.1m. 

O S1t. Cr:"TvJ•Io 1m :-.IEr,r.o-:\iio apoirvlo, ns 
l'on te,,: s:ío !ll ll i to p11 l'a ;;. 

O Sn. CA'.'T.\n-S. Ex .. dovi:1 irnn11)rlinfa
t1JCtÜ1' ptn· f•l\'i dnvi:l:1 os lund:1mcntos di", b1c'S 
in ('cn·rna(:•le,; pr·1wi nela,; de l'<m l.0;; :;nsi 1eil:ls e 
pa l'ci:w~, p01·q(1c! s:'i•l pal'lid:11·h,:. <:! :1 p:1 ixo11a
rl:::'. 

O SR. Cc:"Tonw f\E li1ELLo - ~ão apoi:trlo; 
prove o cont i·:: rio iJ,, •111e d;d;u·ei. 

O SR. C\XTÃo - ,\. pro,:1 é qne essas 
iní'orrn::çõ,~::; partirnrn do,; chcf··s da oppo:Siçilo 
e poi· tanto :O:;°i!l ein1d:t;; ile susr11)iÇão e p:1r
eialidnde. 

Deixe-me S. Ex. fallar. poi;.; o qne desejo é 
satbi':1zel-o. o riue quero () 1lomonstr:1r que 
esti'\$ :1c:cn~:1çõcs le\·:intadas C<lntr«1. o go;-erno 
fod·~1-;1 l, dizendo-se qne e!le intc1Tei11 na org-a
nh:1<;·i'io 110 e;;t:i<lt1 cln 1-'ará,ox:ercenrlo nlli uma. 
con:pt\;~süo maio1· do qne ein ontros estados, 
nilo exprimem :t wrdadc. 

Tu:lo quanto se tem r.~ito :lté bo.ie nar1uelle 
nstatlo destlo ]E) rlcJ novernl.JrO rle 1880, reptto, 
tem coni•1o por cont«., do:.; ·verchvleil'os chei'es 
do rnu·ticlo rcpu!Jlicflno 1Io P;1rú, cidadãos, 
cnios sentimentos republicanos e democmticos 
niio pódem s~r ohjcr,to da menor duvida. 

.1á dc·laréi os nomes de:::ses cidadãos os 
11naes ::;ão muito conhecidos, posso dizei-o, em 
todo o paiz e não podem deixar de inspirai• 
confin.nç.::t n.os ver.hldeiros republicanos. 

Estes tinl1:un org:rnisarlo o 1nrtido e orga.
nisaram o 1~statlo, como :se acln. 

Pi·ocl imada a Repnhlica. Sr. presidente, 
por acclarnfl.\,'ão do exercito, marinha e povo, 
tornil.rarn (:onta do Q"overno os- St•s. .Tusto 
Leite Chermont, l'eptiblicano conhecido, men1-
bro proeminente ,Jo Clnb Republicano do Parii, 
o Sr cor11nel B_·nto .Tes·, Famandes Junior, 
então commandanto do 40 balal11ão rle arti
lhnri:1, ~uc tamhern sempr·13 f'oi repulfücano, 
peJO riue soffrcu muitas prete1·iç1Jes no tempo 
d;1 rnon:ircl1ia. 

() SR. :.\1EXXA lhru:.~TO - Apobdo, é ex
ac:to. 

O Sa. CA:\T.\o - .lQ'ra1kço muito o aparte 
com que me houra o distincto tlopntado, co11-
íit.,n;1:irlo o q :te digo. 

O terc,iro foi o capitão :1e fragata .José 
ilforia:d:1 X:1:0cimento, então in::;pectoe elo Ar
:>enal de ~farinha, igua.lmente conhecido 
l)or suas idé:i.s democraticas: 
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Estes tres cirl:Hlftos tomarnm cont:t do go-1 <) Sn. CA~TI.o - Por isto e que dig·o que 
_vemo e o consel'var:1m p~l' t~lgnrn tem1;0, V. Ex. com a .su:t: ill ~str:1çiio , se~ cl'iter!?, 
proceLleudo com todo o cnte1·10, com 1nn1t:i 1 Lom senso prat1 ":0 que wm f.lo munuo, 1.lev1a 
prndencia . l\.I:'1is farde foi nornr~ulo 1 1 :~r· . 1 p:·n· em riu:wcntcna essas inl'ormaç'.ões que 
Dr . . Jt~sto Çhernvmt pelo gov~1·no proYi;:o r·i o. j parti:lm dr~ m~ cilef".} oppo~icionbta,. ~~· qu:1es 

Podia d.1spcnsar-me 11~ d1~er co·1.1:;: \. cc :- .

1 

ce~·t~1.11ente: .~ªº 01v;1d .. ,,, rl ... · ~uspe1ç-ao e de· 
g-nma, em favo1· dest~ c11.brlao, por-que tem pn1xan. 
dado -ero\:a:; de scn fo:lento 1: illnstrar.;fo. dii o :-: 1~. Cc:-'TODIO i>Jo: :irEr. r.o-~ão assernrei 
sou cr1tor~o, o prn1:cncli~ lltL g"d·cn•:1•t 1.h p'1:iL1 1 cou;;:1 al!l'll!Yl:'1. 
elo:.; ne ~oc10,; ex terwr1.1~; . · · 

Entr:(1 ta IJL ti d ir1'i: o Sr. fJr. J 11s1o Cll(' l'- O :-i 1~. C:. :-:T:\ t:- i':: ia o honr~·.l o 1foputa~o 
rno11t tr:1tou ·lr~ flH'Jllal' 11 u1 p:il"tidn" inc!i;i:i- pod1ll' en1:1w1:n'-.i11 co:11 .v1 :1 ·~!:11le1ro c.011 .hec1-
va-,,:11 mais:: \k:; 1·-,-c: :•o p:Htido 1.>nt:iu i: ~ J''!'al 1 mr?nto <!·~ 1.::111;;::,_<· t<:n1 :~ .1u~ l 11::t e p::ttnot. 1,;~10, 
do. q11ü :1o J•roi·i·iu pn:-tido (:Olbei ·Ya•hw, q 11 ,~ ~· ; •1ne •) e:q·:wL 1 11 · 1~:u:1, 1

:•:\'\.' la111L:om ounrc 
ll:l'\"Ía dis,,:<1!Yid O. ]11\ll 'lll'::I' !l i!U!"llJ:\Çue,,: 1.W Olllt•a p:ll'ÍC, TKL1":1. 

:\fas l:tes 1'111· :1 111 :is C•\t1 il iç·i'i ·,,: qn1' :ir.tir:i!0 do cr) : it· ;·~nto del ~ns co!11 <\::; í!Ue tem, apu
par tido irup1•z para 0,;~a uni:iü. 'i1:1-• n:"lo i,,,11 ;1,, rar :~ 1·e1·uad1; e f;t;·:er ,Justtca a íflll'lll me
~Cl' :1cccit:1 , e, p1.11·t:i nto. n;i.o e ltt:;.:·on a t iµ·:: 1·- :·et.:cl-a. 
se com olie, como rie,;('.j:\va. 11:i1• ,;ó porqn1~ o Sento-mi}, Sr. p1·esidente, porqne ol.11~1\eço 
Sr. D1· .. Iu~to lo;;/) 11u~ che;..:·on ''º Palú • . :e <1 \'.Ex. r. ao 1"·-,;dni(;nto. l~CSCl'\"O, pol'ém, o 
scn;; c;;tuúo:::, n !;;11111 te1)1po rniliton ncs:;e p:1l'· 1lir0ito de tr:1tar rnai:; r!e.,;enrnh·idamcnte 
tido, cfocia.1 andCo-~e depoi:; fr:rnca e osteusiYa- 1 1\e"tcs f'aútos 11u: nJo c11trn1· em di:;cn;;,;iio o 
mente!' p11l.1Lii::1110, nm5 tamLem porque e;;5e rcq11cri:1w:ito dn ill :1;; tre depu tado, si nes:;a 
partido estiva na. po~se do:; lo;.r: l t'o~ o!lici;ws, n1atc:·i:; rno C•' lllJ ·1 a pal:tvra. 
di:;pon1~n?ysru1tori11:11~ese_, 11nindo-sccm:1 e.lle, 0 :'r:. T Hn:IIAZ Dr-:r.i·irr.-;o-:iluito bem. 
111a1s tacL ment.e podt:t ttnnar e garantn· a 
1-:.cpulJ!icr.. Em s::·guid:t faz-se a cliarna1Ia, ú qnal re-

i\1a;;, corno disse , taes foram as cr.ndições $poni!em (H Sr.~. : J\fatl:• .i\fach: iuO,P:1l!e t:1, Nin;i. 
pl'Opostns, a:; quaes em n::nla. menos iu1po1•ta- k.ibei r o, Eiluar<n Gonç:tlvu;;, R.od1·igne;; Fer
vam do qU !3 :1nniqnil :ll' o partHo repnbli1:ano, nau.te::;, l ndin Lio Br:11. iL Innoee!lcio Serzeº qual ainda el'"t pequeno e CN1'titui:c po1· de ll:1, Cantão, Petl1'0 Cheent0!1t, 7\lotta B~
assim dizer o casco 110 lKtr-tido, qne niio ,;;e .:!ell :u·. C:1;;1m1iro.Junior. Hem·iquoJe CMvall10, 
rea.lizou <'t união. 

1 
Noaueira ParanagL1á1 Xebon, Martinho Ro· 

o SR. CUSTODIO DE JlELLO _ De maneira drig'.1e.s, Barho::;:1. Lima , ?er.en!l, João .L.ope~, 
que o particlo rcpulilic:mo er·a pequeno e ani- Ju,;ttnin.po de Ser-p:t, .lo,,;e .·,v,elm~, Jose Bev1-
quilou todos 05 outros partidos. bqn~1, r.:.o.ni;:do do L1;,:·o , )1:1.:::.c1rn<::nto.' Pcclr:o 

\'dito, i\J1g11el Castl'(1. 1\mu1·1m Garcia, Ep!-
0 SR. C • .\:XTÃO - O honrado cl 1)putndo não tacio, Sú .-\ndr;tde, ll.etumlJa, Tolentino 1.le 

quer ouvir-me e prest:1 r-me a.ttençiio ::ssim C::t'\';i lh·.o, ltusa o Sih-:1, Gonçalves Ferreira, 
como eu lhe prestei, e me interrompe a cacb José C\-fariano, Joaqni1u Pernambuco, JuYencio 
passo. de :\!.!·uiar, ,~ndré Ca.-alcanti, Pereira. de Lyra, 

r~ntão o St·. Dl' . .Justo Cilem1ont org:1nison Juãu .. Yieir·a, Espil"ito Santo, Belarmino C<ir-
o partido rep\1blica1111;.não só c0n.1 .os :-:nus noiro, o:ticka, i?;abino Besonro, tvo rlo Praclo, 
amigos do Cluoi Re , 11b11cano que ex1,;t1 a, corno Oliveira. \"alladão, Felisbello Freire, "\ugusto 
com quasi torl0 o p<~ rt i do cC!nser.-arlor.e C<l!'.1 o de r' reit<is, Tosta. Zama, ,\rt ltur Rios, Garcírv 
maior numero <las i'.1t1uenc1ns do p:11·hd? 111:e- Pire.'.Seve!' iDoVi(:ira, ~anta::; Per-.::it'a,Cnstodio 
ral, to~nando ·se n.ssnn grnnt.le e p1·etlommant~ de Mel lo , Paula nuirnarãe:>, Amphilophio, 
o p:1rt1do republ1cano. . . . Dionr:.;i!) C;~roueim, Lcuvcgiido Filgneiras, 

Eis a razão porque esse p:u·t:do nmceu a:; . Atil<tvde JnniÔr, Fons::!ca e Sil\' ::i, Fonseca, 
eleições, não só pat'iL o C:m_g-res:;o Federal 1 Ht:rn·;e~, Nilo p,~çan lw, l\lanhães Ba:rrett•·, Oli, 
como p:1m o con:..:resso c,, t >1.1"::l. (:li;a;·tr;> ) veira Pinto, \'irgilio 1-•essoa, J'l'anca, Carvn-

Si a mo:5:t n;to ·~o ns.e n~o, CO'. : t;.nm11·· ;1 :: tr-ntill' lho, Luiz :\Iurat, L:apti::;ta da Motta, Alcindo 
destes negnc::J~ e si nao me . 1l"l.terromperc1~1 Guan« :.ara. Sam paio Fcn:-1z, Ll)pes Tl'üvão, 
com repetidos 2. partes. e~pero 1 ~va2· ,,o e::;:,;- _\.ristides Lobo, FL1!'•1nim \Vemeck, Thomaz 
rito do honmdo 1leputa1\o a conn:ç<w d0 fJllO Delp!,i no, ,\ntoiJÍO o~intho, Dadal'ó, C!1agas 
S, Ex. ui.io tem 1·azão . · Loliato. :\lexarnll'e Stucklcr. Lamounier, Al-

Sei de uma carta. qne S . Ex. rci·Bl:ien do Y::i·ci Botelho, 1.1on:;alves Clwres, J.\fanoel 
partido democr~tlndo Pará em qne ~e Jl! ,~ da· !:<' ul aencio, .\.::Úolpho ?ío, Gonçtlves Ramos, 
vam int'ormnçue:<>. Costa ?Jaclwdo, Dn!uingos Porto, João de 

o SR~ \:c~TODIO · DE } [ELLO - Corno Y. Ex. : ;\ Y<.dru ·, Fc·rr·eirn R t l.!1;! lo, . Bueno de .Paiva, 
sabe? , QÍ1a.ndo fosse <<Soirn, eu teria recebido 1 Ferreira Pires1 João. L~'1z, .Bcrnarclmo. de 
cartas dos chefes. 1 Campos; Franc1s;:o Ghceno, .Morae.s Barros, 
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;\dolj)l10 G01'11o, C:),l''::tlhal, }.lurs:i, Roc"lrig·nes 
. .:i.lves, 1\Ioreira da SilYa, Almeid:.i, No,g-ueirn. 
_.\zcrcdo, Caetano de Albttr)uerquc, flh1rcianó 
lle :.fagall1ãcs, Fcrnamlo Simns, Carlos Cam
pos, Lacol'd:-t Coutinho, \"ictorino i\!ontciro, 
Antão de Faria, Borges de 1\Iecleii~os, Alcide:; 
Lima. Thomaz Floros, A11ren, C:1ssiano do 
Nascimento, Demetrio Ribei1·0 e :\Ienna B:n·
reto. 

A bre-sc a sessão. 
F<iltam com cansa participada os Srs.: An

frisio Fi,üho, Pe 1 lro :\merico. Ravmundo 
Bandeira, João de Siqueira, Se;1hra, Fi·ancisco 
Sodré. Crku10 ?>Jarcondes. Cnillo de Lemos. 
Viriüto de :Jledeiros, Ga1H'iel. de i>l:t~alllii.:·,,:. 
Leonel Filho, F!'ancisco \'eig-:1, :\merico Luz, 
Dutra l\'icacio, Carlos Clrng-:1~, Francisco 
Am:iraL Domin.Q·os Rocha. Domin~·os de 
l\Ior:1es.' Be larmiuo do l\fcridonça e~ Rocha 
Osorio; e sem cansa, os Sl's. Belro1·t Yieif<I, 
lJchüa Rodrigues, Lauro Sod1•é, Costa Rodri
gues, Pires Ferreira, Frederico Borge;;, Al
mino Alfonso, Conto Cartaxo 1 Annibal 
Falcfto, l\ll'\ira •lc Vnsconcellos. Luiz de 
Andrade, 'l'heophilo dos Santos, Pontes do 
l\.Iiranda, Leandro l\Inciol. Paula Ar!Zo!lo, 
Marcolino i\Ioma, l\lilton, ·Pereira rle ?lle!lo, 
:Medrado, Pires e Alb11querqne, Pr:sco Pa
raisa, ?lfuníz Freire, Alberto Brandüo, Jo:'l
quim BreYeS, Fróes dn Cruz, Jacr1nes Onriqne, 
l\fa~Tink, Vinhaes, Figneiredo. João Piuhei1'0, 
Pacifico l\Iascttrenhas. Jacob da, P;.li~üo. Fer
reir<• Brarnlão, Costa ·seuna., Feliciano Pennn, 
Viotti. Corréa Rabello. .Aristides l\!afa, 
Montéiro du, Si.lv~t, ~I:wtinllo Prado Junior, 
Lopes Clmves, Angelo Pinheiro, Paulino 
Carlos, Costa Junior, Alfredo Ellis, C::trlos 
Garcia, Rn\ifüo Junior, Fleury Ctw:tdo, Leo
poldo de J3ull!üe5, Guima1%:s Xatal. Lauro 
l\Iuller, Sc!timidt. Pereira. <la Costa .. lulio de 
Castilhos, Ernesto 1.lci OliYeir:i., Ho111ero Bn.
ptista e Femando Abbott. 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada <1. actn. da se.~são antecedente. 

O Sr:,. 1° SECRETAIUO procede ú leitura 1.lo 
seguinte 

ES.PEDIE~TE 

Telegramma .do Sr .. José Gonçalrns ela 
SH Y<"-, cornnmnicando que rea.lisou-se 110je a 
promulgação da Constiluiçi=io do esta.do 1l::i. 
Bn.hitt. e a eleiçã0 do r·especti vo gover
nador. 

Requerimento da Baroncza da Vilh 1farin., 
pedindo prorog-açilo do prazo por mais dous 
annos do i)rivilegio que oote,·e 11or decreto 
-n. 44 ele 7 de dezembro ele 1889 para la. vmr 
ouro e outros mineraes no rio Cabaçal e seus 
~rffi.uentes. 

O Si~. Co;;-La. l\.I:aellado (p(wa ne
.l)OCio. w·r1cnte) ll:t tres ilias a.p1'escnton um 
projecto :'t consideração lht cnsa, tendo por fim 
tlxar o subsidio dos Srs. deputados e sena
do!'es. 

O Sl'. Presidente, invoc:\nclo o a.rt. 106 r1o 
re!.dmento, rcmetten-o ú respüctiva conunis
siio. 

O tem110 cstú <;01Tcndo, <lp\Woxima-:ic o 1\ia 
15de julho, cle:;e,iatlo talvez por !nuit:i ~ente 
(mtii>Cl"OSOS HrÍO apoiados); pol'ljlle nesse di:1 OS 
rnerntn·os \l() Got\g-1·0~-:so teem de receber sens 
su!Jsidios. 

O SR. ZA:IL\-:\ingnem cog-ita nisso. 
O SR. Cosn ~L\cHAJ;o-:\Ias necess:11'ia

mentc lta de acontecer isso. 
A~ commissito tem 15 dias, seg·nndo o regi

mento, ]Jüt"a aprc:-:entar parecer <Jne dern ~er 
impresso parJ, correr os tl'amites da dis
C\\Ssiio ; de modo qne o projecto (lo Ol'::ttlor, a, 
vingar, tem t!e ser sn.nccionado darpti a dous 
mezcs. 

o SR. ARTSTIDF:S Lono-Este p1·~jecto não 
pútle se1· o primeiro 1le que a Ca.mara. se pre
occnpe. 

O Sr:.. CosT,\ l\L\CHADO acreclit::i. que e 
projecto é nccessario, porque, nilo só é uma 
satisfaç~o ao 1weceito cln, coust\tu\çiio, como 
tambem o Poder Execnfü·o não pode satis
füzer a umn. despeZtL a que não estú anto
rb<l.llo. 

Nilo conhece princípio algt1m mais solido 
pal'a a Republica, do que a n1oraJidade e esta, 
Lleve pnrti.l' de cima. 

Ora, si assim é, o que devo a Gamara fa
zer? Tr:ltar quanto antes de resolver, para. 
o orfülor, esta rnagua qucstfi.o. 

O Sn.. B.\DARó-Ou votrtr a, proposta, do 
Poder Executi,·o. 

o SR. COSL\ MACHADO nilo discute na-ora 
o seu projecto : estú simplcsmen te justifl
c::tndo t\ \Wgenc\~" pe1.lilb, :1;;~\m e;omo o :e
q ueri m ento r1ne vac apeesentat' a cons1clc
l'<tçiio dJ. Camara. Então haverú occasião de 
debater o a:>snmpto e desrle jit empraz'" toda 
a Cttnmrn. para mostm1· :::i· na actu:llidadc ho. 
outl'O meio de 1hn' snb8idio aos deputados e 
senn.clores. a não ser um,t lei votada pelo 
Congresso'. 

O SR • .Tos1:: i\fAr..uxo- l'\iLO r1ueiram rehai
xar os senadores. 

O S1i. CosTA :.\fACIIADO espera. ter oc
casfüo de rnostrnr de modo claro, como a 
luz meridiana, que os Srs. depntados nüo po
deri"io receber subsiclio sinão por uma. lei do 
Con"Tesso. 

Pediu a pnhwr:1, para apresentar estas ligei
ras razões, ·justiticanclo o sen requerimento 
par:i. qne seja dado p1'r~ ordem dn di:i elo 
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aiúanhU. com prcfcroncia ú. P parte o proj e-! dirigidos ao governo acerca, dos negocios pu
cto que teYe n, honra lle submetter á consi- blicos niio teem sido até ao presente Slttis
deraç::io tla casa. Pam isto funda-se no ;.1rt. feitos. 
114 do regimento. o Sr:.. ARTHtJR Rros-crcio que poncos teem 

O requerimento e o seguinte (Zii): siclo votados pela Cama1~t ; quasi tod.os de

«Requeiro que o projecto que :ipr0sentei, 
iguala.mio o subsidio dos membros do Con
gresso Feder.ti, scjn, üado p:1r<1. n ordem üo 
dht seguiu te, iutlepenrlen te do parecer ela re
spcdiv<l commi:ssito, impresslí.o e mais formn.
lidatlc::;. » 

pcudem ainda do vota•:üo. 
O Su.. EsPITUTo SA;.;To observa que os que 

toem si1.lo votridos pela Camara. não teem sido 
atê ~'° presente satisl'oitos. O que vê e que se 
tem em mira illudir a:; exigencias jusws e 
con::;tituciouaes da C•tmft.ra. 

O SR. Jolo Lo!'E::i - Nilo tem havido nu-
0 Sr:. ARbTWE:> Lono- O as:;nmpto niio Ll nll~ro pnr~t se r0tat·. O::; requerimentos estilo 

ur·3·ente: temos outru. cou:Sn em rrnr: ctfrlar. so\jl'C: a mesn. pew.lente:;; 1\c •·otn<,:üo. 
O Srt. Pn.ssJDE-:\TE - O l'e2"inM1to dispüe o si~. Esl'U:lTo SA::-;To diz que o seu fün não 

qu0 nm1lmrn projecto sej:L dado p:n·a c)l'dem foi 1!0 modu at;.;·1un l!Mgit' 1·ecriminaç:oes ao 
~lo tlin, sem que <l respectinl co_mmbsãu t~ol!:t govern•), nem fazer-lhe oppo:,ição, por()_ue 
rnterposto o s_:u _parec_er; e :;;1 a. comm1ss~o snppüe que no regimen governamental que se 
i:o prazo de lo tltas tle!xar tle o 1~w~r, entao adoptou não tem togar a oppo::;i~:iio feita pela 
e q_ne n. Cama1-.1. _pode_ uetermnrn.r que o 1 Gamara ao gornrno, apenas com)JetinJ.o a este 
pro.1ecto. entre.em ~lt~cussao_. _ executar as leis, e competindo ú. Comara e ao 

_Esta e <1. d1spos1Ç!<tO rcg1men~al, CJUC nao Senndo tlscalisa1· a exccuçii.o tlas mesmas leis-
~~de ser alterada, por uma s1mpl0s vota- Pois bem ; 0 5811 requel'imento tinlm por 
ç.,t~. . . ~ ~- . , . . . fim previnir qne o system•t de illndir as r0-
. l ?l ta~~-º' n,Lo po:sl><'.l .d,n :1.~~·u;1~nto_ i~eni):nn: quisiç:üos rei tas pela c,unara, no sentido tlc 
~~ .1,~11 n~.: J1.~1e1~ to ,do .. s1 ~. c,0:-o_t_~t i·1'L~l1~:w, pot ped it· iL1f'orm,~çõos ao goYerno, fosse um meio 
:S<.::l vO:J.tl,U 10 ,t [eltl-1, l ·X[ll e~::i.t do lC~ tmento. ÜC annnllar Completamente este deVel' Sll-

0 SR. CoS'L'A i\L\ctr.\uo - Pe1;0 a palavra pl'emo qne tem o Congresso tle fiscalisa1· si as 
pela ordem. leis são realmente e com segurança er-

O SR. P1a:sIDE:\TJ=: - Nfü_i ucceito Lli5cussão ecutttd:.l.S. Desde que JiYCl'õOS depLttados amx
nestc terreno; só si ·y. E:x. quer appellar mam que a falta das in{ormações pedidas .r 
parn a, Gamara.. devicla a não ter sido possível a.te hoje dae 

andamento a esses ~·eqnerimentos, cessam as 
O SR. COSTA l\L\cHADO - Peço para uma razões da intervenção do ora.dor, que vinha. 

e:xplica~ão. apenas reiteirar esses pedidos, porque estii na. 
O SR.. PRESIDEXTE - Tem a, palavrn,_ resolução firma, ele cumprir os seus deveres, no 
o SR. Cos1'A l\IACHADO quer unicamente sentido ele fisca,lisa.r a maueirtt como o governo 

chamar a eschwecid:t attenção do Sr. presi- cumpre as determinações do Congresso. E 
dente lK\ra 0 <1.l't. 114 do regimento; s. E:x. neste caso, fica, por emqnanto sem efieito o 
vei·á si, por esse a.rtigo 0 orador tem 011 não re11 uerimento que tencionava dirigir á mesa. 
o direito ele apres'.:ntar este requerimento. 

O Sr. Rctuni"bn.- Sr. presidente. 
O SR. PRESrnEXTE - :No art. 11'1 não vejo Em obediencin, ús ponderações feitas por 

cousa alguma que moditique :t minha. opiúfüo v. Ex. ao abrir-se a sessii:o de hoje, e es
em relaçã.o á 1rn1.terfa ; mas posso tranqnilism· fando esgotada a hora. destinada pelo Regi
a V. Es:. dizeudo-1 he que o seu projec to serú. . mcnto ::to expediente, rlirei em poucas p::tlD,
immcdüttamente enviado it Commissão ele vras 0 motivo que me levti. a occupa.r a ntten
Legislação, e daqui mesmo peço a commissão ç.ão da C:.unar:\. 
que interponha sobre clle o seu pttrecer, no 
mais curto prazo possível. I·fa muitos dias, o meu amigo e honrado 

E' 
0 

nue IJosso i'tlzer pà.r::i. ser a,u·radavel a éollega. Dr. Pedro Americo, deputado pela. 
·1 " Parallyba do Norte, enviou á mesa um reque-

V · Ex:· rímento em quQ pedia quarenta. dias de li-
- o Si-t. Cos'l'A MACHADO não quer questões cença, para tratar de sua sa,ucle, gravemente 
com o Sr. presidente, pois respeit[I IJ?.Uit? o alterada, e ate ho,je, Sr. presillente, nenhuin 
seu criterio, a sua longa pratica e a .Justiç:n. despacho teYe esse . requ~rimento; _es~ndo 
com que sempre procecle- eleifa tambem ht1. mmtos dias a. comm1ssao de 

petições e -poderes, a quem eabe tomar conhe
cimento de pedido:S de licença, venho impetrar 
n intervençiío ele V. Ex. p:1r•t que essa •. com
missão dê com urgeucia seu parecer a res- · 

O Sr. Espirito -santo pediu a pa
lavra p[l,r::t enviar â mes_n. um re9.u~rimen!o, 
visto que os diversos pedidos de rnlormaçoes 
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peito, ·:i::;to 1::mw ,.·J \J ;io :1;..:·gt'aY.t·.lu º" ,;n1fri- a,.:sim p:.•tb:1 e ·i s-;i:n parec ,,!11-lh ~ i ,f , : sd;~ quo a 
menti).' dt) St·. li~·. i'edt'<J .\.Jll,,l'ÍCu, fjtlC J•J,.:ej:i rn;i l •.•t·Í;l liii u:J'·r~iCtih ú arwed111,ão da c.:asa, 
aJfast:u·-se deslct c·1 lii t :1 l. qu iz llrrnkr11 n1e~1no tomar p , rt•,i 11:t di:-:cussão, 

. mos tr·an<.lo colllo <!ssu1n p to tifo fücil poderia 
O ~r. Z:una - u lwm·ai[,, Jepnt:1do, l10:1t.cm1 mG~:no ser dn plano re~olvído pela. 

::1.eal.1a . l ~ recla:11:\ i · J: t c<! nHn i,;sã,; de pet\.J0:- Ca :nar:1 , sem a pret.'!n•lich au ·. l i ,~ncitt ua com
e pedi: ; · ·~ pa.re1·ei· ::;o l n~ pedido:; ·le licenr,'.a ;foj mbsüo dü c:<:n:;titniçfo. 
cc•mp:: nltt'Ít·o:; n u ~,;, is .~11 !'::!t·rnu:;. -·~nte:; ele tn du ri·~nsa 11 t1'3 tl1:sJ1:) ji pô:.lc-se 

N0~., t.>. mornento :i i;alJo •le p0r,~01Ti:.r as iJ:rn- consir.leear ro:;olviil ta r1uo,;ti'i11 ]JOl' dis[)osiçiio 
C<1il:1$. C(>r:;\-itlautin n.; m•~lb e<1! l1?;_:·:ts il:1 e .. •t!l- ex p1·o:;s L do l'L\;·itnento r.lú,;tt .::::,.:tL. 
mis,,;:'i•) para 1·e1111i1·:no-:10::;; e l'i1 1;0-ll!e..: 11':1.,- :- () i·edmento no art. ::37 ·li:-;pCie com effeito 
mon\ ,; üacp1i 1) mc,.;1i11.1 L·on \-1te, :i iitn lle J\;,;u l- •Jlk. ;.i\8m d;;s eu:n1nissões .los ar·t~. :-:1 e :36, 
V1: 1·m·"' c:::ta 'i!l ·~ .-t;i.1, •[lle e lt!';.!'.<! ilk, r11wque lr : : \' 1~ 1· :· 1 t:unbern Pª'''L o,,; C;l:,'<)S occm·1·entc;;, 
realrn• 11to u S:" •L:pnt:i<l<i ! 'edr·•) .\nw1·ic·l1 ·1 '.1'3 o e.~i!.,!'ire ; n, com rni . .;,:ões n;ix!a;;,compü.sbs 
c;o:;ta i!Ta\-•..!l111:nk '"11J.::,·1i: '· 0 l0 !1H•mui·11:;; d .. •s dou,; 1·amo,: Cio Pudm· Le!.;-i:;Ja-

O -~:;. p 1 ~i-:- 11 , 1 .: "T•:- \':i ;;»i·;n, dn l'•!::·i-jtiy·•, '.J,_pois,_1', •::iol;·i·l:1 :,;tá .ª qtH:,;l~o prir 
l1lülll1•. :1:'; Ct•i!;!ilÍ~-' '" ':'~ tv ·•I! dr! ,,; e: J'•'l1i.1Íl' tl~ :y_O:i ! Ç:u1po,:1 tJ\'<t •,t:t(jlli~tla J01, '.J_lli.J_Cl:i::iU'.1 Jnl
pttl':l .. ;~ -- er 0~ :; ,_. 11 , in·c,;i 1,~ ! Jte.', :rn:; qn;ies !111t.:1t<1n:•'nt 1

_: rec•~ll11'.:ce a con:::;ot11c1G:mlldalle 
p•.1SS'\I:: :. r l'<'lltd h l•):i o:; i>•!"·:i ,.: .. l_;'t linha :la !!Hdtd:1. (.-1110 ·ados. ) 
pediu" i; .• a e"1:!111 is.,: i•1 ,i.. 1• .· ti1;1i .> ,.:. E não ·~ :;ú ' l C;lm:u·:l (!(,.,: D:! putados que 

Ho1 1t.!:n ticuu ::diad.:1. .pd:l iJ,,1«1 :1 r.li,;.;i1.s~iln j t.(>:.1:1;3"i11t1l0ei·.li·l'.J; 0.· ~ ili'l)[J!'io . P'?:let· .L0-
rebt1\· :1 ::to conY1te ,j,) :-;. ·nado ·: (,,;L.1 C;u:1:11·:: f.:'l~h ti \'O em :;ua 1n lo;.:Tt1 lufo eolloctl\·a, por
p 1 ra :: norn0aç<t•) d::: co!llmtssü ·s mi xt:. :;. Con- 1p10 •J convite tlo :3e11ado pt·;;:;up]Jve que 
tinú:l :: •liseussiío ·r1c.~~ta m:itel'i:t, nuo it:lYt"1do ;i fJW·l le ontro f'<tll10 do i 'od01· Lcg-bla th·o 
mai:; •::-q.J ~dientl! sol1re :1 111e,;:i. t:1 :11l1e::1 :nlmitto a 1wme:wi'.\o das commissõcs 

1m~ta.s. 

O Sr. ~~n1philophio diz rp1c :;:1 ('. o nsog-11i11tu::1•.rnU~, o ]loder :1 c1n•~lll incnmbe 
sessão de l1onte111 dislind11;;: c·oil •:8·:i;;:, •l pro- :1. intc•i·p ot~içüo autltentica, J :1s leis atliemou 
posito th leg-ali<"i<<1ie da:; c01n1ni~,;,)e~ mixta:; jú, pdo.-; Jou:; 01·ryiirl:i de CJUe se compõe :i, 

a que .-i Sr·. pre.•idcnt;:' :ic:al,a de alludir, le- t:ou,.;iitueivn:tli:.hde dn, proYidencia, cstabe
vant;1 1· :m 0sda1 ·l'~cidn .l nh:itc 0111 íJ f1:·, lh)J' J1~·· 1; :J.io c.:0 ·11 <1 autoritl<ltlc que llle l: pI'opria a 
pal'te :l ! ntb foi su:;tenta. l:t a e: •nst itnt:ion tli- 1·,·:·ci ,t<ldra .:outrma s0bre v a~surn1•to. 
dade t k~s"a metlid : ~_, e po~· pal'te •.k outros .roi 1 \'ozE;;- :\luit:.• bem. 
ella po::;t•< em Juvi•.l<'t. . ~ 1mpug-.1ad~t como tn- . , . . . . . . 
constitucional. 1) ~R • • i)l!'Iiil.OPHio-E, s1 a const1tuc10na-

No correr elo deh~tk o no:.1rc~ dcputn•l1) pel<t li · htl~ d:t u:ediJa iutpü0-se a;;sim à convicçií.o 
Bahia o Sr. _·\.rtl1tw :-:.ios o irc1·e~ :rn U!1la 1 de t1J•.10~, nao mon_u:; :-:t •1-;1:ncnte se l'econlwce 
emernla no sen!i•lo d·) :Se!' : t p1·oposb ·ln Se-, a ,.; ~i a ;.\Tanfo lll·;;enc.:1a, _uo momouto actual. . 
na.do ~ul!m?t~id: i ao c :;t~•. !o d'.t <:•~ ll11!1i,.; ..;ã0 de ..• 1 .. s~~-t~;o~ l'. tll .'.11'.t .~:eg1me:1 ano~·m'.tl.:-e che~o 
de co1;~ttt;w;.ao. ! e.:.;· ::;l : u~::,i e J 1 tst1c~a. d l •pnl 1 q ~· !>~_11,,,'.):,;', .t~! ._n .. 0~:s .u_1do .. :111.1a .. s.1tu.1~,.t.? ~n;,!º 
o o.m· u:)r .laz p .. ·!J'te ; C! 1.x.rrr:e.' . p:1r\:1:.:i-l l1.•, que 'l J,c. t ..• J 'll.,t, .IW!(; O) ,1,,,t1 t.~uvn.1.11 . !.ttle ,_ :srtu,1ç.w 
a ma.t · :~·i•'L é nrnlto :::tmpks (rtpoi,ulo:;).. . cm '! u·~ t 1)\\o _ 1 ' P,1de1· l·.~·~•:u l 1Yo e:sb concen-

·, . . __ ., ... .. e . . ' · , _ , ., . , .. _ tt·:td? yas _mao:; de nrn w lt~:1~em, sem a('~-
O~ :~: -~\'."~:~º DL t i.srr.\.::. t.;1.1.t que::.tao l'.:ll'l1c1;1açw:i leg<~l rle so1ts mw1st1·0~, q1~e sao 

de me.-· co. t1.::zi.t · 1 su it ple,; s,;c1·cbn0s, ;;,gentes e depositar10s ' ele 
O S1t. A:HPHILot·mo ... o na~ c:i rcum;;t;1nci :1s s:;a conti:tnç;\ pessoal. 

do pH:scnte nrnito ur:..:·1):1te oo sont!•.lo J o (~uo 0utra me.Ji.!a, poi$, de maior alcance 
uma decisilo perernptori<L ([,t, t;.:tS<t (npoiacíoo:), político, d..: caracter mais !11l)!llentoso e ur-. 
entendeu ser de seu tle\·e1·, jit como me:i1lJ1·0 gente, do que e:;ta que tem uor fim ehtboear 
dest:1 Canrnra, já e;;peeialmcnte !1:< •Jllal:J:ule a ioi •1ue vir·iL definir· os cr-im0;; e re; .. ::alar o 
de memhro <.hL commi5silo de •we a,cima faJlou, pr·oc:esso tla. responsa.bilida.de 1laquelle fünc
arrlscar neste momento algnma.s conside- ciona1·io publico, lei sem a. qual nunca. po1.lerá 
ra~:iJr3 ~ tendentes a mo;:tr1tr qu•: a ma teri<i, e a opposi<,:Jo tirar· proveito desses reiteiraclos 
t<:i.l 'lne, ind'-'Pünde:ute J0 IJ.n~tr).Síjner esclare- rc querin~entos de informaçües que rouJJam
cimento . .:; que possam p1'on1· llaquella com- no::; qua~1 tou•.) o tempo tle no::isos trabalhos 
mis~iio, p:Jdcrú ::cr com conhecimento eh: l.:gislafü·os? 
cans:< tlee:tliol:1 p0l<l C:nna.ra. 

1 

U1·g-13 elaborar semelhante lei, de rnoclo a 
Sem h··sita<;ão colloc<t-se <10 fado 1l:u1uelles iica.1· de facto estabelecida a respousa,hilida.11e 

'1U'3 eute:nrlem rine a n1edida 8 pel'feitarnent.e do Ptcsid-?nte tl:.1 RepubliCcl. e ce1'ta <t uaçilo 
co°?stit~1cio1ml, a. de~peito 1las cunsideraçG~s l t\e. q ne pelos seus .u~lictos terii elle de. rcs

: offerec1d;ts p0l0s -illu5tres colleg-,ts que murn- ponder perante os Jtuzes creados pela lei. 
festaram-se em sentido contrario ; e porque E assim, toda, a demom será prejudicial ao 
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j)ai_z, fll:C J_l:Í:·O' pód~ p~::.;11~iS t·l.J!í?.1.'0. C :u~: .. nl1.:1I' ljnd\;;i;tr .. i:l_ . .J,, rp1_e OC:~upn-su aqncl]:~ uisposi~io 
110::,:::.0 ieg1111~n ue _ 11,c~pon:::i,i!Jtll1Ltdu cre.:do e a 11111r•çao leg1slat1va em questao. 
pela revoluçao Je lu tle .t!OV~!!lllw~. . ,\lli proce:r,, a r'anwra como ra,rno privi-

(..,)n:tl!llo, e11ti:otanto, .ia n:tv csti n;::,;c reco- legir!do do Poder .Tndiciariv. exercendo func
nlt~cirfo, );l'Jl' alll!JOS. o,; r~mo:; d1~ l'0rler·_Legis- ç;;.é, n:inlof!«t úquella riue, i10 svstem .t prG
l:~t1:·0 .. :-a c?n~~_it,1w1_ona!J:l:;1.Jc. ,1_2ª m:d1.I;\~m c1~s~11•1!_ in~·lez, éc~minettit.la no ~~Tancl•l ,jnry 
111:,cy:::. •• ,to, ,1 P·.º1·I'l~t Cu1iortt1:1ç.w uo::- ''.'1.-re- nn.Jnl'~· drJ :H.!Cu~ar;a(), reservada ao Sen:"tdo n, 
ce1·1a a1·g-un_wn w::;_ 11·1·e::ipontl,1Ye1~ par'.·t ~11·rnar :·nn ·çlo do ju!g:irn,~ntü 011 ;]e perineno jmy · 
a IJoa dout1·rna pe10 exameu:i> .J1,.,posH;oes :'ln 1 ao p:i:;~n qn·', no cn~o om f}ncstão. nenhu'm do~ 
que ;;,: l,u_n_1l'.Lt·:1:1~ <~~1~; 1.:~I~::;. que a ?ºlllii<;tc·::1: m_oti\-i>S r1ue .. ju:;li!ir::un arprnlla irÍicb.tiva póde 

_A 1 _Lle.,t.t:::. e.\.1-0::ill,.o~o e .• 1lu .tIL 18, q,w s1,1· r·otl1.]ns1•)i'.:L 11n-oc:tdo. 
<l1íé :1::;,;1111: ,\' 0L.:;·-,1-v:1•:i"io do :-;1·. 11t't)Sidente de :-tcltar-sc 

"-' .\ Ca111:11·:t do::; De111u.1iln,; e o ;-;,~11<11!0 fra- t,;1·mõ:i: 1.J:1 :t lt:11·:L, ·lcr:l:;ron n 11r:11lo1· qnc. ilc
l1alh:1rão Sl'Jla1·adauieiile: r:, 1

1
11:1:1du nilo ;:,e 1no11,-t1·:<d:1 :1 ·"·mstil1tt':ion,1licl:1dB 1.h mr:·li1Li. e 

re;-;ol ver o eu;1 tr·ai·!u pu1· 111;t!1i1·!.L d,; 1·u[,i,;. eu1 "u:1 ·.:nn \'•'!li· ·n 1:i:1, 1 ·:-i[' ·1-a va q1w a C:1111:11·:1 :SO 
:;c,;,;Oes pnl1lica.-.:. ~ prnnn1:1·ia;;,. 1 • ..;ol1t'" 11 ;1,;,;11111pto. indepcnd1<ntc 

da 1i:·ete11di:l;1 andi•.rn(:\a il<t commb,.;ii.o de 
1·ryn~tit 1 liçfio e le:islai,«\u. :JlHito úc111; ,;wito 
!1t:111.) 

Cc~l~t 1lis11·1~Ít)·ii.o t:(1nc·l11iu ,_; :~1·. l~1·i1•i; t,'i..H~ll1(} 

1]1!'' a l'i"'lllli;"ul tl•1S r1.!j'i'"''-':1t:111t ·~ d::.-; <ln:l" 
c:i,;a~ do 11a1·l::m1•1110 e111 n111:1 ,,:1) c:t !11:11·:1 ~·.:t·i:t 
Ut!l<L vioi:11,·;i.u do 111'1;1·c:torl:t "''I' 11·:,1;:\u rkli:ts. 
A lei, jll\l"~Ill, (.)l!I Slld ktlra 1) <'!li ~t:il ·:;1 1i
rito l't!l'e1·i:-,., .. ~ .q11:11:i,., uu" tr:1 i1 ':hu::: 1_h:-. d11:1:; 
C::tli1i!l'aS C l1il0 ilt1:-: t!1• 5U:t~ Ct1tllliliSS(1CS, iJlll~ 
uão ddib01·;ttu, u1:ts ;q1e11:1::; co11,;nltnlll com ::i.::Lt 

: arecer, 0111:ialw1·am [ 1 rqj·~::t._,,; 1le lei. 
Con:;c!.n1intcrnün h~ it'a ia-s · do tr·:tlJal :1os 

qne 11ãov:-:ãu :--Íll<t•) de Jll'e[mro pa1·:1 a11i~cn::;:;üo 
p;trl<1tn1_•JJtn:-, e si " }Jl'OJ11·io oxcculi,-o tem 
com pet0ncia. pai·:~ 0Jl'urcw1· pt'ojudos 1le lei, 
qtw i1wo11ronilonte podcritl1av1~r i:rn qnu,;ohr-eo 
:issumpto se,i:t o pro.kdo da J'ulm«t lei el:i!Jo~ 
ratlo po1• uma commissão nlixta, co;11posta ele 
repre::;entnntes d«ts duas cn:;as do parla
mento 1 

1\ :-'1~ •. \I~TliTJR J{.r1·.,; t•1:que1• a rctil'.!rh do 
,; 1 ~n 1·e.1111.wimento Dpi·csont:ttl11 1u sessü.o do 
!10llll!lll ;•at·a que o couYitc 1k1 Senado vú á 
commi::;:;ii.o de con::;titnit;ii.L•, lcg-isla<~ão o jus
tka. 

Consul Lall;:, ;t Camal'a, concede a retirada 
pctliLl:t. 

?i'ing-uem mni,:; perliudo a pahtvra, e encer
I'<"tda a, discu::isiio. 

O SR. Prrnsrm::.\'TE diz quo vae consultar 
n Cru11 tl';t sohri:: ú modo c!e votn.r ú ma teria, que 
se tem discu!ido, devendo em pr·imeiro logar 
a Carnara rcsol ver si acceita ou nã.o o con
vite do Sen:ido, constante do officio lido na 
sessão d•J hontem. :::\em se póde invocar, em bom t!ireito contra 

a constitur.ionalidade ch1 rneJida, :is l'<.czues 
com qne os publicist1s ::;ustentarn <t necessi-
Jadc tb dnalitlatli: elos Or!:·ãos <io Poder Le- O Sr. Ari:.;;ti<les J" ... obo (pela 01·
g-islati\-o e :;ua seJK•l'H(:i\o no de:;ernp 1~n 110 das rle111)- Sr. p1·esidentc, riuando apresentei á 
funcç~ões q11e lhes ~ão prop1fas, desde lJª"' não Camar~l a minlta irnlicação, o me11 intuito foi 
e o caso tlc me•liLhls do caractel' delibcr·atirn, r:,cilitir o 1nc1is po:;sivel o traba.1110 legisla
e111 que ti, Sep;<l\lÇÜü e lilll<t :,;:H'<llltfa de nndtt~ tiYO. 
reza no umme e de rell'ex-ão lla aJopçilo, on ,\ nomeação dessas cornmissões torna-se 
rejeição do legis-ln.dor. neces~:1ria :,;ómente quando ha divergencia 

Nilo; trata-s·~ apenas ,Ja eln.Loraçiio de um entro as duas cas:\s élo Congresso fül inter
projecto que terá do ô81' oppol'tnrnuncnte in·otn.ção cnnstitncional, on ponto serio e 
levado ao conhecimento de cada mrn das duas grave que interes::;e fortemente à causa pu
camaras e rnccessivamente LÚscuticlo por cada blica,. 
uma dellas com :\ garmiti:l. da separD.ção. Trata-se de ehtborm· unu lei eleitoral e 

o seg-undo ari·umento, ;:clduziclo pelo outra riue se refo!'e <i, responsaliilidade do pri-
S1·. Erico Coelho, tem fundamento na dis- meiro m~1 gistra:lo d:i. n:ição. 
posiçüo cio art. 29 da Constituição, vor p:t- Acredito que pouco ade:ttünmos com a elei
rccer a S. i~x. que c:a iniciativa da Çamara ção r1esta commissão. Em todo caso, o que eu 
dos Dopnt::dllS para Llccl:i1·a~~üo th• procedeu- quiz l'oi firmar e~tc precer1ente- a ·~asa não 
eia ou imp1·ocecle1J<:':1. da accns1ção ~ontra o deve abusar em co:1tinm\s :10rne:.1ç:õ~s de com
Pe:~sidentc da, lí.ep:;:1lic:1 resnlt:l como c,: . .1.,1-1 mis~ü::s, s::üvo em circumstancia extraordi
lario êt cornpetencia d:t inieiatiYe1 ["l::tm o naria. 
llr'Qjecto 1le lei riue vierestal1clecer o processo Desejando qnc a 11uestilo seja, solvida im-
de i·esponsttbilidade da. qllelle funccio1mrio. mediatamente, requeiro por minltn. vez are-

Semelhaute analogia, porém, não exist_:, tirada do .meu reguerimen~o,_µetliudo a V_. Ex. 
porque nada ha de com1uu111 entre a funcçao consulte a casa s1 a comnussao deve sah1r do 
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seio da coofümça parlamentar, n.peza,r de ter 
em V. Ex ::t maís iliímit:.tdi1 con1iani;a, pelo 
modo sincero e digno porque tem dirigido os 
nossos tralmJl1os. (Muito bem,.) 

Consultada, a Gamara, concede a eetirada 
do requcrirnento do Sr. Ari;tides Lobo, e 
resolve pela. atlirmativa sobr0 a acceitação llO 
couYite do Senado. 

Em seguida, sendo consultada si as com
missües derem ser eleitas ou nomeadas r)eia 
mesa, resolve que sejam eleitas. 

ORDE:.I DO DIA 

(l Si~. PI,ESlDE:'\TE-Chamo a ;1tton1;ão da 
Cnmara para. o seguinte: 

.A mesa hm1 de cuniprir a ordem 1.lo dia, 
apesar da detcrrninuç~ão th CallHll':\. de cle,:.:·c1· 
as commissües mixt.1s. 

A me::;a. não püLle proceder desde já :l essa 
eleição seru qne l1;1j~L um pedido de ut'g-cn
cin.. 

O Sr.. .\:.H·1m.ormo-Rec1ucil'o urgonci<i 
para a eleiQtLO da::; co111mi~~ue::; mixLa::;. 
. Consnltacla <t Camarn, não eonccde a mgon

Cllt req ueridti. 
Procede-se ti. cleiç~ão das commissões de 

instrucção o saude publica e de obrn.s publicas 
e coloni::;ação. 

Recolhem-se 104 cednlas, que clão o se
guiu te resultaU.o: 

Coinmisslio de i;istrncr;lio e S(Wcfo pHiJlica 

Gonçn.l ves Ramos .....••• 57 votos 
Furquim \Vernock ......• 513 )) 

Santos Per·eira. ••.•...... 56 )> 

E rico Coelito •.•..••..... 55 )) 

Oliveir:i. Pinto ........... 54 » 
Azerello ................ 51 )) 

Alexandrn Stoc:kle1· ...... 49 » 
Cantão ...•.•............ 47 » 
João \'ieita., ....•...... "lG )• 

Pa,ula Guim;).rães ..•..... 4G )) 

Marciano de Magalhães .. 43 )) 

. Amorim Garcia .......... 42 )) 

Lopes TroYão .•......... 5 )) 

Virg-ilio Pessoa .......... 2 )) 

Alciues Lima ..•......... 2 )) 

Pereira da Costa, Lacerda Coutinho, J ose 
llfariano, Alcindo Guanabara, P::tcifico 1fas
carenhas, Ferreira Br<'indão, Alvaro Botelho, 
1 cada um e duns cedulas em branco. 

O SIL PRESIDE::S-TE delam eleitos membros 
da. commissão de instrucção e sande publica 
os Srs. Gonçalves .Ramos, Furquim \Ver-

neck, Santos Pereirn, Erico Coelho, Oliveira. 
Pinto, Azeredo, Alexandre Stockler e Catão, 
e que tendo havido em11ateentre es Srs. João 
Viefra e Paula. Guimtirlíes vae-se proceder a. 
sorteio. 

Feito o sorteio, o uesigna,<Io o Sr. João 
Vieil'êt.. 

Commissao ele obras p1iblicas e coloni$açao 

"~ntão do Faria .......... 60 Yotos 
Pedro Velho •.......•.... 5.1 » 
Gabino Desonro .......... 

_,, 
)> ;:,.-. 

jlfrcdo Elli:,; •.•..•••.•.•• 511 » 
• il)SÚ B :vi !:Fpia ...•....... .[\I )) 

Domingos l{ot:ha .......•. '18 » 
Cyrillo de Lemos ......... 4i » 
.lac11ues 011riq11c .......... . !lj » 
S1!l11uiJ t ..•....•.••••..•• . w » 
\'inlta.1!,,; ....•.•....•••••. .J;i ..,, 
Caot:rno 1lü ,\.liiu1p1ct"lUC •. .J.l » 
. Jo::it.\ Avelino .••.......... .1[ "' Alcidt:::i Lima .•..••.••.••• ;3 » 
Domingos Por·to ..•.••.••. 2 )> 

l'tLCi tico l\lasc:tU'Cll hêtS ••.•• 2 )) 

Lopes Trovão, Azcretlo, Alcindo Guana
barn., 1 "º do Prauo, .Nel~on, Ca.::;siano do Nas
cimento, Belarmino de Mendonç:i, :.\Iedrt1.do, 
Oliveira Valltvlüo, Vhgilio Pessoa, Erico 
Coelho, Joaquim Bt·2ves e França Carvalho, 
1 voto cada, um, e duas cedulas em brtinco. 

o SR. P1~E:3rnE:-;TE declara eleitos membros 
ela commissão ele obras publicas e colonisação 
os Srs. Antão de Fari<t, Pedro Velho, Gabiuo 
Besoul'o, Alt"redo Ellis, Josê Bevilaqnu., Do
mingos Rocha, Cyrilho de Lemos, Jaques 
Ourique e Schimidt. 

1>rocede-se à elei\.<.i:o das commissões 1.le tl'ü
trados e diplomacia. e d·: i·edacção das leis. 

O SR. PRESIDE::STE declara que foram rece
bidas para a commissii.o de t.liplomacia 104 .::c
dulas; 1nra a de r0dacçitodas leis 102 cedtüas, 
e observa que houve engano dn, parte 1los s~
nltores deputüdos suppondo tratar-se ele ma.is 
<l.e mm conrn1issão. 

A mes-t, portanto, comcç<\l"ú-u. apurtl.r as c1!
dulas da commissão de diplomacia e ::;i hou
ver alguma com outrn declaração ~er.:~ con
tada para n. de diplomacia . 

Fêifa <t apuração, 6 o})tido o seguinte re
sultado; 

Commiss(/o de tratados e diplomacia 

Yictorino l\ion toiro •.•••. 
Annib::ü Falcü.o ....•.•... 
Nilo Peçunha. . . • . ••.... 
Retumba .•......•...•••. 
Augusto de Freitas .•••. ~ 
I\Iauhães Barreto .....•.. 

57 votos 
54 }~ 

50 » 
46 >> 
44 )) 
41 )> 
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Bel fort Vieira., .•. . ...... 
Pa,cifico Mascarenha . ..•. 
Luiz l\íurat ............ . 
Felisbello Freire .......• 
Lopes Trovii.o ...... . •..• 
Alcindo Guanabara •.•... 

39 Yotos 
37 )) 
10 ~ 
7 » 
5 » 
3 » 

tal-a a acudir a todos os negocios ue sua 
cornpetencía e ao mesmo tempo aperfeiçoar os 
serviço:; que 1 he são a.!fectos ; 

Con:;i<lerando i.le torla a justiça attender às 
imperiosas exigencias dn. sorte de seus empre
ga.dos e de suas familias ; 

Considerando que c0m a fundacão da Repu
Abreu, Alexandre Stockler, Dutra Nicacio, tlic.:a, foram reformatlns todas as repartiçü::is,. 

Paula Guimarães, Pereira de Lyra e José prevalecendo sempre, que1· na.s civis, quer 
Avelino, 1 cada um e duas cedulas em branco, nas militares, o principio de bem remunerar • 

0 SR.. PRESIDEi:\""TE de(!lara. eleitos membl'OS O empregado pam delle se poder exigir maior. 
da commissao de tratados e diplomacia, os dedicaÇ<'io e independencia no cumprimento 
Srs.: Victorino l\Ionteiro. Annibal Falcão, de seus deveres; 
Nilo Peça.nha, ltetumbae . .\ugusto de Freitas. 1 Considerando que o outro ramo do Potl.er 

Legislativo levou :', etreito a reforma de sua 
Commissão de redacçiio de leis secretaria, elevando os vencimentos dos re· 

Fel isbello Freire ..•...•• 
J11vencio ue Ag-uiar. · ..•. 
Baptista da Motta ....... . 
Borges de Medeiros .•.... 
Pauln. Guimariies ..•..... 
Pereira de Lyra .•....... 
Pereira d:t Costa .....••. 
Arthur Rios .........•... 
l\furat •................. 
Nilo Peçanha ........••.. 

60 votos 
49 » 
26 » 
21 » 
13 )) 
12 ·~ 

5 
" i) 

3 
2 

.,, 
» 

Cantão, Urbano, Mar_coodes, Bernardino l~e 
Campos, Aristides Maia, C;i ssiano do Nasc1-
men to, Alcindo Guanabara e Thomaz Deltino, 
1 cada um e tres cedulas em branco. 

O SR.. PRESIDE"'-TE declara eleitos membros 
da commissão de redacção das leis os Srs. Fe
lisbello Freire, Juvencio de Aguiar e Bap
füta da Motfa .• 

Vão a imprimir os seguintes 

Pareceres 

N. 1 - 1891 

spectivos t'uncciouarios; 
Cuusiderando, finalmente, que o augmento 

do numero de deputados ha de forçosamente 
trazer como consequencin. a exigencia de 
maior pessoal para atteuder a.os diversos e 
multiplos serviços da Cu.mara e sua secre
taria.; 

Resolve: 

I 

Manter com as vantagens e regalias de 
que gozam em virtude de deliberações d:t 
antiga Gamara, dos Srs. Deputados e de de
cretos e actos do Governo Provisorio os em
pregados que actualmente servem nesta. 
Gamara, e sua Secretaria .• 

II 

Crear mais um lagar de offi.cial da Secre~ 
taria e nomear para exercel-o o cidadão 
Carlos Francisco X.a vier. 

1lI 

Os deputad~s ~rbano ~a~cond~s e Pedr? Dividir a Secretaria em tres secções, en-
Americo de F1"11eu•edo, soltc1tam 11cenca para. carregando-se a 1a. do protocollo ti.as com
retirarem-se d~sta. capital, afim de tratarem missões e dos assentamentos para a Synopse 
de sua saude compromettida pel.o beriberi, dos trabalhos legislativos, a 2:1. do archivo 
aquelle por 40 llias e este por 90 dias. . e bibliotheca e a 3 .. da redacção das actas; e 

A commissão de Petições~ fode~es e de designar para chete da lª secção o offi.cial 
parecer que se defira aos petic1onar1os como . mais anti(]'o Antonio Salema Garção Ribeiro, 
requerem. 1 nara da 2~ o official Jose Maria Mafra e para. 

Sala das commissões, 1 de julho de 1891.- êla. 3" o official bacharel João . M~ria do 
Cesa1· Zama. - Toleritino de CarvaUio. - Al- Valle, que já exercem essas c<Jmm1ssoes. 
?neida Nogiieira. · 

lV 
N. 2- lS~H Crear mais dous logares de contiuuos . ~ 

Reorganisação da secretaria V 

A mesa da camara dos Srs. lleputados con- Extinguir,~ medida que forem yagando, os 
siderando na conveniencia de dar-se nova logares de aJudantes do~ pqrte1ros, sendo 
organização â secretaria, de modo a h~bili-. substituídos por dous co11t111uos.5 .. u..,.~ 

~3 
C:ima.ra. V. 
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VI ~. Dbc11ssão e >otação de requerimento 
, indicações adiadas, na ordem de sua apre-

Os wncimcntos dos antizM e noYC·::i em- ::;eut<ição. 
pre;.rnd"s de~LL Crn1ara e sim Sec1·eta1·ia :;iio Líffant:i-se a sessão as 4 horas e 40 minu-
05 que constam da tabella junta. tos da. tarde. 

s.11a das sessõe;;, 30 de junho de 1891.
Dr. Jo1io da Jllatta illacharlo . - O 1° see1·eta-
ri0, Const.:i.ntino Lui;; Paletta.- Raymimdo 
Nina Ribeiro.- O 3° secretario. EdEardo 
Jlfende:s Gonçali;es. - Rodrigues Femande$. 

~§§§~§§ 
6"6 '[.··grf ô s-
e e o=:::: e o 
c~cco:cccc 

;.; ~ bi 

o Sr... PRESIDE:S-TE designa para amauhi"i a 
seguinte ordem do üia: 

Di::.:cu:c:~ão do Jiarecer da commissão de po
líci ~, , reor!.!auisando a secretari<1 da Gamara, 
e da commissão de petições e poderes, conce
dendo licença a dous deputados. 

8"' SESSÃO E:II 3 DE JT.iLHO DE 1891 

P;·esidencia do Sr. :Matta Machado 

Ao meio-ilia o Sr. pre~ídente manda pro
'3~der à leitura Llo e:qJedieute. 

0 SR. lo SECRETARIO p!'ucede á leitum, do 
::;eguiute 

EXPEDIENTE 

Telegrammas: 
Do S!'. Luiz \"i:1nna. datado de hontem, 

con1munic<t0do ~ne nessn. data foi promulgada 
a Constituição do e:c-tado d;1 Bahi<t e empos
~ado no car!.!o de !!OVernador o Sr. José Gon
ça!Ye:'i du. ~il va. . .::..!n t<-jüa·h.i. 

Do Sr. Jo~é Gonçalves da Silva, no mesmo 
seu tido. -Iuteirn.da. 

R.eque1·i.mento de \Vanderlino Zozi.mo Fer
reira da Silva, ex:-2° tenente do corpo de fa
zenda dn. armad<t nacional, pedi11do ser read
mittido no mesmo corpo, do qual foi demit
titlo .-A' commbsiio de marinh<i e guarra. 

Achando-se na ante-sala o Sr. Cesario .i\:lotta. 
Junior, deputado reconhec:ido pelo estado de 
S. Paulo, o Sr. presidente convida os Srs. 3° 
e 4° secretarios 1Jara receberem o me:Smo se
nllor, o qual, sendo introduzido no recinto, 
pl'esta junto â. mesa o compromisso regimen
tal. 

O SR. ARISTIDES LoBo - No intuito de 
:1drantar os trabalhos de que se acha encar
re;;ado o Congresso, vou apresenbr à. consi
cleraçiio da Gamara. um requerimento, pedindo 
a mimeação de uma commissão especial que 
se encarregue da organisaÇ'ào do Districto 
Fe<teral e especialmente de organisação deti
nitiva da administração municipal. 

A camara actual, debaixo de nm rcgimen 
excepcional, fóra de todas as normas legaes, 
e uti lism1do-se do pretexto de que não tem 
lei:.dslação pela qual se regule, principia a 
entrai' no futuro, onerando o::; cofres munici
paes com de;;µezas excessivas. 

Essa situação reclama, da parte da Gamara 
dos Deputados e do Sanado, encarregados de 
dar urg<rnbação definitiva a esta corporação, 
metlidas imrnediatas e urgentes e uesse sen
tido vou ::ipresentar um requerimento, pe
dindo a nomeação de uma commissão especial 
para esse fim. 
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Vae á mesa o segllinte 
1 

Ame:bn, Ra.ymundo B1nueira., João de 
Siqu9ira, F1•,rnci,;co Sodré. U t•hano :\'lar-

.Requerimento condes Cvrillo de Lemos, Viriato de i\Ie
,foirns' Leonel Filho,, Franci~co Veiga, 

Requeiro que a Gamara dos Srs. Deputados, Ameri~o Luz, Outra Nicacio, Carlos das Cha
em cumprimentoilos arts. :30 e 67 da Consti- gas, Frand::;co :\.marat, Domingos de M~rnes, 
tuição e pt\t'i1 o:> fius nelles or.lenado::;, nomeie 8elarmiuo de ~íendouça e Rocha. Osor10; e 
uma cotnnü;;são esp !Cia.l de sete 1rn~m\Jros que sem c:1 usa os Srs. Belfo•·t Vieira, Uchôa Ro
estu1le a. organ'srtçiio do Districto Fer!2r;i.I e rfri!.;nes, L:tllt'O Sodré, Cost:t H.odrigues, Hen
especialmente a suti. ot'ganisaçiiomnnicipal o riq'tie de Cnrvalho, Fre lerico Borges, Alrnino 
indique em pa.recer ou em pro.)ecto •le lei, :\ffonso. Couto C:n'tarn, Ro.,a e Silva, Gon
como mellwr lhe pareça, os tr.dmll.los dns rc- ç:tlvr~s Fer1·eira, .Tttvencio de Aguiar, Anniba.l 
feridas organisações. !<'alciio, i\Ieir:1. de Vns~oncellos, Luiz de An-

Sala d;is sessões, 3 de julho de 1801.- drade, Pcnt0s de i\lirauda, Theophilo tlos 
Aristides Lobo. Santos, Ivo do P!'ado, L~:mdro :\1aciel, ~aula. 

. :\t•rrollo, To,;tn.. :\farcol1110 Moura, 1:\I1lton, 
Em seguida faz-se n. ch:irnacln.. a qu:ll rc- :\!edr·ado, Pir.~s e Alb!']tmerqae, Prisro Pa.

spondem os Srs: ~lattq. l\lnchado, l-':tl.lel::i-, rai,;o. ,\lherto Bi·a:idão, Fi·anç'.a C:irvalho, 
i\ina_ Ri be11·0, R~.Iryrnes F·~rn:i nd .. ~, 1ud10 11.. Luiz Mni·n t, F'i·óe;; d:t Crnz, A lcind<) Gu:rna.
Bt'tll.t l, Innocencto ~e1·z,•1lell~, C· n~ao, Pe~lro !Jai·a, .Jat:qnes Onririne, ~layl'iol;., Jesain.o de 
C.lte.t'm?nt. t.Iat~a . B:tce. ~lar, C:ise_m11:0 Ju,n~t;~". l :\lbnq. ne1.·qne •. .To~o Pinheiro, Jacob da Patx~o, 
Nogueira Paran.1gua. Nelson, ~1re::i Ferien.u, Fen·.,irn Bra11dao, Costa Senn:i, Lamonmer 
:M::rtinho Rodl'ig1~e~, Ba.~.hosn. Lima? Beze1:t·1!. Gotlofredo, Go:i<·alves Chaves, Feliciano Pen
J oao Lopes, .J ust1 n1a no Ser·pa, Jose .-\ v.el1t10, na. Coi·réa l{.~1 bello, Aristid':ls ;\fofa, Bueno rle 
José Bevilaqua, Gonçalo de Ln.go, Nascunen- Paiva. l~erreira, Pires, .Mont.,iro de\ Silva, 
to, Perlro Velho, Mi;.rnel Castro.Amorim Gar- :\IartiÍlho Prado Ju11ior, Lopes Chaves, An
cia, Epitacio, Sá Andrade, Re~umba, Tol~n- g-.,1 0 Pinheiru, Rofolpho J\fi1·anrh. P:utlioo 
tino de car~,1lho, J.o:::é l\fartallO: .Joaq11.1m Carlos, rostn. Junior, Alfredo Ellís, C:trlos 
Pernambnco, A.ndre C;walcant1, Pereira Garcia .• Flenr\' CLll'a•lo. Leoµ0ldo de Bulhões, 
de Lyra, João Vieira,, Espirita Santo. Bel:1r- Gnim:iriles Nàtal. Lauro Müller Lncer·la Cou
mino Carneiro, Oiticica, G:ibino Besouro, tinha P.·reirn. aa Cosb1, Ju!io' de Ca:<tilhos, 
Olireira Vallar!ão, Felisbello Freire, Aug-~sto Erne~to de Oli veirn, Homi~ro B<lptista, Fer
de Freitas, Seabr:1, Zama, Arthur R!o:;. nan1.lo Abbott e Demetrio Rilieiro. 
G:1rci!1. Pires, Severino Vieil·a, Santos < , • r . , -:- . 4 d· , ,_ 
Pereira, Custodio de Mello, Paula Guim;l!'ães. _E h<la. e posta em t 1~c11~::.ao a a.e.a •1 :.e::. 
Ampllilophio, Uionysio Cerqueira,Leov 'gildo sao antecedente. . 
Fil"'ueiras. Pereira de .:\'fello, Moniz Freire, Ningnem pedindo a palavra, e encerrlldo. a 
Ati~ayde Junior, Fonsee<i e Silva, Fonseca discussão. 
Hermes, Kilo Peçanh~, Oliveira Pint?, .Ton- o SR. PRESIDEXTE diz rp1e responder:•m á 
quim Bre_ves, Virgil10 Pes_soa, B<tptistn. dn. ch:tmacltt 107 St's. deput:tdos, m:ts q1i.3 no 
Mott~, Er1c,o çoelho, Samp.aio F.err''\ ,Lo~~s recinto npen;1s estii.u ~12 srs, tl•>pnhd('IS, 
T.~ova,o, Ar1st1des Lob?, f.i u:qmry. ·wur ne~ k, acha.tido-se alguns 11ccnpados em _trabalhos 
vinhaes, Thomaz Delnno •. F1gue1redo, ,\nto- 1las commiSSÕ%; fica, portanto, .Ld1a1fau. V'v
nio ~lyntho, B·1d;u~~>, Pacifico M:1scu.renhas, tação r!a. acta <•té que se ache no recinto uu
Gabrte 1 de : ~faga lhaes, Chagas Loba to, .. Ale.- mero legal. 
xandre Stockler. A!varo Botelho, V1otti. . , . T . 

1 
. Sr 

Astolpho Pio, Gonç1lves li:'tmos, Doming~s , ? SR. ;aE::::lDE:STE- em n. pa avrao • 
Rocha, Costa M:1ch;1do, Dommgos Porto, Joao E11co Coelho. 
de Avelar Ferreira Rabello, João Luiz, Ber
nardino d~ Campos, Francisco Glicerio, Ce- . 
sa.ri . Motta. Junior, i\Ioraes B:wrns, :\tlolph11 
Gordo, Carvalltal, l\fllrsa, Hod1'ig~es :\lv_e_s, 
Moreira da Silv:t, Almeida Nogueli·a. Ru.h1ao 
Junior, C:i.efo.no de "\lbuq?erque, ~Iarctano 
de Magall1fü:,s. Perna~do SHnn:;, Carlos _9nm
pos, Schimidt, Victorino _Monte1r~, Anta.o de 
F:i.ria, Borges de :Medeiros, _Alct •les ';11n~. 
Thomaz Flores, Abreu, Cassia.no do Na,:;cr
rn.::nto e Menna Baneto. 

O Sr. E1~ico Coelho diz 111e pe
diú a. pal:iv1~,t p;,r.t urna. explicaçà.o pes,;o;tl. 
\las, em ... -i::.ltt de niil1 ;~ct1 , •r-=se p~·d,;ente o 
illustre depubdo ~elo Rio de Jai;e1ro, o ~r. 
Oliveira Piuto, desiste da p;t.h.wra por boJe. 

O SR. Pt':.E~IDEXTE -Tem a pabtvra o Sr. 
Caetano d, Albu11ue!'qas, ('llt'il. r11ate:·i:t de 
expediente. 

O:!'\r.C et1 ·•0.! .\.1 ; tI;~r-
. Abi·e-se a sessão. 1 que- Ha I' ,,.. - ~ 1: _, .>!11 !n- i 1 l11 · L , . ,;· ·-

Faltam com e;ius:1 participada os Sr:;: lj durús h up l'·'·; . .;;I,; 1 ''"'" - <.:_. .:,,. u ..• ·~..tu.Lji ..... v 
Eduardo Gonçalves, Anfrisio Fialho, Pedro seu dever, aconteça. o que acontecer. 
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E" o que venlio füzer, Si•. presidente, não 
porque tiv~sse recel?ido sugges!ões de quem 
quer q11e se.Ja. m:\S ;;1mples111ente pela. razão 
de qne entendo vir agora desempenhar uma 
obriancão que m13 nssiste, alias como a toclo e 
qualquer bi-azileíro. 

Boatem, quando me retirava. da Cam:1r:i, e 
como é meu habito, comprei para. ler nm dos 
mais liellos joru:<es vesp0rtino,;; desta terra, 
n G.i;et?: da Tarde: e foi com o maior e~. 
panto e surpreza, que se me deparou nas co-
111mnas desse jornal uma carta, que não póde 
ix1ssardespercebid'1. ante a opinião publica, e 
maxime ante a opinião desta Camara, p01•que 
quem tt SL1b~creve é um talento de pl'imeira 
oruem da nossa Patria, ê um homem que tem 
toda a irnputabílid:ide, porque tem ::i.trnz de 
si uma. looga ,·ida publica e ainda agor;t é 
um dos principa.e~ o!'namcutos desta ê:1:S<L 

Retiro-me ao nobre <lepntndo pela Bahia, o 
Sr . Zama. 

O S"e. Z.UIA-llfas a carta é mat~rin Yellia.. 
O Sn. CAETAxci nE :\J,BGQt:ERQl'E - Póde 

ser materia vclht\ po.r(). o nobre deputo.do, 
qne a e~creven, mas e muterht no.-.~ p:1ra 
mim, que estive ausente <lesta Capital e qne 
só li essa. cart~\ hontem; ê materÍ•\ nova para 
to1los aquellés que se sentem com coragem 
bastante para defender na Camara. dos Depu
bdos a dignidade nacional enxovalhada por 
V. Ex.! 

O Sn.. Z.ú!A-Per<lão ; isto aqui não é tri
bunal. Sou responsa.vel como re<lactor do 
Peqi!eno Joi--na.l, onde a. publiquei com a minha 
assignatura. 

Não ê mm bem verdade o que diz S. Ex., 
qnando mais :vl,?ante dP.cla_m que nôs não 
temos uma. Republica, mas sim uma auto
cracia, á fre11te da quul se acha o miii,; igno
rante, o mais incapaz e bregeiro dos soldados 
hr·a.zileiros qne se p6cle imagín:u· . Tenho, 
Sr. pre5itlcnte a. su.tisfuç-Jo e n. honra de 
privar p:irticutarrnente com o illnstre Pre
:;icleute da Republica. Com o ma:dmo des
assomlJro. pois ainda não ti"V"e nenhum con~ 
straogimento em ;1cto nenlmm da minhrl. vida . 
publica, apoiei aqui :i. caodidatum desse 
illustre cidt\dito, porf1ue entendi que era. um 
acto tlejustiça, e JJOrque unia nação, um povo 
nilo pôde pmticnr rnnt\ injustiça. como a que 
St>: pretendia.. -:::nstent.(>i eSS<\ candiu;\tura cem 
e maximo desassombro, e tive a cor<igern de 
tomar sobre os meus 11ombros. embor:1: fr;tcos. 
tod:i, a responsnuilid::tde quG. 1JUdesse advir 
rfo;;se meu neto. l\las, apczar disso, si n;lo 
\·ejo na rnarch<• actuat do governo aquella 
<lirecçã.o que era do nosso desejo, tambcm não 
posso conceber como ê que se escreve para 
o mundo cirilisatlo. que uma Republica como 
a noss.• tem à. sua. frente um bJ"er1efro ! 

O SR. Z ,\:IIA - Escreve-se co1:10 eu escrevi, 
com a miuha. responsabilidn.de individual. 

o SR. CAETAXO DE ALBOQGERQUB - Pois 
bem ; V. Ex .. , escreveu com a sua respon :m.
bilidade indh·idual. e !lenhum homem de 
caractet• -podia fazél-o de outra maneira.. 
Não me consta, Sr. presidente, que em paiz 
nenhum do mnndo e tenho a pretenç-ão de 
ser um pouco lido em historia, porque isto de 
ler não é :ip:inagi? de ninguem ; nrro me 
consta que eru pa1z nenhum do mundo se 
acoimasse o chefe dn. nação de bregeii-o ! ... 

O SR. Zt..MA - Nã:o !la nada ma.ís agra.
davel para um escripto1· do que ver suas pa
lavras citadas por um homem do talento de 
V. Ex.! 

O SR.. CAETA~o DE ALBU(JUERQUE - llfas 
V. Ex:. :tssignou-a como depntadopela Bahia, 
e não cmno um simples particular ou redactor 
de ,jornal; e não vejo tribunal mais proprio 
riam ditimir estas contendas, porquauto V. 
Ex. dirígi~-se pessoalmente a um dos vultos 
mais proeminentes da política µortugueza, o O SR.. CA.BTA.:líO DE ALBliQUER.QUE-V. El'.. 
illustre Sr. Latino Coelho, que tem tido a fü.Jla-me com ironia~- . 
m :txima g-enerosidade :riara. com este p .iiz, e 0 SR. ZA~u .. _Não apoi:i.do. 
lhe tem foito a justi11a que merece. 

0 SR.. ANDRÉ CAYALCANT!- 0 Ol'ador e 
correctissimo repellindo a accusação que se 
irrogou ao paiz, ao governo e á propria 
dignidade da Nação. 

O SR. G.rnTAXO DE ALUUQu.ER_QLE- Leu<lo 
essa carta., feriram-me o espirito diversos 
topicos. 

0 illustre deputado o S~·- Zama. diz, logo 
em principio, que, daquella tlata em «.leante 
(15 ae º°''eJUbro) passamos da ca.thegorla. de 
povo civilisado pam o es~ado barbaro. Om, 
Sr. presidente. não é po:>si>el que se operasse 
neste paii; uma reversão tiio complcta_dos 
co:-tumes, a ponto de cahirmos no esta.do 
barbaro ! 

0 SR. CABTANO DE ALBUQUERQUE-.•• e 
respondo á Y. Ex. que o seu aparte ha de ser 
tomado na. devida. consi1eração. Diz mais o 
nobre deputado. (UJ 

Sr. presidente, no seio du. representação 
nacional acllam-se quasi todos os l1omens 
que lizera.m !)arte do primeiro 111inistcrio da 
Republica. 

Estou convencido, como todos o 1levem 
estar, que esses homeus erráram ; que o 
paiz não entrou logo em uma época em que 
cess:i.ssem todos os erros que se pratieuvam 
antigamente, mas nem era possivel que 
dei:i::asse de ser assim, .porque depcis de 6i 
annps de monarchia, a transiçllo não se havia 
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de f:iier .rapidameute, e esses erros no novo 
regimen eram iuevitavcis. 

Mas, Sr. presidente, ncima de todos elles 
colloco a. probidade dos nobres ministros: 
Errar é proprio Lia. especie humana, mas 
ser improbo é deixar de ';11mp1'ir um dever, 
é commetter um crime, e por cei·to tal 
:icc~1sa.çã.o n~o merecem os ~lignos cava
lheiros q11e rn;:rng~1rarnm o reg1m!ln repu.bli
euno em nosso pau:. 

Em outro perio<lo diz ainda o S1·. de
putatlo ZRma, que paro os estados foi 
enviad:i. uma. chusma de regutos e pro
eonsules que não recuaram cle~tnto de 
attentado algu:n. 

.. \cham-se en~re nos distinctos ca va.Lheiros, 
n. quem roí cunfütdn. a udministra~.iio de rll
gnus est~d~ no nom regímen ; porventur;.11 

se podera dizer que elles foram nesses Ct;t:\
<los u11s regulosou uns pro-consules ~ Não 
foram Ja1· o e:1:omplo dtt mais escrupulosu 
moralidade ndministratii;a ~ Não vemos en
tre nós o Sr. lnnocencio Serzedello Corrên, 
um talento de primeira ordem, qud sa hiu do 
estado do Paraná coberto de respeito? 

Como é, portaoto, que o nobre deputado 
vem dizer que para os estados, daqui Stthio 
uma chusma. de regules e pro-cot1sules, que 
não recuaram deante de attentndo de especie 
alguma. ? 

(Ci·main-se ,·epetido~ apartes .) 

O nobre dcpufado füllou em rnntido geue
rico das eleiNes parã o Congresso Federal, e 
sem duvida. s. Ex, pensa que as eleiçii :s fei
tas pttra o _parlamento nos 60 annos do regi
men da. rnonarcllia, ao qual S. Ex. tanto 
se refere, constituem uma gloria, ID"-iúi.' elo 
que a que representa estn. Camam, que veio 
implantar a Republica. proclamt\da. a 15 de 
novembro . 

O Sr. • .AsTOLPHo P10 dá um aparto. 
O Sa. CAETANO DE AL'BUQUERQUE - Senho

res, a verdade eleitoral é incontestavel
mente uma necessidade ; mas ha de ·ser so
phismada. agor~,como foi em 67 anuos ele mo
narchfa, ha de ser sophismado. d11rante mui
to tempo, emqmrnto não t ivermos c<>nstituido 
o car(l.cter nacional. (l11terY'upções .) 

E, não se constitue de um din. para outro 
o caracter de uma nação (apoia.dos); é preciso 
primeiro que os costumes se moralisem ; ê 
preciso que o~ lia.bitos novos se intt·oduzam, 
paro que ''erdadeirnmeote ·se forme o cara
cter nacional. (Muito bem.) 

Até agor;• só procurei um membro do go
verno, o Sr . Lucena, para conver:;ar sobre 
assumpt os de l\Iatto-Grnsso. 

!'iii.o me acho muito ligado ª·este governo, 
mas faço-lhe inteira justiça dizendo que, si 
não é bom, tambem não é mão. E' um gover· 

no de moralidade e honradez. (Nao apoiados 
e apoiados.) 

0Sa. Josi:llL\.RIANOclá llffi aparte. ,. 
o Sa. C.\ErAN'O DE A1,BUQ'C'ERQUE: - Pois 

e11tu.o <~presentem o libello, formulem b~m as 
accusações. . . • 

O SP.. Ci;sroorn- IH': 1\[F.LLO (dirigimlo-se.ao 
.''fr . José Mariaí10) - O Sr. deputa.do e de 
todos os governos. 

O Sa. Jost:. 1\1AR1 . .1,.xo - Si sou ~e todos 
os governos, V. E:::. é u:n despeitado ~ . - . 

T rocam-se differentes apartes e estabele
ce- se 9ra.nde susw·;·o na sala . Pa>'ll ,,-estalN:
lecr:1· a ordc1;1, o Sr. pYe$idcnte s11spc.1de o. ses
são d.Hrm11c cií1co ;,ii;wto.~ . 

o s~. PilESIDBNTE-Acreclito que a deli
bernção qne :1 mesa. vae tomnr s~ri1 acceita 
pela Camar;i, como uma ncc;~ss!daile que a 
experiencia tem mostra•Jo ser 1od15pens•tYel. 

Os trabalhos da. Cnm~\l'n. niLo i1odem couti
nuar com reg·~laritlade <l~sde qne os Srs. 
deputados esteJam ele pé e se reun«Il? em 
o-rupos noscorred01•cs das brlncndns ou Junto 
~s tribunas. 

Nestas condiçües, preYino aos S1•s . depu
tados de que a. mes:.t ehamarâ. :.\ <\ttew;ilo ele 
todos para que cada, um occupe o seu logar 
durante os trabalhos. 

As condições ::i.custica.s da sala obsta.m a que 
muitas vezes possam ser ouvidos os omdores, 
mas a me;;.'!. manda ri collocar o. t ribuna em 
lo<>-ar mais conveniente, e até que se faç;'I. isso 
espero que os St'S . deputa.dos aux~lfa.riio_ ~ 
mes<• no cumprimento da. sn::i. delt?er;,i.f ao, 
para ordem e _decoro desta assemblea ; l'or 
que <lo contrario perJeremO'õ o c..~rri~t~r _de. 
uma a;,--semblea deliberante paro nos d1vid1r
mos em grupos mais oi: men9s numex·~sos: 
eatre os quaes tod.l a dis~ussao methodtca e 
ira.passivei, com gmnde 11rejuizo d~1. ordem dos 
nossos. trabalhos. (Apoiados, muito bem.) 

Assim, pois, de agora em diante todas a:; 
vezes que os Sr;;. deputados, a.bandon1mdo os 
s"us logares; reunirem-se em grupos, 1:1. mes:i. 
os eonvidarã a occuparem suas cadeiras, 
para que possam pros9g-uir os traba~hos, e 
espera que em seus collezas enco~trar•~ todo 
o apoio para. a execução Clestn. med1da.. 

O SR.. CCSTODIO tm MELLO (panr.. uma 
el;plicaçüo) diz que pediu a. palav~ parll. 
que não paire sol.ire si um mao c.o~ceito. 

E' nmi!?'o da. ordem e como 1mhtar te~ o 
dever de-a manter. 

Sí se appt'o:xiG1ou do Sr. ~eput:l.do J osê Ma
riano, foi pa.m que elle ouvisse melhor o que 
ia. dizer e provoca.1-o a que provasse a llro
çosiÇão qu" t inha pr•Jferido. -

EiS ahi o seu,prqceuimento. 
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0 SR., J OSÉ n1\..RU.NO (pa.>•a uma explica
ç{i() pessoal) diz que tem- se abstido de 
tomar parte nos movimentos ela Gamara. dos 
Srs. Deputados, limitando-se apenas a da.r o 
seu 'Voto de accordo com a sua cl}nscienci:i.. 

Tendo ou>ido oSr.ae]JUtado dizer que o ora
dor apoia;va todos os governos, e consitlerao<lo 
esla. phrase como um insulto, entendeu que 
devia protestar contra cllu. 

Não apoia touos os gcveruos ; tem íeíto 
oyposi~.ão a muitos (apoiados) qmindo n:io 
tmila posi~ão dafinida, e hoje t em maiores 

•deveres a cumprir . 
Estaria prompto a provar a sua proposição, 

si o Sr. deputado o imi tasse. 
O Sr. deputado é que se oppoz no gover no 

pas1>ado como se oppõe ao nctual . 
O orador,apoiando o actu:U governo nn ta

reca da organisação da patrfa, cumpra o seu 
dever, e o paiz que o diga . 

O SR. PRESrDENTE - Tem a palavra o Sl'. 
Caetano de Abuquerque, pa.ra concluir o seu 
discurso. 

O Sr. Caetano de A.lbuquer
que - Entendo, Sr. presidente, não ser 
ainda. oppor tuno mostmr como apoio o actu:tl 
governo, mas desde ja asseguro a Camara qae 
tenho o ha\Jito de conduzir-me nu vida com 
a. maior cliscrição, com o maior criterio. 

O SR.. PRESIDE:>;TE-Chaino a attenção de 
Y. Ex:. para a hora. 

o SR. CA.ETA.NO DE ALBUQUERQUE - Vou 
terminar. 

Não podia manter-me calado lendo a publi
cação a que acabo de l'eferir-me. Parece que 
S . Ex. , o Sr. deputado Z:tm:t, é na. realitlade 
um pessimistn, mas um pessimista. exage
rado. 

Não vejo r:1zão que justifique este pessie 
mismo e, portanto, não se deve fazer tão 
grave injust iça ao paiz a. ponto rie jl1lgal-o 
voltado ao estado de barbaria .• . 
. O SR.. ..\LEIAXDRE STOcl\LER.- 0 paiz cstà 
melhor do que no regimen monarchico. 

O SR.. JosF.: MAR.lANo-Cumpramos o nosso 
dever, cba.m:iodo o goverao á ordem quando 
faltar ao cum primeo to do seu dever. 

O S &. Br;VILAQUA-A Constituição a ca.ba 
de ser violacl:L pt3lo governo do Sr. Bariío. 

o SR. PRESIDENTE (dirigindo· SC ao Si·. Cae
taiio de .4.Uwquerque) - V. Ex. não manda 
a mesa requerimento ou indi~içã:o? 

0 SR. CAETA~O DE ALBUQüG:RQüE- Em 
meu nome, na qualidade de brazileiro e rep!'e
seiltante ola Nação, peço que se insira. oa ttctl. 
um protesto contra os termos que se 
eucontr~1m na carta a que alludi. 

O Sn. z.-..u. .... -Sr. presidente, preci>o appel
lar para V. !':x. Sou um 1>iruples deputado, 
mas estou ioterJJellado pera.nte a Gamara e o 
µuMic'.l. O botnem que ooffre u 111<1, accnsa<,~o 
destas tem o direito de ueresa. V. Ex. eu ten<l<L 
como julgar em sua sauc:doria o met1 proce
diluento; uão é .justo que um homem da mi
nha or<lem, accusado como fui, po;sa per
manecer em silencio . 

O SR. PaESIDE:i.\"l'E- Dn.s pala•ras do nobre 
deputado infiro que S. Ex. requer ul'gen
cia para responder·. Vou consult<Lr a C<Jmara. 

Submettida a votos, é concedida a urgeilcia 
requerida. 

o SR . Pro:sIDE:i.\"TE -Nos termos do Tegi
mento, d~vo coosult.tr ainda ur:na. vez a Ga
mara, si considera a materia do requer imento 
de urgencia. ta l que Iique prejudicada si Dão 
for discutido. immediatamente. 

consultada, a. camara resolve affirmativa
mente. 

o Sa. PRESIDENTE-Tem a palavra o Sr. 
Zama . 

O Sr. Zan:ia (occi~pa?'KÚJ a ti·ibuna) âiz 
que a Camara acaba de ouvir as pala:vras 
p~'oferidus pelo illu, tre representante de Ma tto 
Gros~o com reluçã.o no ob,;curo representante 
do estado da Bu. l.tia. (Nüo apoia.doo·.) 

O Si:t. CA 'E1' AXo DE A r,nuQUER Qu"E - • • • • :lS
sacando contra. a administração accusacões 
tão graves. 

O que todos deYemos fazer como bra.zi
leiros, sã.o votos ardentes para que esta pa
tria venha. a. attingir- no mais breve tempo 
possivel o futuro grandioso que lhe é destie 
nado; o que se deve fazer são votos para que 
desappareça.m essas disseuções que estão ap
pa.recendo e compenetrem-se todos de que 
são bra.zileiros, aqui nasceram e estão na Ca.
mara para curar dos vitn.es interessos do 
paiz. 

A Camara., porém, deve estar perguntando 
a si mesma que alcance teem as palavras do 
deputado, que pretende el!e, levõlnta.otlo- se 
na tribuna, paro. vir assim tomar contas a 
um seu coUega do procedimento que teve como 
simples jornu.lista neste paiz. 

o SR. SEVERINO VIEIRA. - Devia contestar 
a V. Ex. na. imprensa.. 

o SR.. ZA)Ih. ja disse · que é um máo 
soidado <lo regimen presidencial. Si isto está 
nos novos moldes é passivei que estejam tran
sformadas as normas da aúministração, do 
governo, que os delictos da imprens:.i. em vez 
de serem p!'ocessados e puai<los · pelos tribu· 

O SR. BEVlLAQUA-0. governo cumpra. 
seu de:ver. 

0 naes constituidos no p-a.iz, tenham de ser· 
profügados na. Ca.mara pela. pa.la.vra do de-
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irntado, sem procuraç.ão Ja parte que se diz lhante requerimento não póde se1• approvado 
o.Ifondida. · pela Gamara. · 

O Sr.. SEABRA- V . Ex. conuuetteu delicto 
de patriotismo. 

O Sn.. 7,_uu-E' :idmiravel, que hnja 011i
nião de que um deputado ou um jornalista 
com:nett:~ delicto de patriotismo quando 
lança umri proposição de cuja verdade está 
convencido. · 

A carta que serviu de tl1ema à D.po~trophe, 
o or:idor poderi:\ mesmo dizer a catilin:ir ia, 
do nobre deputado, p01·que afinal a expressão 
niío en \ºOl"'e injuria, e a denominação ele 
um:i das Or(lç-ües de Cic'!ro; a cnrta. que serviu 
de themn, é materi;~ \"elha, foi cscript.'1 em 
]'lrincipio de abril e t ranscripta. agora no Rio 
de Janeiro de jornaes áa Europa . 

o SR. SEAfütA- Isso não lhe tira a sua 
importancia. 

O&TRO SR. DEPUTADO - V. E~. é de
putado peln. Bahia. 

O SR. ZA~u pema que o nobre deputaclo 
não snstenbrá a opinião do que o orador na 
sua missiio d·~ jornalista pet'C;l. u, de deput:i.do. 
,\ sna qualidade ele deputado só pótle ser an
uu llada por morte, renunci:i. ou crime com
metticlo que o iuhabilite. (Apa1·1es .) 

Ouvin em sileocio quanto aprouve ao no
bre deputado dizer contra a sua individuali
dade e tem por isso direito de esperar igual 
attenQão, sobretudo do nobre deputado pela 
Bahía, com quem não sympathisa. (Trocam
se ,;it.âtos apartes. ) 

O Sa. PRESIDID\"TE-Não é permittida a 
discussão por dia.logos. 

O SR. ZA'-\IA quer que o nobre deputado 
i1or.Matto Grosso diga francamente qu:i.l o 
o seu intuito e o que vis:i. o seu protesto. 

Não sabe si nssi:;te o direito a um deputado 
<le Yir :\tribuna protestar contra. um artigo da 
imprensa, pelo menos uiio conhece dispo
s!çiio regimental que isto autorise: a.ppe lla. 
parr, S . Ex. 

O Sn.. PRESIDE!\'TE - O requerimento do 
nobre deputado por 1I::ttto Grosso é para que 
se insira na ucta um protesto coutra a ca.rt.'L 
<le V. Ex . 

O SR.. ZA?trA - Ah! E' um requerimento 
para. que s.; insira na 11cta um protesto t •• é 
doukina nova, quer no systema. '!elho, quer 
no novo re~imen. 

Não sa.lÍe em que sa funriou o nobre 
doput;ido para propor à Cnruara que insira 
na acta um voto de censura a. um coltega. 
seu, por ter pul1licado um artigo. 
. . Póde 8$tar enganado, mns. acre~ita_ e_ desd.e 
Ja assevera, não por amcr a sua md1v1duall 
dade, porque nada vale (11aoapoiado,V ,maspor 
ainor ã.s boas :praticas desta easa. que seme-

O Sn.. SEVERrno VIEIRA - A Camara não 
póde tomaI' conhecimento delle. 

o SR. SE.o.ERA dà um aparte. 
O SR. ZA.:\!A - O nobre deputado fari_a, ao 

orador um favor dispensando-o de considerar 
cer los apa!'tes; o que acaba de di1r poderia. 
não causn.r reparo 1w.rtindo de out ros labios, 
pôile caus:ir estranheza vindo de S. Ex:., 
que mais de uma. vez, em loziros publicos, 
tem externado a sua opinião ã r espeito do 
uraJor ... 

O SP.. SEA'BRA - Muito füvora.vel . 
O SR. ZA)lA- .•• por exemplo, nas confe· 

rencias da Bahia. Mas, a individualidade do 
orador não i;stâ. em di,;cussão. O que ha é um 
ado criminoso ou censuravel. Dq que ordem 
é esse acto ~ Não é daquelle5 que perturbem 
a economia da Camara, que mereçam repres
são, ou siquer uma advertencia dt\ mesa. E' 
um acto praticado em priocipios de abril, no 
uso t\mplo d:i. liberd<\de do omdor na imprensa, 
que a Coostituiçilo outorgou, e que o nobre 
deputado não póde querer restringir por esse 
meio, nesta momento, acto de que não tem que 
dar contas sinifo ao t ribunal criminal do 
pa.iz, si houver quem u. elle o queira chamar. 
(Apoiadôs.) 

Fóra dahi, é um attentado que não só res
tringe a. sua libet'dade, como restringe a li
berdade das outras imp1·ensas, qne transcre
ver-a.messe p:ipel que, qualquer que seja o 
defeito de que accusam, não é mais do que o 
echo tle uma conscieocia que se revolta contra. 
o a.viltamento da patría.. 

Não s:ibe mesmo qual a competeucia indi
vidual que se arrogou S. Ex. entre todos os 
seus Mllegas, para ;fr fazer-se na Camara o 
defensor, o procur-ador , em occasiã o tão ex
cepcional, do Sr. Presidente da Republico. . 
Desconhece essa competeucia; não a acceita, 
falta ao nobre deputado a pr ocuração bastante, 
sem ~ qual não podia o illustre deputado 
apresentar-se como accusador de delictos que 
não atrectam a, sua pes.c;o:i .. 

O nobre deputado podia, e o orador não 
lhe contesta esse direito, nem se recusaria a 
responder-lhe, podia pelil. imprensa querer 
corrigir os defeitos e as faltas, quo o oradot• 
houvesse commettido pela imprensa; mas na 
qualidade de representante da Nação e na Ga
mara., o nob1•e deputado não tem o direito de 
tomar contas sioã.o pelas faltas praticadas no 
seio da mesma Cam<1r .1, porqne a individuali
dade do orador lã fôra está longe do alcance 
de S. Ex., como esti longe do ::ücance do Sr • 
Presidente da. Republica. Si lhe de~<>Tadon o 
que leu, fuça vista grossa, que é ?lelho!-' do 
que querer Tir tomar_ contas ao Jornalista., 
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llOrqw.e uea\ o Presi<.leute ola. Repuulic..'\ tem }?Ol'que o seu~ illn~tre collcga pe!a Bahia, 0 
poder .. pa.ra, lhe tomar cootas, na eml5Sito :Sr. Paula. Gmtnal'aes, so lemhrou de 0 ctl:\
li;-re do pensamento guraotidl\ IJeh Cousti- mar madico pe~simista. Si o tivesse chamado 
tui~ão. rn_edico pessimo estava no seu direito, mas 

O SR. CAErA:-;o DE ALBUQUERQUE i.là um DttO s:~be porque achou mais engraçatlo cha~ 
apfü·te. m•d-o metl.ico pes:;imista_ 

Tanto não é pessimista que está comba:-
0 Sit. ZA'.\XA não da coutas no nobre tendo pela reorganisação da. patria. 

deputado porque D[O QMr, 1.JOrCiUG CSSe é O $' ~ • 
seu direito. (Apoiarlos .} . i osse pessimista, si fosse daquelles des-

$\ o nobre deputado, Jlorque estiL na inti- ::inimado~! que pensam que nenhum e~J'oçro 
midade do pala.cio de It~•maruty, j1l lga que humano Ja e bastante J?ara. o p!."l iz sahir do 
ba offensa imperdon.Yel nrt carta transcripta estado em qlle se acha, J<i, teria ensarilhado 
por um rtosjornaes 1\esta <:idade, uao é den- as ~u:\s ;r1:1::i.~. . _ 
tro da Cama.r:i. que o noh!·e depnt..'l<!O deve • ir . M,i~- n.~~~. eomJJate liorc. por l1or:i., .dia por 
procnrar e:1:p1i~'lf.~lies, nem fica bcUJ ao noure i dia~ º'1º 11 11l:1.d?, _com.:i peu"'º':1~º seu 1\lnst !:'e 
colle!?"t'l, 1iem :'.t farda militar que •·este, pro- amigo 0 Sr_ . .:~-r1s!1des Lo~o . l'i:t? ha na alma 
curar o recinto da Camam p:1r:i. dirig-il· ao <lo ?1-ador 1rr1.t:l:~ao ou 0~10 a n in i?ueni, o.em 
jor nn.listn. Za.ma as apostrophes que acnoo de r;;_esmo ao _Pr ~iden:e tia. Repubhc..'l, ~peutr 
dir i<>ir-lhe Oi1 pela irn1>rens.'l ou Mrticular· i.; s o~rens.i:s IJ Ue, cb .l ltora. em que esta, Jl1e 

.'> • • • - . ' 0~ tem 1rro"'auo e que nã" t'" l1~ d. · t,. d lllt!ule sim; mas, nao potle que1·e1· o ooti·e . . "' , v "" .. ire• v o 
deputado incutir a sua opinião no espírito do irrogar-!he. 
o!'ador que n~o está. acostumado ao magíster O Sa. SEABRA - V. Ex. está mal íofor-
cfü:it. n. clle que tem por direito a. livre critic..-i mado. 
dos actos do poder publico, como tem por obri· 
go.ção indecliua:vel nio penetrar nnoca na vida 
primda de ning-nem; e o nobre deputa.do não 

O SP.. Z.-\) IA não carece que o nobre de
patado .•eahii em seu soccorro ; sómente de· 
~e-se vir em soecorro1 quando se peclo au~i
ilo. O _que o orador diz nii.o precisa n~m d ii 
negaçao, nem d.a afürmflção do nobre depu
ta.ho ; saoo o que diz e porque diz . Pólie o 
Sr. Pr~sidente dn. Republica. negar <\ ln.jur i(\ 
que qu1z lançar sobre a fronte de um r epre
sentante ela. Bahia ; mas negue ou. não negue, 
para o orndor a •erd.ade é uma so, porque a. 
te~temunh11. do facto estio acima de toda. e 
qualquer excepção e não tinha necessidade 
de, por qualquer iórma, prejudicar a repu· 
taçã.o do ~r. Presidente da Republica de 
quem ê amigo pessoal, de quem tinha. sido 
compn.nl!.eit·o de C<\mpanha, onde até senfa 
;ob suas ordens . 

podia, nii.o deYia vir levn.nta.r na Gamara U[lla. 
questão destas, que nem abaixa. o orador 
nem eleva s. Ex. 

Sobre este 11onto nem o o.:-n.dot• nem o nobre 
deputado pod.em ser jnizes competentes. Ha. 
um trfüunal que jU]ti:J. e que paira sobre todos 
nôs ; ~o tribunal da, opiuiiio public.'1.. Esse é 
que tem o direito de dizer ao orador-fizeste 
mal-ou-procedeste bem. 

A Cam:ira. nada. tem que • er com isso . E' 
Terdade qne com1)rel1ende a debilidade de 
:i.lguns espirit~, que entendem que é falta de 
patriotis!llo 1lizer o. verdade á luz do sol e 
para. o mundo iuteil'o . 
,.::_Não. Da mesma. fórma por que o ol':ldor tem 
o direito de torn:i.r publicas as g lorfa.s do seu 
paiz, tem tamhem o direito de histori::i.r as 
suas desgraças, as suas iofelicid:i.des, ou o 
seu regresso quando !!lle e infoli.z, quando 
•lla retrograda. 

o SR . SEAflRA- Entao o dia 15 à 1} novem
bro foi uma desgra~.J. ~ 

O SP. . Z.HIA - Qua ligação tem o facto 
unico de 15 de no>embro, que derrotou uma 
monarchia, com a marcha que pos\ex·ior-rnen te 
teem tido os negocios do pa iz ~ 

Mas, na i)ropría carta notam-se us e:qn·es
siJes seguintes : 

" Quinze de novembro e a Republica, que 
tão gratas esperanças despertou no seio da 
nossa. sod eda.de. » 

Logo, nfo se tra.tn. do acto de 15 d:c novem
bro, trata-se do modo IJOr que se tiraram as 
con...~quencias desse acto. Não sabe o orador 

füí.o se tra. h disso . 
O 01·ador, si não pretende ir a Itam:i:ra.ty, 

como ell'cctivameote não irá, para não ser 
atir3.do pelas e~adll..s a.baixo pelo s r . General 
Manoel Deodoro da Fonseca, tem o direito de 
dizer ao Sr.General .Manoel Deodoro d;.t Fonse
ca., que s. Ex. 1leve saber que o palacio ltama.
raty não é propriedade sua, que e do gover
no, foi comprado com o dinheiro dos cofres 
publicos para habitação do primeiro magis
trado da Nação, que tem o dever de ouvir 
todas as queh:as que um cidadão braiileil•o 
se julgue com o direito de levar á sua pre· 
sença ! 

o sa. SEÁlla .... - l'lão està em discussão o 
Presidente da Republica. 

O Sn.. Z.UtA-Que infelizes a.partes as do 
nobre deputado pela Bahia. ! 

Mas si a carta em questão se refere ei:clu-
sivamente ao Presidente dt\ Republica.? 
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O -~li. SEAUJ.~A-0 que está em discussão ê 1 tleplor_"<-1:11eis incidentes occorridos ha pouco a 
o n.rtl,!!O de V. Ex. · ~11e füo dolorosamente poderão repercutir no 

0 -S <t. %'.U!:\-M:u, repete. si o :u•tig-o reft;- extcrio1· do p::i.iz! não ~evem c~ostar dti neta, 
ru-,;e ao Pr~Jd~nte da Republica! 1 nc1~1 dos aonac~ (nrntto.• apo1aclos) . .. 

U)I :; 1~. DBPl:l'ADo-Nii.o ~e i·efol'e <t elle. se~~~J~:r que se consulte a Caurn.1-.1 neste 

O s1~. Í.:.\)f,\-LeL.t-se o artigo. . Sendo consultaà.::t a. C<trnara sobre o requc
runcn to tlo :Sr. Nilo P<x,,:-.nh:i., reconhece-se 
n~o h:tver ~umero, tknncio adiada. a respe
ch nt vota{•<w . 

O t."Tl!C s1-~. DBl'U1'ADO- Qu e m ~ C')mpeteute 
1»tra cli<\mar á or.1€m um om•lor, é a. mesn. 

O S t~. 7.A:IIA ne terminar porque esta dis
cussão não tem valor, rifio tem a lcance 
(o.pofrulo~, o estiL tomando tempo it-Camt.r-J. . 

\'ue terminar, 11i~ndo it C;\!ll;\r;• dos Depu
tados <)ne está cx11n-encicJo de queella. uüo con
scguiril. a obserntncia das IJoas pratic:1sparla
meotares, si os Srs. depnt,1tlo.; se ar..-or-a.rem 
em juir.es tios excessos 1.b. imprensa, 

Esl~L c.;in.-enci.lo ,[e c;ue a;sim a C.:uui1ru 
JH'atictwá -vel'dadeiro.~ exccsws. 
· Est:'1 ('OU vcocklo destn. ve1'tlade o orador, 
que nada escreve sinã.o :issumindo a respon
sabilkkule pnblic:L e solemne do r1tte _pnblica, 
porque mesmo no jornal do <JU:l.l e rednctor em 
chefe, já decl.uou que nenlmm Ul'tigo sahia 
sem a su:i. responsa.1:.ilid<Hle ; e, não se limi
tando <t i:;to, assignou a carta em questão, 
pubfü;::.d:i depois <lo artigo editorial que nesse 
düi escreveu. 

Um homem que procede por esta fórma-, si 
urro ê um exemplo de cMadã.o, si nfl.O ê um 
exem-plo de jornalista, pelo menos, não se 
~~quiva ú responsabilidn.de qn;tlqner. 

Si é preciso que elle compareça pcl.'ante os 
tribnmtes, promovacn_-lhe o processo; tornem 
e!Tectiva a. r.1sponsabilidade pel:i. carta que 
dLrigin ao $r. Ltttino Coelho; está prompto 
p:i.rn isso . 

Ao C] ne não cstiL prompto ê a responder ao 
nob1'e deputado n. quem se refere, porque nfio 
quer e estú. no seu direito, porque o nobre 
deputado não tem regalias partt trazer á Ga
mara dos Deputados, <! com ~emelhaote fun
damento, censurt\S a. um procedimento que 
uo contrario. só peide obter :i. apprornção <los 
homens de bem. (Jliâto bei;i; i.iuito bem.) 

O Sr. Caet.a.:no deA.ll:>uquor
qu.e diz que depois rlo incideate que se deu 
e da r1;spo3ta do nobre deputado o Sr. Zama, 
Jiede ao S:·. presidente r1ne ~onsulte ú. C<tsa., 
si consente na r ctiiw.hl <lo SCtt requeri
wento. 

Consultada., a Gamara concede a retír.:1da 
do requerimento. 

E' posta a. votos e a.ppro...-ada a act:i. da 
sessão antecedente. 

O 81·. Nilo Peça.nha diz qae si 
não fÔr<\ :i nece!»idacle de guardar-se o nh·el 
mora.! d ii Cam~l'a, não quebraria. o silencio 
que tem mantido ató ht'je. · pensa que os 

C:un!l.r=. Y. l 

OR.DEM DO DIA 

Entrou em discussão o parecer n. 2 deste 
turno •_h commiss:lo de polici:1 reorg,tni~udo a 
sec1·etaria ela C:tm:\r:i dos Doputudo~, cujas 
conelusões &lo a,..; seguintes : 

l 

l\lantcl' com as vantag-en;; e regalias ele 
11ue gozam em virtnde tle deliberaçVes tla 
antign. Camarn <los Ses. Deputaclos e de de
ct·etos e aclos do Guvecuo Provisorio os em
pregados que actualmente servem nesta. 
Citmat·a e sutL Secretaria .. 

II 

Crear mais ttm loga.1· de onicial da Secre
larht e nomear para exercei-o o cicladão 
Carlos Frnucisco X.a vier. 

III 

Di ví<lir a Secretaria em t res secções, en
C;.1.rregaodo-se_ '" l "' do protocollo <las com
missões e elos 11ssentamentos para a Synopse 
rios trab:tlhos legislativos, a 2ª do archivo 
e bíbliotheca e :i 3"- dll. redacç<io das netas; e 
de,;ignar pai·ti. chF;te da 13 seccão o otficial 
ma.is antigo .Antonio Salcm<t Garção Ribeiro, 
para da 2ª o ollicial .José Ma.ria Mafra e para 
da 3ª o o1Ucial l1acbarel .Toã.o l\faria. do 
Va!le, que j:'i exel'cem essas commiSS\:íes . 

IV 

Creai• mais dous logares de continues. 

y 

Extinguir, a medicla que forem vagando, os 
togares de ajuchntes dos porteiros, seudo 
sunst ituidos 111)\' dous continues. 
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VI 

Os \ Cllcimentos dos :mtigos e no>os em
pre~adus dest.i Camara e l:iUa S·~cretaria. são 
os que constnm da tabelh jnnta. 

ggggggg o 
~5,7:~5:K~~r~ ~• ~' ggggggg 2 
e CJ! o e ::: ::n :--1 5 ...... ... ....... 
o --=:: ~:"l -:o .n 

NC'"> ~ 

O :Sr. Vinhaes:- F;J.ço justiç<t à 
mesa,reconhecendo o~ fundamentos do P<\re
cer que se acha. em discus:oão. 

o S!l.. P1·:E:;rroExTr:- .Tá existe uma. emenda 
sohre a. me:;:i.. 

O ~1:. \ ºr:rn,u:s:- Pei;-.o que efü\Seja lida . 
(f.7' soli:>/iJilo) . 

Peço pn.m t.1mbem fazer minha esta. 
CillC!!d.U. . 

E' li1i:·1, n.poi<•da e entra c:oojuuctamente em 
<lisc11s>ão a seguinte 

N:1 ta.bel la ,-!e ;-nncimentos dos ern preg:v los 
da C:1mara. dos Deputado;,, cliga-~e : doze cou
tinuo:; e (\ on::: cor!'eio:;, orclénndo 1 : :200~, .zra-
ti lic:.u;:io S00$(>Qu. r ~ 

Sala das ,:cs.;ões, 3 .Je j u lho <le 1891 . - Re· 
twnb11 .- Füih'"~$ .- Fonsec.i. lle1·mes .--1'{ilo 
Peçanha. - JOrio Lopes . 

O Sit. S !!:YF.P..1xo rrnm.A- Xifo se p1·ocelle ü. 
Leitut':l. do p:1l'ece1· ? 

o SR - P RE$1 DENTE- O parecer foi impresso 
porlen•lo ser <li:;;iens;1da a ldtura. 

Não lin.Yeotlo mai:; riuem peça a pnl<wra, 
lica eucerr.1da. a di~cussão e adiada :1 votoção. 

LICE'°'<.!A A !}()US DEPl1TADOS 

Entra em tliscussrro o parecer n. l deste 
aono da commi ssão de petições e poderes, 
concede ndo liceoça. aos Srs. deputados Ur
bano Uarcondes e Pedrn Americo. 
~i11g-uem pedillllo a pn.la>rn., ê encerrada a 

discus$ãO e adiada a vot:tçiio . 
O S1-:.. P RESlllEN'i'E iliz ']UC! vae sul.Jmette1· 

à discu:;são e:; requerimentos e indicações 
apresentndos. 

Em seguida dect.ua prejudicaria o requeri
mento dos Srs. Frededco Borges e Z•tnla, 
para que d epois tl;i el~i~.ão dos secretnrios a 
Camara. ele.ia um<1 commissão de tres mem
bros pa.ra e lnboru.r um pro.jecto de resposta 
à mensagem presidencial, por :;()L' co1it1·.i.rio 
ao regi men to. 

Entra em discussão, que fica enc?IT:lda, o 
requerimento elo Sr . Custodio de Mello sobro 
os acontecimentos do Parà, seudo adiada a 
votação. 

Entra ein discussão, a qual é sem debate 
encerrada, o requerimento do Sr . .Aristides 
Lobo e out1·os 50l1re o con tracto de sanea
mento da. CU.pital Federal, ~enLlo adiada a 
votaç;1o. 

Entra em discus.-..ão o ·reqoerimeuto tlo 
Sr. Serzedello sobre negocios do P<trana. 

Acho, por~m, qne ba. uma. graotle di ffe
renç,t entre os crileoado3 proposto;; p:.ll"•\ o 
director, chefes de scc,.ão e 01nciaes !la secre
t(lrin, e o:; riroposlo~ para us eu1pregados 
sn!.ialternos, que suo diminutos. 

Portanto, crio que interpreto a opinmo de O !Sr. F _erna ndo Sirna.s - Sou 
muitos -collegas da Camara, pedindo que levado a. tomar a. palavra. nesta qucstã.o, mais 
.;:.ejam augmeotados os ordenados des..."8S f'un- para cumprir um dever do que pela nec-es
cionarios. 1 sidade de ~presentar qualquer ohjecto de pon· 
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clel.':l<.~~'' :\ 1'onside1w:ilo d:t C:1mar;i, tn,tim:i.nllo 1 ·\'.!'niar Li:n;1 <:on:>1~ti\~::o nn. demissão de inten
°. :0;e1· lor<"'''<? '.' :ifi·;;tar-rnr. cio rp1e ..:0;1~titne o de,:d;1s int·.;ii -.1~. na~ vesner-as d;i, el1úçà.o 
nm 1m111011l1:11 de.stn .~•;;s~ml 1 !éo. e que vern <l I e~tatu ti. . • 
ser a conroe~·ão -la lei · • O S!.' . . FE:.-~x..1.xoo Srn.\.s-~üc1 tle~ej o entrar 

f'~ l ;i. leit1n•a. tl o:;;joru.nes vi •ltHI o m.:u amig-o 1 na :1p1·ecü 1~cão tlo:sto f<Lcto . 
e tlepubd:i vel11 Pará. ao flrntlmnentai· o s;~n O ~ , , ,. _ • . - , 
T"enueriP1ento qtl ª rlr"t .,, ·t i··cut~ l w~ n to l' ::>!,. :\IA .•. CL.\:S O. DB i\IAGALHAES- NCSSC 
· .. , ' · , º • · " " ' >S " • e'". u' 1- ' ca · V E · - t ' d 11 ver:;a:;; nccusaçües ::to c.listinclo "'Cuera! A"ui:u· 1 ou, · ~x. Ili.LO 1""e e e . ·. 
Lin1a, ex .gove1·naüor tlo Para~á - ~ O Si~. l·'" ~: r-txAxno SLuA.s-~Ia~ tenho o cleYer 

N,;0 cstand0 presente mi hor:i cm '1lle s 1'3x. j 11; !1t1.~ti;1·i.i:. um;t p:tla vt~.t cm uefeza de quem · 
prorr.r·iu o;;~n <li:;cm.,_n, venho agom cmnri·ii· n.1.1 ,e",t.1.,1l~e~ntc . . , .. , ,:- . . .. , . 
um rle \'Cl', lembran•.io ú Cnmnr:i '1Ue aquelle S1. ~~ ·,,itlt.nlc, o~ e:;t._L<lo,, -~lO JJ.: re,. ~ .iu-

. c idadã.o n'io t,, 11110 .
1 

.. "' ti t o 11 --t· . _ :- to11orno.; ;t :;na ad11111nst!'açao :J.ao e;;ta sulr 
, , , ~ . • >'fo C~ ,\ C.\:x1.1 UaO , •1•1 . d· : .. ... ~ . .· · ·• C· . · l <le\·c :<er jnl z.•<lo sem ser on rid ~ o1 1 n,1 ,i .t •• c•,.w :••:,ia. ..11na1 a , nem a<.? ;;o-

• •· l. verno, no q ue •hz 1-e:; 1ie~to \\O seu re·•rn1en 
O Sr.. S1~1tY.1rnm.r.o-E mnito 111.~nos m;rn1hr lnt0t'n0; p0rt1into, tudo qnanto aqni ii7.~rmos 

e ,;crcver :n•t1g-o;; :tnonymos . pam c<•r~ i;rir os erro;; 1la <ulminbtraç::io loc::1l 
O ~R. Ftmx.\:o•DO SDL\~-:\ii.o pi•et••tHlil di:;- »Gt·á ,,m S•tc!'ificio de um t ·mp<.> prccio;iss\rno. 

cut ir a::; (lnestões ['01•mn\a1b~ pelo illustrc r·c-1 tJccl;u·o que voto ~1 ,: i t;-~, o r cqucri1uento 
11reseut:rnte do P;1rú, pni·qne entendo rpre 1 <tll!'(%enta~lo r>el? meu 1l!astr ~ ~o llega, repre: 
~'"'" que.>tii:s, :i.Jfoctando •lirect.imcnte os ' sentanle cio Par;~, no qual S . E~ . pergnnta. s1 
interesse> do e:;t1Llo, :;ó alli ucvem ser cfü- e governo _n1:uu!ou :mnu!l:lr uma. clausnla do 
cutid11s e julg';lda,;, e a. C:im:1ra nad:i. tem de contrado flrm.;ado pel_o ~n,~roadot: t.lo Parana; 
ve1· com ella.s. clausul:i qne :s. Ex . .inlga inconst1tnclo11al. 

l:1coost it 1.1cionnl, p~u·ece-me, ó a inteeven-
0 SR. SEm:1rnzLLo-De CP.rto qne tem , si ç..1o ,!0 Pcilei· Execut iYo nos nezocios do es-

o goover11c1 n:io m;rn cl~ r anuullt\r n concessiio ta'.lo. y 

feita por aquefr; govenmd01·. Eu dese,j;\ri[l S•\oer qutü :i. posiçilo do noiJre 
O Sit . FF..RXAXDO Srn.:\~ - Já disse rp1e deputa1lo como govcrnadu i· 1fo u:n estado j iL 

não quero en.t rut· na nprecinçiioLlesta qcw.<tilo; co:istituid·•, ;;i S. Ex. ;·ecehesse ordem üo 
mas.como o 11lnstre r!epnt;i ilo me cliama P"l~l g-ovc;r110 ;eral pa:-a a11nnll<1r nm neto 11ue S. 
este tel't'cno, direi que a qne~tão de inco11- Ex . tirc~55e p1·;1tb1do. Em t.ll C•)llj unctur~L 
stitncion:1lil\;1de não e;;ta aírecta :."t Cmnara ern. mn\lo n.üural que S. Ex . rlecliu:.1:;se rb. 
dos D<:puta.:los, _nem ao governo, rn~ts sim ao c.ompetencia .:lo Pode1·I::x~ntivo p;u;\ inten-ir 
Poder Jmllciar10. cm neto.:; <J.Ue ultmpa..-;sam ii sun esphcm de 

O SR. S1mzF.llr-:u.o - O ~overnaclor qu·~ ::tC\'.âo. 
estava no Pnrana era, um <lclegndo ele con- Como representante do estaclo do Paro.na, 
ti l t ' 1 · J quero deisa!' hwm1lo o me1i p1·0 testo contra 
' ança ' o governo, 11ue m l1t olmg<lçiio ' e a intel'ven çã.o indebita e inconstit ucioual do 
manrJ::w irn11ullar a coocessifo, tc1nto mais 
quanto tioh;t a consciencia. de que 0 a.cto eea g-ovemo fe::!el'n l nos nogocios daquellc esta<.lo, 
· 11 l que :1~11i tão obscmame nte rej\resen to. 
1 eg<t · E' Jast ima.-el CJ.llG o.> L·epublica nos. M1ueUes 

O SP.. l~ lntNANno SDUS- Além ubso ac- que roe m :.i raspuns~lhilidadc mot'al cfa nova 
cresce uma. circum,;tnncia, e é que nesse con- in:>litni \<"lo, e~tC>j:im da.ndo prOY<'l.S de falta. de 
tracto lm a clausula. de r1u.;i elle serii sub- orienLiçii.o repub!ican<1, rr11P.re11 to com·erter 
n!ettido il aprecia~·ão do governo, e, port.·rnto, e~fa a;;sembl:ia, ja não direi em :igenci;i d.:;. 
a qnestão esta. terminllfla.. accu$;u;ão, mas cm t t'i!mna 1 de jury,sem lei e 

E' possível que o illu;,;tre ex -govem:idor :;em forinuh1s ..i~ proce;:so; e o q11c ê mais 
do P<l.l'<\nit, no desempenho cl;i missão que gl'ave,aconselhaudo,provoca uclo:.1 inte!'l·enção 
ll1e foi couf.a cla , tenha commettido erros, e 110 Pofor Executivo no~ uegüdos do estado . 
eren~ gT:iYeS ; pois o erro é partilho. <la con- 0 Sa. SE P..ZEltELL.o- v. E~. esti\ .iesvi
tiugencia humana. : mas e que pretendo é 
t razer ó. convicção da Camnr<i. que aqnelle ando :L questão· 
il!ustre cid::1dão, no desempenho da sua. difficil O '.:iP •• MARCIANO Dll ('.1:\úALH.Ã.E::>- O ~sl~ulo 
tarefo, ni\ ::i~>:dra m:.üs p?.nosn. d:w•1el!e es - do Paran:i uilo estii rrn tonomo. µorquP.. a. ;;u:i, 
fado, •1nal a.· de smt or~anis:1ç~o p1Íi itica, foi or;:;lnba:iio )}()litic:i. ('<)i foi li\ p.•ln. intervençãc 
de um:i. modernção admimvel.(.Yiio apoiaclos .) :1 llusiva. 110 a-overno federal. Tão moderado 

Posso ~!ziff as. Ex . qne o seu progmm- fui que ~1té v iolon :1 con:>tituicão 
:::na consistia em completa nlistcnção uas lnt 1s o Si·~. Fr:1o;A.:>r•O SmA,;- F::i las P,;;WS (1),. 
políticas.: · ;;ef\·a~õ~::; p;u·:t jn~ti tle:1r o mP. 11 Yoto, nnd:i 

O SR. MARCIANO DE MA.t>AtlIÃE~:- -~mo- mn.i~ touho :1. ncc:·~;; ceut:tr. ap,mH$ !cmbrMvlo 
i:leração e a imparcialidade do Sr . gmeral 1 qull é tempo d:! irmos :S P- S'lÜtHl(l <l~ l; oas 11orm.is 
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do go-verno que ado11ta.mos e ab:.l.ndomutlo ·1s 1 O noure deput~do, l)Ofla llto, desviou a 
' 'elhos h:i.\litcs do p:issa.tlo rer:-imt:n, com todas quest:.i.o. 
n;; suas tramoias, Yicios e def~i to;, Yicio~ qae, A minh a. perg-uuta. t inlrn. t;into m;ils razã-0 
tanto oeste como no sy;;tema decahitlo, si;- ser- de sei·, qnando :i.lfirmei , nesta casa, 11ue um 
' 'irão pari\ desacreditar "' H.epublic<i, como: di:;tincto chefe re.put•l icano d'aquelle est:J.<lo 
des<'cretlifavnm o ímperio , quliudo a liás o l cio qual ;} representante o nobt·~ de;putado, 
paiz ctu•ccc de leis iu;Vli:i.ve is, que estü.o de:; - tlil'igiu -~e muit:1s vews ao S1' . Lucen••, pa-
aiiantlo todo o vi•~or tle nosso~ esforços. rli111lo-ll1e in::;tan temcnfa qtte annnll<\ssc ;;e-

º melhante ruuce;;~iío por que. nlém de incons -
O S r . Ser zed e llo _ i\ão prcten- titucio_oal , encerrava nm ardil_ r~~ri,g-oso! l'll

dia m;ii; occupar a atton\:ilo de;;t:t t'ílS:L solJt·e . tre~;~' a c~21 ple.~am~.u.t~ ~mio:! ''? "~em~ -~mrn
os a.s::un1ptos relat i'\"OS ao Pa\';1nil . Este \ ceuo d~ ~.,ido'.~ ª .n.u ~l.l .l e ,'i ~::.pxul . i~.w. 
pl'opo;:ito er:.i con;;enu~ncia das Jil'Oposiçõe,; : O _no Jle _mim,t~o ~ co1111~ce t l)lle a coo
q·1e :i!fümei em lll ' ll (iriineiro di<c m·so qn·m·lo 1 c:i~;;.-;uo c1~\ lllconst1tuc1onal, <: io:1s~ol1 em um:• 
s~ ·tentei e a.liá. ~u ·tento ·n\nch 'e .. 0,1rm;·~re i das vrzes um telefrl'amm;t, or·tle1m11tlo ao ;;o-

:-. , ... .. :s ~ ~ " e · l • veru·uJ •r c1ur1 ·:i ·lunl1·1-·..;,e 
a sustentai', que o ex-g-oYcrmi.1!01· ;;cncr•Ü . ' '. , : ·-~" .,. ·-.~ - ·. . ,..· 
A "Uiar Lima a . m infe lizm,,n tc ·~on !'iar:i o Eu, J>Ot ~on,_qu.,nci.t , !iz o ieqne. 1men.to 

"., ', . ~~ ~?,.e,.~ ,\ _ . 1 1 )· .. : pn.m Slt l.ler s1 rea l me11 tc se tm ha. to1•1J:ctlo e O:e-
Go, er no,\ Ol',,..\Dl:,;.• ,ao · 0 e:.t,\t ? l 0 I ,\l.\IM , ct i 1"t1rs~ ot·d 1• ou si o " OYo r n'ldo · do P~•ra.-
ern. tlnu l >s- , - lioinens '}lle rlek1xo do 1·onto · ~ '" 01 ., "' ' 1 

' . t:: ,,~~ . , • 1. J , . na ti•Jll·i. por· tr:tz le · i •tl"tll'nl ll1' l Í" riotlero-o 
de Y1st:t pollt 1l:O e no se11 .:;;u·acter ele a.dm1- l · ' . ,.' · ~. ~-' ' " . ~ ,,. .·' - .. , ~ 
ni.strador, só em cligno de conuiüserução, só t ,o_qu,e ~ p1op1 1?_1.um~tr?_~,1 ,1,,uc11 l tmJ:P"1 a 
e ra dirroo de dó Todos o:· <teto.~ de s. EL ·farei m.rn~et ª""''~ con.ce,;;;.to. _ 
l " : _,,., . - ~ ~ , . . (r>;: , , . _ Qu;m to <\ l) ttestü.o s1 a Gamara tem ou D<LO 
~va~1 c~m e.tre~~>_ 0,.~ .,_pu·tlo •. n.ns < --l?Hffe que '\"er com :1ssumptos tlestt< ordem, direi 

mdo,, a ~sa. c?n 1~ªº: 1 . _ . . ,,., ao nobre deputado que ella tem de intervir 
Peço J '.c:oç~\, poi,,: '.10 me l ~llu;ttc <:o.~ le'.:'" ' . e l1setd i.snr, e u:n cfover seu, e 11rocedem 

U: ~~e,m 1e.::ipeito e e::.tu~io , p<:1ra n:ioo- t~JJt. r ~eu, ! muito 11111\ os 'tue •.leJl;; se nfüst;1 m. 
ll0 ell o pro testo en? í'.n:_or <lo ex- "'º' cwnad?I 0 ·n.. '.-l5 (h Cou·ti tui "LO ê cihr o e P.X
do esta.do do Parana, smao c.omo ol: 1"~ rle ct:l'l- , !Jl'ess~ /zJ) ·~ lr.~um,be ~lo co~gTesso 'velar lJ~la. 
qad~'- como . uma ve!da:e1ra. ;::.moL~ ri~e 1 gu;trda th Con~tituiç.f1.0 e <fas leis, etc. 
::i. Ex· , e1~1 seu ~o~açao e e ne1 O::;O, q uiz d,u Or:1 , si 0 g·cwernatlor de um estado ai nela 
aos pobre"~ de ~spir~to . , ,. . ~ . não organi&tdo, deleg-ado i.mmedi:lto da con-

si:: pre~1dc_n .e, ll<u;> t~~-ho .lu 1 1~!.l n_I,., UI:],\ !ia.nç.'I. d~ gov.er_no,, -:ioln. " Constituição, por
em "'º~~en ta1 , <l. º?t recç;~o (~O !)t ?ced 1!11e1 ~o que razao esta rn lu L1d o um re1H·esentante ck1. 
q ue _t.H!, pe1gunt.iu~o :10 . e.?\ ~J no. ao s~. ', 1 Naç:w de intla~u· do Poder Pul1lico si re:i.l
He~r111n~ d~ Luce~n~ "'ª h~h~· ~~l~tdo. c t1mpi ~ I j 1riente sonbe mi não o .~oYcmo t'eder•tl cum
~ svu de',;.1 orden"nlo ao "'.~ .. e1 u,1d~1 qu; .e •,~ prir o seu dever·? l'ela i!outr-ina do meu 
~eu d~le,.,.1clo,,. quando o e. t,1do u.10 e, t n,.. j col!e·~<l che"<l!'fotnos a 1)eJ·milt ii· <1. l?SSB :::o\·cr-
ot""tU11:;:u.iv 1a 'l" e o "'º' ·cn10 se ln via " " • . ' •· 
ar~oga~lo o' clÚ.,;ito de 11on~nr e delliit tii· go- mulor totlr;s o:; alJusos ! 
•er uado1·es intervindo mi economia do; esta- O Sit. F iil::XAXDO St:>iAS- Qual é o m~ul-
dos; se tinha pelo menos na pratica dessa tado pr~tico disto ·? 
abuso, sabido evitar, em beoetlcío do proprio o Sr~ . SEr:.ZEDELLo- E' a ob~crv(lucia d::t 
e~tado,uum vfol:u,:ãu constit.uciooal,rna_ndnndo lei: e niio creio que pos::n. lrn:re1· r.;snl
::t.nnullar uma da.s clausulas da. mal:;mada e t,,do ll1<\is util nem dti imtio1· alca.uce pra
perigos:1 conce:>são_ do Ba.uco R7g-ionaL ti1.:o pill<\. o p;ir. úo que o r~speito i l.ii . 

• Rea.Imcnte en mto podia pe•hr ao Govern9, j (Ap1>iadus.) 
ot•ganisado o csfado, completllmente con~t1- Q~1anto à adminíst1 ... wi.io do cx-~overuar.lor 

- tu1do, q~e f~sse. ordenar ao goYernador e leü~>, j do p,,1·ani~, eu potler·ia ap pel!a1· <las palavras 
e que .Ja nao_ e seu delegntlo, a nnnnlh\Ç<tO 1 tlo digno tlepntndo, pam a sua propria coo
<lesta. coo~essao. . . . . . . 1 scie11ch\ ue repuhlie;ano, pergunt.'l.mlo-llle, f'-i 

Ho.1e s~ uo potl.er JUd1cia1·10 1 U<:u~1Le, essa• s. Ex. pbde· ac1·edit::tr que um governador 
taref.1.,, si o Congres~o do estado nao tn-ei· a 1 que por iuepcía e iohabilidade vae rt um es
hooest1.d.~dc d~ füz.el-o. _. . tado qu~ encontrara em perfei l~~ paz e trao

In q~m, po1;;; s1 o g~v'.3ruo tinha S..~-b!llo quillidade, oade não havia mais desejo de 
cumprir o seu llíffer , st tinha annullado o re>iver os antigos part ido;: .. . 
decre~o inscon~titucional de se.u dele:pdo. . . __ . . s . . '<- · ~.~ - d 
E~ta eotan d1Jo que eu rere1•1a-me a epoea. O Si, . FEP..:"l .• :rno ~Dr.~, ?\.to apoia o. 

em que o esta do uinda. não esta"'ª orga.nisatlo, 1 O SP. . S ERZEDELLO- V. Ex. não se acha.va 
tendo à frente de sua ~dminist ra~uo o govcr- ! no Paranà ; e, si essa lemhrauça dos anti"'o=i 
na<lor, funcci onn~·io tl.n. con fiança . g9•;erna- 11;artidoi! não ~stava completa!nente apagaJa, 
mental, que h:1vm pra ttc~ulo a cr1mmosa e e porque a vu.1dncle, a amlnçao do poder em 
e scandalosa conces~ão. . <tl gun~ em ainda. maior do que o amor da 
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po.tri:i. e o bem tio <Etado, IJ Derendo sônm1te Em rolaçüo it minlw. administrnç;'to, a.bri
for111a re1 n p;irliJos pc~so:1 es, aggremiaçõ~' ram-se dev:issa.s e os desa.tio a 'J.lle t rag:un 
sem 1lou trina, sem lirincipio;; o sem .fé. Ma.s n publico urna só irregulo.rid.lde praticada 
>L verrln.de é riue cu deil:ei completame11te por mim. mas sem calumnia e sem . mentira. 
:ipagndas as antigus (li,;sonçõe:;; llilo se fol lavn o sn.. FERNAXDO sr)t,\.S- As. eleições fo-
mai;; em partido libeL'<Ü ou e-0u;;erv:.tdor, o lll · l · l 
mnito menos em àg-ru1iamentos deste ou •h~- mm iernmas, porque os l o11s gruvos e ie-

" Q·twam no •tccoi·do de fazer-se a ele1ção sem 
qt1elle homem polilicn, e a pro;·a est:·t no inr1uenci:1. do governo. 
prop1•io illn:!-tre cleput;\dO. s . Ex.. :oalle vcrlei-
ttlmcute que, si a polil\c:\ que eu 1iz no Ptt- O Sr.. Sl':R.7.EDELL0- 0 meu co!lega me per
l'll!lá fo,:se de agrupamento::: pessvae.s, s. J~x:. mitlil'ú c111c nüo cn t1'<J O:\ qncstã.o •.l:lseleiçúcs. 
lrn..,.i::i. ue set• sacl·iucM.o a. nm desses agrnpa- S. E". sabe pcrt'eitamenle qne, em relaçiio 
mentas . a.os as:11mptos cio Pamnú, sou completamente 

, irnJl:l.rcial. Qaando rui nomefülo :;ovcm:~dor o Stt. Ft·:r..xA:>oo SrnAs - Niio contesto, parti nrinelle est:vlo, s. E,_. sabe perreita-
mas os .'.lgruparnento.spersis!irn.m. menteqlW :;r?. ::cch:iv:tno poder uma Jas par-

o SR. SEr..zim:;LLfl - Mas o actu~ l govcr- cici.Hdtule~. <)Ollstituid:l pelo pltr tido republi
nudor, enconti'lln<lo o e5tad.Q em p r~rfoita pa~. c;wo llni 'lo ao Yell10 elemen to con~c1·vn,dor, e 
e tt<lnqnilliofade,est:mdo todos os homem pu- :l[!!'U ll~ lillet•aes mais <llt menos iníluentcs. 
l1licos comp!ct11.rncote de acco1~b p:lra fazerem Esses l1ome11s tinham est;tdo completamente 
nlll:\ politica libet>;.\l, sem amllições pessoaes e de posse do poder T>nblico, com clons go'"er
;:ú coi;itant.lo no bem pubiico, o <1.ctul\ l ;;over- nadares meu~ antece;;sores que havfam go
da.dor, po1· ioc.'\pacidaóe e inepci:1 , deixôll-~ Yeroacll) com I'l\l'.L honestidade. 
1lomi1111r por nm hon1em l•olitico e de 7L~rntle S. Ex . s:'l.be ll(lrfeit..-i:mec te que, o lado op-
va!oi• 1~m uma das 1Jt•1·cia litla.des. • posto, coostituitlo especialmente po1· um 

,\ 011 t ra parcialidade e~trnrnec::eu-se, e como zraude ,zr upo tle libe1-;.ies,i~ testa lloil quaes es
et• t pi·eci~o c:.ist i!(ar a.que lles qne nilo tinlmm h7r. oHlnstradc e honasto citladão Sr. Dr.Ge
votrtdo no Pr .. ~sid~nte da Republica, m:m.lon-se nero:;o .:\la.rques, meu amigo, ncll:iva-se no 
fazcl' Ui\1(1. Yc1·d:tclGil'a. i·e:ic\'ão ; e o govar~ ostr,~cismo, n ll':lstndo cc.>mpletameote de t nd;t5 
nador, s.~m attenller a.os interesses do ~>titlo :ls posições, po1' motivos que não incli\go neste 
ue1n olll:n• par:l o futm•o e p::i.ra o re.speilo mome!1to. 
que devia ;\ seu proprio nome, sem atteucler Zra. esta. a sitaação elo esta.do quando, ante 
que o grupo que preteodi:t ~m•\;.."il.r repre- ::is l'echun·1çücs 'lue le\"aoto.vo. o grupo oppo
seat <lY<\ um;i l:trga. p:-1rte d<\ popul:\Çft.0 do sicioni> ta. e :1 exp loraç.5.o r1 ue se luwia feito 
estado ; que havia. dirig-ido :1 politi~\. e a coín <l celelll'c o,ue.~tii.o das barrcirn!!, prestes 
situa~ão durante q unsi todo o período llo de J;1do ;\ i:llLO a cntr·rlr em luct:i. o poYo ele 
go1·e1·no provi::;orio ; entregou- se comDIP-t<1- a.mbos os estltdos 1x1.s r egiões •lo Rio Negro, 
meotc "· uma •.las 11,wcialidncles, e o re:>ult:..i.tio JUi uotneado gorer1w.dor e corn:n:i.ndante chls 
foi serem as eleições complA!:uneuLe vie!wl1ts. u.rmns com ple1ws 11ocler es e cartn. braneR. 
foi pôr-se em pr(l.tica ''" nüis igoobil l'eacç·iio: Como re1mblicn.no, impuz-me o dever de 
foi collocar- se ú, m1\rgem homens notnveis, nii:o pri\liC.ll' unw 1·iolencht, de proceder sem 
caractet'es respeita~· eis, qne e:;tavam :i. rren tc odios e pitix:ues, sô olhando par:i. o bem do 
dos neg-ooios pnblicos e htwia.m :i.l!!'1ms estado. 
prestado o~ mais l'clev<mtes se1·vii;:os na a~luil- P1'0Curei, então, cercar-me de todos os ho-
nistmçfi.o. roens honestos, serias e patriotas, sem di:;-

Tire occasião da ora-ani.n.1· e serviço d<l tincções, sem lwedilecções, pan1. com elles 
Intenc1encia da capital no eshdo do Pnrauá; fn7.er Um<\ llOlitiC.1. que esquecesse :t.S pessoas, 
c~llo r1uei à sua fr ente um do~ C<ll':lcter~s que :i.noullasse os antig-os partidos, que 
m:ti ~ dig nos qne to:")'.' e nquelle estnclo na. esma~a.;se os ve1ho:;: odios, ~" lJ<U' do maiot• 
:i.dmiuistt'Ução. zelo Jos dinheil'oS do estado . 

Como o iilnstre deput:tclo s~be pe1.·feitn.-
S. S. fez uma arlminü:trM;ilo moralis~füt. e mente, todo 0 meu intuito foi esse, eocon

hone;;tri.: poz cm execn<:~\o as postura~. e tt':\oclo erit todos a maior abuegaciio, de modo 
u<lmiuisLrou ele t;i,l modo que füz 1.una. eco- que nzer.:tm-sc as eleições sem reclairu.1.ç-.(i.o, 
nomia. em l1ouco;; meze5, de perto d.e dei:rnndo eu 0 est.'lclo no .meio elo a.poio geral 
20:000~. cm um:i. inteadcncio. que t inhil. • l..-to ,fo tocl;t u. popula.ç•fo, sem distincçft.0 de 
no rcg'nnen pas:><1.~o. toct_a _ser-ie de ubu;sos, classes . 
desde a fmude a te a enussa-0 de verdacle1ras 0 S ...., . "DO s v ~ colr ga~"" 0 foi 
notas falsas. . a . • 1m::;-~ n.r, >- ' 1"'' .,.l 

?.Tas nem asse ftrnccioua.rio, que 11ão em so par-a a eleiçuo. 
político, que nilo era pnrtifario, que não 

1 

O SR. SERZEDI!.LLO - Perdóe-me ; não foi 
tinh:i. nmbições no estado, foi poupado. p~ra. <\ e leiçiio : fo i pnru dar uma nova <li· 

O odio e n. paixito fomm 1~deante. r ec;;:io à. polittca <lo estado, .e ccmo v. Ex. 
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sabe,• o chefe d.::i. parciali1hide política ']Ue o 
meu collt•gn s11stenta, nco111p·1nl:ando-mP, 
declarava am todas ::is lo~;·,.Jid;1<le,;, qae no 
P•waná. tinham desap\nredflo as ant;~ps a;:
gremin~·iJes p:u·tiri.nrhts, que n'io 11:<,·ia rn(lis 
nem velho; conse1·,·ndore,. nc10 ,-eJ lio$ l!
ber;1es. que sô \1; 1Yb i1m gT:t!l\!.: p:1.rtii!D, em
vcnh:lolo Clll traktliJ:ll' peJo:i. pt"OS!JCl'Íd;Llle e 
fleln !'elicidnde •lo c~tndo. 

Foi, i'1·. pi·e,;idente, neofas condiçõe,; que 
admi !\blrei o Pa1·:rnit. :\:i•) p1·ocurei f;izcr 
(·0;1lí~õ.:~ politic;1s para tin> ,~ leitot·:ies. Fiz 
um:i politica lurga e tuna. :Hl11iini,;t1·ação í]ne 
tül!<i a impren,;:1, S•?m exc2j11;·3o, ;1poiou e q110 
todo o e~tado a1,pl<muin. 

O n1eu ili ustri'~ collega, tin kt Ilcr·tcnr,i· Ir. ú 
antig:i p~rcialirtade repnhlic,rn:t. em nina rli!s 
lo~:i !idades rlo cstar1o, na ~iiinrle de Para
na::;u~. que Justamente ~e li~t>·i:t C'1nstitn:do 
o li!udo de uma das C·tmiihs m:1is·di!;"n:ts. rn:1is 
honestas e mnis podetos::ts do rnes1.iío esu.üo. 

0 digno llepUt<\dO YBtberàm :i polític:t UeSS::\ 
familia e, muitas vc,zcs. tt•;n-nr.< lnda contr·;l 
ell:t, lllch em que 110 :ml m· <l~ Llisw,;:;:10 
os ataques p~ssories não for:i.rn despr·e~:1rlos. 
Fi ti•esse hn viuo colli;t:;ção ;1:1r:\ rim <'~id
toral, o men co!le.za não tel'ia sido eleito ·rn 
vista tla pressão que h:i vh ele fü zer ess:i r.1-
mil i:t lip:acLl à pa.rchllida(le (jll'! eshv;\ aa di
recção elo estado atê à minln nome··1çi'\o. 

Entretanto, a Cn.marn sahc que !lão acon
tece11 i~to. 

O SR. S1rn.z1mEr.Lo-Niio acredito que o 
~r1t~ü qnc ;tct.nalrneoie al!i se D.~h;i, no poJer 
tcnlw. rnaio1·::\ no e;tado. 

O qLJc ns trncli~ões politicus do estado do 
Pnr:ui:'t, por mim encontr;vlus, en;;inaram
me.foi o se~·uin te: existiam iluas 1xn·c:iüt!idades 
n1<lis 011 menos em ~quilibrío, YiYendo de nma 
con:;t~nte tra11:0aeçiio e. aclmnclo-se dividido o 
est;i.do em rlon;; díst1·ioto.o;, ern. por lllll eleito 
o l'é'[l!'e;;en tante rle nm de5~es ;.;Pnpo~, e por 
ouil'1J el1~ito o re11resentante tio ;.:-rnpo eon
t1·al'io-nm lilJeru.L outrC\ con~el'\"rt1lor ..• 

o Sr:. Fim.:-.·,\ xno SDIA~ - Xiio é exacto 
is;;:o. 

1) Sr:.. SEl~ZEIJl,Ll.0-.'. e :1;; 1\rw.s vnrciali
dn.·Jes,m:ti;; nn rneno;.so <: rp1ilibr;i.vnm. Y. Ex:. 
oilo pôde conte~tnr isto riue 0 &tlJiilo e,:! hi,;
toria velh:1 . 

V. l~x., comprchcmle bem, que: 1 Yendo o 
partido republicano ,1 s"imil:1do o p:11·tiJn cou
,,:,!1·vado1· em sua total ídaJri e u :n;l p:1ete iiõ 
pn.1·tiilo ltl1eral, q11e eSS'l :ig·~i·emiaç,i\,o não 
p1.irle, não ó po~siwl meomo que constitua ::i. 
tninoria do e~t:ulo. 

rifas, St·. pr"~"i<l•:nte, tivesse on nilo 0 go
Yern:1dor, ;\ maio1'ia no estado, :• verdn.dc é 
qne for., no P;irnn<t, a1Jcn a~ um•t politic:i. pe5-
soal, uma. po\itica. de o<lio.> ,, j)ai x<•e~, nma 
poli lic:L ~ern roln lo e sem b:rn1leír<" nm.1 po
litica de interesses imti\· iiluacs, pO!'(Jtte, como 
se ~ate, alli se tem rlistril.i nido complet:i
mentc ns co11cc:;sõcs e :lS tcna~. comprnnwt
tenilo-se o f'nt11ro; :11 li iez-sQ um:i de nulm1h 

Ô~ l1omens tl1l 11re~ti~lo, os d1cfes politioo;; t:Omo jamni:;; füeram os velhos partidos ~ ! As 
foram todos ;\CCÓr·Je:; CfÍl <\ ttende !' :\O~ ::;en'iÇt)S CODCGS&õe;; dltrhl.~ ex~erlem em illlnl0l'alidllde O 
d_o meu colleg:t uo p<ll'tido l'~p11bl ÍC<\!lG histo- que a. imn~in:içiio póie c1·e'1.r; ellas revelam 
nco, e deram-lhe tHfü\ cade1ra no Coogresso ol'a a fal t;t co1np\~ta de e;:crupulos, ot«\ a 
como l'cprcs·~nt,uüc do E~t1ul,>. i~11ort1.t1d:1 u. rnab elumeular· d-: t <i.es assum-

J\fas~ Sr. pre;:iclGnle, o cx-~on~rnn.dor ,] 0 1 p_to~ ... \inda ha di;1s o il lustrado scn:vJ01· 
Para.na procedeu r[,; mo.Jo ah::nlubt11wnl<J con- Lhal;Jmo cl0 Amat\ll rnostmrn no Senudo qnc 
trm'io: deixou-se in~pit";\J' por outr:t ol'J,~m Je o .c~-govcrnt\11.01· ~\o [Jarana l8Yon o seu_ es
idéa.s. obe.Jccemlo às instrnc0õe~ . le >c ns amos, pinto de p:1.l't1dn.r1srno, ou trntes a sua we
e ruminou essa po!itic~i, que r~z i·0viver os an- pda, :1 ::;ua iucapaeitiaúe, a\!ºº\º de du con
tigo;; odios no meio de uma f'.droinbtl':1~;\o de c,,ss<"ies p:1r;1 coi.>l'n1· impostos a entra,ia. de 
escrmdalos, de conee~sues !mmoraes, r.le reorla portoo. 
de t 1;rrns. a r~roteB·iflos 110r h:1ís·o preço o dn Não 1)l'etendia, S1'. iweiii.:lente, occupar-me 
de~orga.m.sa.;ao nnanc~H':l 1k) e~tw1o ri.u~e mais de:;te a,;snmpto; til-o. po1•em, pela consi
comprom1:;sos IJU':' :? hrto ile <irra:;tnr a nao <ler:ti;ii.o que rnerec~-;nc o men r:nl leg-a, depn
pod~r m:~nter, >inao por pouco tempo. :J. su<i t.,,10 pelo Paraná, que em seu 'iliscnr::;o, ap
•tutonomm. . pello pam tl sua <:ouscieociu, niiú qu iz com 

. .\ctnalinente m verteram-se compl~t:tmente cçrlc1.a tlcfünder o ex-governt1dor que n:lo 
os papeis. merece derem~. mas ~im praticar um:L obra 

O grupo que ::i.te entito pronuncí:l.V<l-se de i:::aridade, d:uulo-lhe por generosid;1de a 
contrn o goYec·no, j}Ol.'que eslaxa no o:;tra- ;;u,1. pala.Yra como e:;mola. (M'i~ilo óem ; ·muilo 
cismo, •ó boje tudo cór do rl)S~, tudo per Jeito, óem.; 
de modo que ocor<tção dü patriota entri~tece-
sc e, de,,c1'Llo.do Jo, homco~, d0$Cru :üé do l'n- o si·. ~.Ial·ciano de Ma<>·a
turc dB.ste paiz. ( :lpoiados.) . . lhiles- Sl'. pre;;irJente, sig11at.n·\o d o '":na-

0 SR. Fi::HxA:.; D~ S1~rA.s-V. ~x .. não pó:i0 l ni l'es lo _(tos. congr~ss\~t.as ein op ~os i ~ão ~o 
negai· ciue o p:,rt1do que prau.onnna hoje,[. g-ov•~!'no <la !{eput•l1c~1; si ~ to-n:ie H >l olmgaçuo 

.. sempre teve m~io~ia no estado. de toruar, embora muito llgc1ramente, 2v 
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a.ttenção desta Gamara, pelo de ... -er que tenlio 
il.e corresponder á confla llç:\ rios no;;.."Os nmigo5 
do Paraná, que me hoummm eoin 0 $SU suf
fr:'lgio 1x1.ra represientante da :-lar,il:• por es;;e 
est~ldo e pela collereucia qne m .i cumpre 
rrntnter como politico. 

Ven\10 declarar, qno nll.o intci·•im na mu~ 
taç1to politica, que tr;1nsfo1·mot1 11ma mino1fa 
hostil em maiod:I governamental. 

A nomeação do Sr. general Agni;n' Lima 
pn.ra trovernador do estado. ern uuda consul
tou os interesses est:weis da po!itica e .atlml
nistr;1ção. Não foi ouvido nenl1mn do~ rcpre
seutante;; do estn.do, enviados à Coustitninte. 
A sua interv··D<;<i:o como autoridnde foi a 
ol'igem da 1livisão na füm\li;t par.rnácnse . 

O meu :woio ;;ó potle1·ia ~c1• da•lo à continui
daJe ria polític.-1. inauguri'd<t alli pelo g-ovel'o:i.
dor Dr. Ser·ze·lello corrêil, <jlle ·~ ba.5earn no 
con~raçamcnto e união de toilo~ os ch:mento:; 
ut r·is dos :rntigos partidos . 

Niío harin. uec:essítlade de urna so\uç.ão 1le 
continuicl:11le na. i101itica inaugurarb., e ~ue 
tão bem consult aY<t n. harmoui:t e paz dos 
fW.mnitense::>, po1· isso qne :t ma repre~ent:1çito 
é composta tle elemento.> repubfüanos, lilJe
raes e conservadores . 

\"enho, pois, cumprír o meu dever., apre- · 
S<:!nfando os meus prote:;tos iL politica quci 
dividiu os p:mioaeuses em vencetlores e veu-
ci.dos . · 

Gr.r to, porem, como ~0u, aos mesmos pnrn.
nil.an:>es, fa.Ç1) , entret:1nto, o:; mais a1·dentes 
votos, pm~c q_ue s"ibam os ve11~e1lorP.s usaJ' de 
gencrosid<tde e de p<ttz'ioti~mo, para qu~ o 
Pai·aná. nttinja. ao progresso e ao bem esta!' 
de que e!le precisa t· tem direíto. peln su~ 
r iqueza natura! e pehi. JelliC<l{'ilo de seus 
filho~. 

O Stt. PREs1o:exrE- Acltintlo-se presentes 
Srs. tleput::i.dos em numero kgttl, ,·ae-se pro
ceder ás votações adiadas . 

E' posto n. voto~ .e ~µprovado o p:1recer 
n. Z deste :i.nno so\Jre a· re-organisaçl\o da se
creta ria till C<Lmai-a dos Dcp11t;vlos. 

E' i:?mümente po,;t.<t <\voto;:; e approvud<\ ::i. 
emeMa do Sr. H.etumbit e outros ao mesmo 
pnrecel'· 

Em seg-uicla, é poEto a 'iotos e approvado o 
pn.recer li- 1 de~te anno concedendo licença 
aos St•.;;.1iermmtlos Urbano ~forcondes e Pedro 
Americo. · 

E' igualmente approvt\do o requerimento 
rio S1·. A riotides Lobo e outros sobre o con
tracto de saneamento da. Capital Federal. 

Si!o lirlos e j11lg,iclos objectos de deHberaçilo 
os seguintes pl'ojectos 

N. l. O Congresso Naciounl decreta: 
Ar t . 1.1

• B' prohihido em toda.s as relações_. 
officiues e em qw~esqusr netos publico:;, por 
rorç<.\ elo art. 72 § 2° da Constit uição da H.e
public:a, o u~o de titulos uobilüircf! icos ou de 
conselho. bem como d~ condecorações das Ot'-
1lens ex ti netas. 

J.rt. 2. • !levog:1m-se as disposições em . 
contrario. 

Sala. o!a.s sessões. 22 de junho de 189!. 
.'111mi;; F;·eire.- Asiotpho Pio.- Athayde Ju
nior. - Barbosa Lima. - Pecfro Velhl>.-Ar1t<i:v: 
ri.e Fa1·ia. - Car-oa/luzl.- lli. de iJlogriUu1e.i. 
Yilo PeçW1ha . - Jose Becilaqi~a.- Gonçalues 
Rcmios. 

:S. 2. O Cougressi> Nacion(l.l resolve : 
,\.rt , l , • Fica. o Presidente da. Republica 

autorisa1fo a arrend<cr ou veo<ler a &tra.da. 
úe Ferro de B::i.tnrite, no estado do Cearâ, ã. 
empreZlL on companhia que se o1lrigar ••pro
longar ii rlita estrada ;ttJ a. cidade do Crato, 
no m1;;;mo e,;taclo . 

Art. 2.º No caso de arrendamento, o go
-..·erno pmlerci concedet· :i empreza garantia 
de _juros, qne não cxeed:1 de 6 •/,,sobre oca
pitnl cmrreg;uJo nas oorns do prolong«mento. 

Art. 3.• Revog:im-se as disposíções em 
contrario. 

S<thi. elas sessões, 2.5 de junbo de 1891 ::_".'""""J. 
ele Serpa. 

N. :). A Assembléa. Nncionnl dccrctti.: 
ArL !.• o subsidio do> deputn.rlos e sena

dores é lixado e111 50$ di:lrios, dur-.:wte a pre
sente le~i.sl::i.tura.. 

Art . 2. • Continua a ser fada uma. ajuda de 
custo nm tleputa.dos e ;;enadores, ig1Jal a que 
reeebemrn, como membros da Assembléa Cou
:>tituinte. 

Art . 3. 0 Nas prorog:iç.OOs e sessões extra
orcl i nn rras. umi\ yez ciue não e:tcedo.m de 30 
dh\s, rec-3l:ierão o mesmo sub,;idio, e nada mais 
sobre o excesso 

Art. 4. • Ficnm revogad:is as disposições em 
contrnrio . . . .,.,.· 

Sn.la à••s sessões, 30 ile junho de 1891.:... 
Costa Nackado. 

Consult:1da, ·a Camara rcgeita o requeri
mento do Sr. Nilo Peçanha. apresentado na 
sessão de hoje . 

Continuando a discnssão do requerimento São enviados : _ . 
do S1'. Serzede llo e não havendo maisquem O projecto do Sr. ?.Iu~1z_F~etre-e ?utr~s.-
l~Çt\ ;t imluvru, é encen·adt~ a (!iscu5.>ão. . :~ ' c?mmi:>são de co11ot1ttuçao, leg1slaça.o e 

E posto a votos e :i.pprovado o re~uert-

1 
J ustiç.a ; . . , , . __ 

meuto do Sr. Cu~todio de .Mello sobre uego· O do ~r. Jl~strnnrn_o ~srpa - A commtS;,ao 
cios do Pará. de fa.ze11da e mdustna. ; 
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E o elo Sr. Gosh l\I::lchado . ....:.. j.:' com
míssilo d~ coustitu1ç-lo, legisl.1.çã.o e j11~
tiça. 

O Sr. presidente :lnnuncia a clciçã.o dos 
mcmbt'OS Cll«,, por p;u•te ;-fest:i. C;un:ir•i, dt!n~m 
compor com os do Senndo ns commissCies mix
t~s J.e que tr;it« o olficio do Senado, lido tm 
-,;ess;.1o antec~de11te. 

Ohser-.c;i, (1lle, nii.o cogito.ndo o l'e~imento lh 
ctcicilo de commbsvcs cspecia<?s, e jnlg;iullo a 
mc:.r. Que o principio cht repr1J$e11t:wüo das 
minorias ern, somc11 te a.doptaclo 11ar;.\ ot•;..:-:i-
1lisa~4o lbs comrnissf,úS pcrm:tncn Li;s, não :>t~ 
act'odita no tli1·eito de arnpliar o principio 
ilrtuclhis commi:;30c.;. 

Yae, portanto, cou~nltar ;'\ C:unat'<1.. si a 
clei~·i"to de>e sei· l'dta por Yot•) completo ou 
i th:om pl eto. 

O Sn. lA)I.\ l'l).-1ner qnc ~·; con5nl to a 
C::tma1·a si a elei(·ito deve ser 1eita pot• ,·oto 
incompleto. 

Co11s11ltada. a Canrnra appi·ova o rc;Jnei·i
mento O.o Sr. ·zamr-, .. 

o su. ARlSTIDt:I LOBO per,;u11ta rlo qmm
tos meml)ros dcYc constni• carJn commissuo. 

O SR. PRE5IDEXTJ~ diz que do o!Yiclo do 
Sen;1d0 consta que por aqnella. cam:i.1·:.i tornm 
nomea.dos tres membros pata cad[L c:om
miss[o. 

O Sr. Ai-istide8 Lobo diz que 
parece-lhe quo pairava alg-uma du,idtl uo 
espil'ito da, Cam::n';L (1. resDeito dQ decisão to
mad<"L de se ....-ot;tr em dons nomes e urro em 
tres, ,iulgando ter havido assimtimentü q11asi 
geral de Que esta eleição nilo e~!n;m sujeita 
á regrn. regimeutnl, e que se de~·ia fazer pelt1 
tota.li<lall e. 

.Mus, <lesde que o Sr. presidente, :outerior
me11te a isto, üuha. submetti<lo à crt~a f\. íd~'' 
da votução em dons, e qt1e a. Carn:t1·a, a tinha 
approrndo •.. 

O SR. Pn.Esrnzxrn- \". Ex. dá-me licença? 
Declarei que, não cogi tanúo o rP-g-ímento d:i. 
'VOtrtç(í.o de com.mlss5es especine>, " mesa, 
jlllgando que o principio da representação 
<las mi11orias Cfü sômente em relação i1s 
commiss5es permantes, :ião se jnlga 'ª com 
autorifacle de ampli.:i1• este pl'incipio ás com
_missües especiaes.; e que, port:into, salvo 
l'eclamação, se proced.:-ria :i eleiç:[to por voto 
completo. 

Era esta :i. opinião da mesa, que n5:o se 
jolga>(t !JO rlireitú Ue restrit1gi1• OS direitos 
da maioria. üetermina.mlo rint a eleição fosse 
por 1oto incompleto. 

l\fas um illustrc deputado requereu que se 
consultasse â. Camara. sobl'e a couvenienci.~ 
de ser a eleiçã.o por Yoto incompleto. Então 
n mesa, submetteu o requerimento ;i, votação, 

e a Cam:1!'<1. decidiu por :Zmn~ie maiorh qu'" 
:1, votn.,;:i/1 rosse por votu.inco•nplew. 

,1.in•la mais, 11e~~'~ occ;tsião <:lmmci ~· :~t
t:~nçifo da C;;ma;·;t para. n. ,·nb•;ão, (li%endú 
r1uc ella tinlta uma g-rantle impo1twci,1, por-
11u,.: ia esl~ü1úlecet• um Pt'2c.::uente, que 1·egu
Jaria de J10je em d"aute a clci1)to tias com
míssvc;; c:;pc:;i:\es. 

:\ C<tn1;tl'n, 1·.1pito. voton J"'Ol' gr«nt.le ma.lo
l'ia ; ma:i :::i o nohrc dcp11 tn1lo julgn. que _n 
Camal'a ··otou t:1ll·c;.: sem completo cc•n liccl-
1ncnto tle 1r.1u;:1., pos~o ~on;;ultlll-n nova
nH~n te. 

\'OZ"'>-~âo e IJl'CCl.50. 

o :31t. P1n:>1Df.'.'.'T1:-:\"iio havendo mais l"•
cbmaçio, v;10 peoceLle1·-~e a clciç:ão d~1s duf\s 
conmlis~üc~ ~SP'''~iac>', por Ycto incomplelo, 
dcn:,ndo. port:1 nto, as 1 bb1s t et· (]ons nomP-s. 

l>r·oce1k!-.SB à clciçilo da,; comrn is~ües 1nix
t:t,;. 

Slo r·ecolhifas 0-1 cednl;1~. 
o ::'r. )Jre,;i1lent•.· 1.lec!:i.r:i. q ;ie, Yer iJic.'.lndo

~e não estar p1·e,;e1lte nnme1·0 le3''Ü düSr;;. 
depnt:11lü5, lica ;11li;1da a eleição. 

Entm em discussão, a r1ud e sem •.le!.>:lt o 
enee1·r:i.cl~t, a intlicaç:iio de Sr. Cosla I\Iachado, 
a1Ltori,;and0 a rnes" a contr:ttu· a publ ie;tçii.e 
dos üebates d;~ cama1·a. com qualquer joi-na.L 
•.le grande ch•cuíQç:to, s..::ndo n•.litulu a. vo
taciio. 

Entr:l em di>cus~ão o reque rimento do Sr. 
Oiticica, pediudo \'O.ria~ informaçi'.íes sobre ::i.s
snmptos 1i n:rn cceiros. 

E' s~m delmte encerr.vb. llcando adiu>h\, fl. 
,·ota.g-Jo. · 

Entra em cli;cus~i:io a inclicaçlo do Sr .. rns
tinitno (Ü Set'\lt pai·a que se.ia nomeatlanma 
con1111is~iio d1~ ::; membros para examinar o 
codig-o penal da Republica . 

O Sr .. :rao;tiniauo de ~erpa 
apr91eitmdo o <.:JJsejo da discussão eh smt 
i1llic::1~·.ão, rnamla à mesa um:< cme1~cb. 

E' lido., apn\;H\a. e entr:.1. conjunch\mente 
cm 1lisc:ussio a seguinte 

Em ::tdtlitamento :.i. iudicaçiio par1i. see l'e
>i~to o codigo pernil commum, propomos que 
r1. commh;;;ão uornead~t e que <leve se cornµor 
llC nove mem!Jl'os proceda t:tmoem à revis>io 
do codigo penal da armada e ú dos ultimas 
projcctos do;; corligo5 pttr<\ o exercito eiaho
lwlos por Cal'los Augusto de Carval110 e 
outros, orgaui3ri.mlo assim a:> pro.jectos dos 
tres c:mligos cl'iminaes e os do processo 1iara 
o exercito e ::trnrnd<1... 

S. R.-J. de Serpa.-Dr. Jo,ro Vieira.
lmlio do Brnsil.-G. B esow·o. 
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O Sl·. Retu.uiha-Sr. presidenl·~, 1 Est1i )icm cla.ro qne ~, opposiçf:i:o, mm~ vez 
me p::irece que os codi""OS c1·iminal e rb ar- q11e ll.5Slnl se cham·1n1 ::t•1nellcs que apre:sen
mada devmrn ser enviartos:i cot<~ C•tmara IXU'<c tlim motivo~ p:1m. divcrg'il' 1!a linlm gernl de 
sCt'Jlll di~mtídos e revistos. cond1tcta deste governo,, l'eprorn de mo-

dii rorrnal o con venio ílmCJ'icnno. E, uma vez 
t;~r St:. Dr.PL"TA1'lo-fa estão ein vi3·õr. que iiii.o p~l'tendri esgrimir no ar apaixona.-
O SP •. R.Enr:.rn.\.- .. u.ntcõs de sc,rem postos damente. nemfazcr accusn l)'::es pessoaes, por

em vi""Ol" Yejo a"ora que se petle n, ~ua re~ que isto não se compauece- com o~ intentos 
dsii.o ~ q~e ci non~·ado rlopubldo pelo Ceürh patrioticos <Jl<:l nos movem no~ protestos que 
requer a nome:.v;ilo de ama conm1i$s;Xo espe- aqni tod.os os ilias levantamos contra. o de;;;
ci;d para sua rcd~;to. Venho decla1·J1' <t V.Ex. re;;pe!to rinc 0 actu:1.l Podei• t::xecati.vo osten
r1ue voto contra es~e l'Ct[uerimen t_o, ]lOl'l'JlU\n~~ t<\ conti·:l n. <;aa~tltniçlio, reqneremos qrJe nos 
em v1rtmle (fo d1spos1ç:OcB rc~tm<mhcs 101 se,h pt·esentc e);la. col'respo:1denci<t. . • 
eleita a commiss"in de legi,;lação e justiç"'• que y. gx. \'ef'it, ·.-c:r~"(o :1qnellt'~ que a.md.1 hoJe 
G n~_rig:luil. a e;;,e trahll 110. . . 003 pc<lir,1 ni rptc t'1wmi;\;issernos lil!e ~ l c:is n.ccu-

:NrngLtctn m::i.:~ perlrnrlo a ~'1l:w1~1, ~ ence1· satiwío,; ,·ontr:·, c:-t,e g-0vcrno rpic <l1füc1l1nent e 
ra.dn a 1.füc\\S~i'í?, tic~11lo :uha.da .~ Yot:1çií.11 • 1 õC podcl'ii. cabl·•;::;;tr '<; aind:t !HD.isdillicilme!lte 

Entra em d1:;CltSS<LO_ o l'eq lWl'!IIlcnto tk ',,, podei·[• rl~f·Jniler .Jest;i, >el'1e 1\e actos pr;.los 
Si·. José ,,\xelino, ]1C1i1rnJ.o r1nc se,1<1 p1·tõ,;ent 1~ qn;i 1;;; ~i:' vc1·ilic;1 qne a Con~tit niGàO t~m sido 
a C;nn;1m o tt•;lt.1do da' :.11:;~0".,;· . . ·~:ttc~ol'ica, rc:ll, inconte;tavelmentc viol:tda.. 

i:;· l"enl de!Ja te nncen·ac.ln, ttc \!1dt) n.d1<1u;t :•. :'lilo ~ m 11 ito riuc me prev:\.le\·n. da oc:ca.-
votação. . _ . 51 ii.o p;ll'.\ i·cspouder aos meus digno~ colleg::s 

Entra, rnn tben~sao ·~ t'e(ftiet•imen to <.~o qne fo llm•(trfl cm libello aec1tsn t(1r10, e cu.10 
:Sr. Antiio de Fari:i,, pedindo tollo;; o~ _p<tpe1..; 111or!0 tlr. proM•.l,;r resp~i to com ;:i.. mesma defe
rela.tiva~ :10 coutl':1cto <.:ele!Jrado pela . 1.11ten- i·en0 ia qnc exijo do. rarto dellcs \)a.ra. c_om os 
clencl:i, d~.;ta. cn.pital c11m \'alentm Zwgll;l' :ntuito:,; qirn nos movem mL oppo.; içao que 
fK\ra Gxecnc,~ão th!': obras tlo calçamento rec,i,l- fa<:emo~; ii5.o é muito, re1iit o, prev.ilccer-me 
ço.mento e la!!'etunento Lla cida~le. . . ílestn occasiilo p<tPn. dizer-ll1e3 que semclho.ntc 

E' s:m debn.te cuce['rn.dn, l1c;1udo rHlt:t1ln. 'L pe:lido já foi satisfeito por nossa po.rte .. 
>otaçffo. . • . Dcsrle os p1•irneiro:l 1lbs que no~ r!.?ununos 

Entra. em '11scusS<tO o reriuenmento do foi nltidamente fo1·:rmlachl n serie de a.ctos 
Sr. Antão rle Faria e outros, req\*!t~nrlo,n ~ue nos pnt•ecPm trndnzit• ontr.:i;; tantas in
correspon,lencfa trocada entre o .!\lmistet'lú frac~ões d:1 Constituiç;fo. 
da.5 Relações Exteriore:> e o no~o mi nistl'o o ;ne não vln1os, o ()\18 nflo se presenciou 
nos Estuclos Ucliüos 1la "\me1·icti do No!'te. ~inda nest a c:i.si., roi n enhum ú;~,q llelles qu e 
Sr. AtlHI"<1l Yalcnta, com 1·0Jaçiio no con- r,ciJam que 0 g0 n 3ra0 l]U') :t lii esta é um ;:o
veuio <\duaneiro cele!Jrn.do com aquelhl Re- vemo patriotico Yir detenrle l-o, pouco se lhes 
publica. dando rine o ;.rO\·ernu dcslise rnavemente 

O S1·. Ba.rbo!i'a J:_,.ím,1.- E. bP.nl 
ele ver que :'\. m:iterh snjeit~ à. ilisct~ssüo só 
IIÕde se!' devidameute n.precmcla <lcpol~ IJllC l: 
"OYerno quizcr cumprir o sen dever ; isto si 
~ão fizer com este requ~l'ímento o qu.e so1c
cedeu a geande nnmel'O Lle onlros <Vp11 aprA· 
seoto\dO'i rnt Sl3SSii:.> da C0nstituinte. · 

Sómente com a cori·esponàcneh troc:1cl;\ 
entre o mini~tro do exterior do;; Estaüos 
Uniilos do Br·azil e u re pi•eseotante dos Es~ 
tados Unidos do Norte, éqne a.Cam:i.1•a J?Otlel'a 
ter occa;ião de YcriHc.1r ~'t p0twa. serBd;1de 
(apoíaios). o pnnco zelo pelo~ di1~heiros p~
blicO.> que J'e \-el;wam 05 t°U ll CC!O;H1,1'lO~ 11ne S<LO 
respon~r.vds po:· ,.;ernelhaute .conv~mo. _ 

Ainda hoje mn ;orn,\l, em 1pter:o;;11G, ;.? so
bre este con'\·cnio, re!'ere-se n orienta.çao tla 
opposiçiío. 

V. l':r. , Sr . presidente, sa.be, qn_e entre 
aquellcs membros desta. casa que ttqm s~ op
puzeram á politica aDsurd:L que cnrn~teriz~t o 
actual governo. alg-uns houve quc7 a csper;:, 
de outros doctimentos prott!~taram entre.tRn
to, ue:;de-Iogo eoutra semelhante con.venio. 

C:im:i.1·:1. Y. ! 

pe!:i trHll:i i1!cot~;;titucion_al. Neah~m da
quelles ~ol!Gg:i~ t omou a~u1 a p.1 b vu. 1mi::n. 
manter o ileb..<tte n(l altma em que de_veria 
p:ürar p<Lm !]tle semellrn1~te p 2~lid o <l~ ltbeH~ 
1mdcs;;e ~et' !ev:i.tlo :t serio. -~md:1 ncio o~: t 
nni discurso, nmn. oliset''ª' ªº que pnde"'"º 
~vnll!ctisnr ,~ defc,a 110 goYet·no, de modo a 
cÕ11vencer-me de CJlte não temos l'll ÚO 'l'rn.ndo 
Jil'ofliga:~o3ac:tos <i qne temos allndído,qua.o do 
os t<l.X:lmos de inconstitncion:'les, porque ta es 
~\ctos o sii.o. . -· 

!\lüo sei, e nfo lenho falt:<do ~s sessves, 
0mte estú a deí~Sfl fclrn:.rd, a de1~uça.o leal e 
bem f;;ita do~ 1wl!1cipios const! tuc1onaes _de 
onde se de1•i1ri~ rerutaiJ:lo cab:ü as ::iccn"açues 
acJU'i levanfadns_ 

·o SR. JoAQUrn Pr-:rrxAmr<cco - O que ~ 
>erd.1de e que o governo ainú~ não foi i.lel'en
dido. 

o Srr . R\RBOSA Lnn- füí.o .cabe I'!este 
momeato v!l'em com t:iut(l. ingenuidade dizer
nos: (o,·nwlae o {ibello acciisatorio. 

A vosso impaciencia. se1•á tris3emente sa
tisfeita, pot•que não nos faltarao actos que ..:- ........ 
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:ibi estã.o palpitantes de criminalidodes, pelos congresso e dessem ao paiz esse bello exem
qu:1cs si; 1n·ova que realmente este !>"overno pio: 1·ú, iLles con1'el'ter em disposiçã) ex
tem ex:orbit:1_do d;1s :itti·ibukões q·u_e ~lie p1-e;;sa da lt>i e5,-a, rn·ohibi~ão; nrns poi· i>•o 
for:un conferidas nc nosso p:lcto coost1ttie10- •iuc olla rev,11a nm e;;crnpulo ·!e n.lt:i m orali
nal.. E não se sabe o q~e mais tem !'eito, si j lbde, nó:; vamos ~o ;;e'.1 encontro espontauea
d.esnon-;;:e cada Yez mais d~s>e p:1ct.o. que mente, tle modo que a condncta p<ltriotica que 
tinh;L o deYCL' i!e ~cgwr, o~ si realmente t~m 

1

. icles r.orporilic.ar em lei nos. eneon·t· r'a jit. no 
accentuadu c:1da vez mais o (·ompleto <lcs- sen cttminho. . 
p:e7.0 r:Io~reclnm~s ;er:l!1lado . .; nesta C.16:1. e Não Jlle e darto, si:. 1wesklen te, Y•'·r , preva-
ll;l lillp1 en~il- (..lpo.ac .. os.) lec~11do-111e rto cnsr.10 pa1·a responde!' a mnct 

Po1·que. é preciso dizel-o. nenhum !1omem ob~en·;1ç;"io <mcart1rla em np:irte n o começo 
pu\Jlico pôtle csc;ipnr, 110 cx:1me de ,;eus actos, da ,;c>Sào por nrn di;.;no representante <lo 
nem só à S<tncçii:oj11l'idic;1, 1m~ ninrln ú ,;;mi:- norte, e co1·1·c~ponile1· do todo •lm todo no ap
çào n1QI'«tl ; e pi1m a sru1e<;iio .inl'itlk~. ,;orno,; Pcllo en tii:,1 feito. 1\;'io irei apon t;u· ta~s ou 
forçados a apr1ellnl' sórnent .. • ']llan.fo a s;rncç,;lo q;1;1e3 ra"t11~. t:ies '':' tnes rfali\s, ma~ pe
rnoral não for sutficien t'~ par:t i:onter na niria ao nosso dist\ncto col :e;;a ~ue ~e r eco1·-
0l'dem :i.rinelles que se cles\·iam 1.lo cumpri- tl:isse do 1lel.1:i.te l1)vt111 tado 'na imprensa, 1le 
mento de seu~ de1·eres. Y. l•:x:. compecli~nile leYel'eiro a ju11ho 1io cú1Te11le ann o. dehate 
que, pal'n. tor.lo <tqnelle que l ·iu ~'.i ~·bmo. q 11e q:ie deu :l•J pai7. o s1~~·uint e espect•.tculo: a im
tern patriotismo, nã:o é nece5Sa!'io que ~e pnrn,a torh da c:1p1tal apontando, como fora. 
venha. dizei· - tal «Cto não está na,; nor·1rn1s •.h !ei constitncional, este ;ncsmo ;!."OVerno que 
da rnor;tlidade quo vo~ d1we zuiar, t:tl :tdo :11ii e;;t:\, este mesmo governo no q11:d se im
é vel'dade que Ilfo é c:1sti7<tt!~1 por.m11a pwa.: putal'il como um:1. da$ pr i1t1<li t•ns acc.: usai,:õe,; a 
lidade expreSSit neste 011 n:i~aelle c11li;2'0, de cleri\·~1r d;1s nmne:1('iies I'eit:ts pelo dict:t
mas vós sab:<íS que a :;na condeinn:ição tleriYa dor uma pretens:1 Jegit imidn.de para :l con
foillutlivelmcnte da doutrina cine dizeis aocei- tinuaçiLo dos mesmos ministro~ no exercicio 
t.u-, do gornrno que temo~. da. êpoca. em q11e de tnes cargos. E es:;<1s sa1.ul:1des do periofo 
vivemos e Uil opinião pul)lim, que ahi estú <lict:itoi·inl ~e a\·ig0r ,ram por t>ll fórma qnc, 
Tigilante sob1·e todos nós. E, ainda mai~. oão aín'.!:1. hoje, o Diasio Otficial pnhliC<\ um <teto 
"Podeisesqucc:ce m1i:>ó momento qne nii.tJsois do Poder Executivo, que m·ma-me d·~ h l 
mu particular que se r1zita n;t espitem e;;- motlo que me dispensa de estar ;; ppellnnrlo 
trelta <los seus intemsses privados, e ri11e t•nra tndos esses ;1 cto~. fJ Ue np p:1recerão 
IJÕde inditrerentemente s~guíe e:>t:t ou n~ue!ln. !Jllanilo (') libello tin>.r de ser ofTereL:ido e o;e:·
ma!·cha. Não; a vo~sa re~ponsaliilitl:tde ê vfrii,oparn e'videnciar que, rea lmente, a cam
mrttor ; não vos podei~ l'nrtnr as exigencias cteristic:t deste governo, o cacoete a ~ne 
de uma. opini.lo moralisada. não póde resistir, é andar poi· linhas torL1s, 

Não ha lei aiufa coosigwmdo ·a ineompa- provar que ca1fo. ve7. ~e :dfasta mais da linha 
tibilidarle el e t:ies e faes faucçüe,;; m:1s l:a trnç:ufrt pela Constituiç~i.o. E;;se acto r epre
um motivo supreiuo que uão preci.S:i de s·~r senti~ nma fei~.;io inter.:~sslmte para a 11ísto
codificado, que ni:"10 carece de sei· t1•nnsfor- rfa ,10 primeiro período presidencial; isto ê, 
mado em artigos precisos de lei ot·dinaria. prentl"-se :i. unica parte ila arlminí::; t ração pu
E' o da coreheucia entre opiniUes e acto:;, é o blica em que o nct11al presidente aeredita ter 
rlo re;;pP.ito ao;; principias republicanos, qu;: alg-mnn. competencia, a da pa5t;t da guerm. 
não silo pot' ahi nenhumas reg ras vag;;s, Quanto m:ii~ si niio n tivesse ! 
nenhuns angulos aberto~ ate ao infinito, E pot· jsso que me move (' mais elevada 
dent1·0 dos quaes ;;e po~sam colloe:;1r todos os comprebensãv ctos deveres (!e n1emlJro de;b 
escitD.tlalos geru<los pelo ne1iotlsmo e pda corpornçã.o, nã.o 111e :wan hwei ern con fessar o 
insen5ibiUdade <lc des potas . (Apoiados; muito met< erro unHt vez que o a par li ;;ta a qne me 
bem.) referi 011 um qu:.ilrpier fios seus amigos, ou 

V. Ex. camprehende que semelhnnte alle- <los def'en sor·e;; 1 u,md 1;1ê .ue rlo act1rnl Pre;;i
gaçiio não precí&1va ser formulada. Està b<im dente d<t l~epnblica. queiril. vir demonstr;1r a 
de ver que ella de';ia. surgir espoutanr~ame11te con~titucionalidadc do <icto ,, que me retiro e 
da consc:iencia de cada l'unccionario ; e, qmm- n~ostrar que o governo tem andado pcrfeita
do nito surgisse, nii.o eJ'U preciso que a opi- mente. 
niã-0 :publica víesse pesar poderosamente so-
bre semelhantes funccion arios, intimando-lhes O SR. ZA)1.\ -Il<fo ha hoj e quem i.liga isto. 
o cumprimento de um ~lever . (Riso.). 

Não; ao~ primeiro5 vb!umbres de pr otesto. O SR. BARBOSA !..DIA - ~:n 7 ele fovereiro, 
aos p1·imc iros l'epat'oS lcgiti1m1me nte f..dtos, a V. l~x. sabe, nôs tin!rnmos u mrc sitw,ção po
retlex:1.o e;\ compen c>tração do se ntimentn re - lilica hybrii:J.;1; tinlumos o Co11gresso Comti
pulüic'.l.DO t.kweriam fazer com quesemellwntes tucio1ml sob~rcmo, e tioh<tmos um d ict.1dor 
funccionarios fossem ao encontro do futuro n+ais gue saberano, coexisti.ado ; e durante 
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t'!';l<l. phnse, .o <Jictndor, reformando. crem t[O r (jUC vifo peúir :l. Ulll<'l e:r:tg-era.da (J(Jmpl:icen
TIO\'QS serviços,. dHrc~mdo leis, legblu nuo eia. <:oii.>elJio,; e i:lspir;1ç:lo, p~m reputar . le
.;mtlm, co1n r, niu1to lJem lhe apprLlil'VC- , g1t1tno~ netos com evtclenc1•t tamanh~, tl!e-

Dahi o :'Leto n f!Ue se refer e o clec.:1·ot1) l~ojc 1 galmellte vr·a.licados. 
pnbliC;ldO no Dit:ii-to Offici,i;. pelo qua l fo i re-1 Si cham:i111os <t attençlo publica para o que 
gnhHlo o processo n se;.rnir ))ara promoçõ~s, $(' C1.%, por ~xemplo, llO estado de Goya z, si 
nos co1·po;; espect;:cs, reformaudo-se '' ;:ntiga 1 lcn il.w.u11os que estamo;; en1 um reg-imen le
lei de pron10G<1'0 s; em summa uma lei l'Cf'o:·- / do1-ai!,·o o rine não pU.ie see feita nenhuma. . 
nmmlo outrit lei. 101·~.;ans:i çii.:'l de f-l~ta<lo ~in~o pelit suo. propri~ 

Aci·edito que isto ro:;~e um neto \l)gitirno repl'e;;·!nh1•;ão qne co11stituira em ~St•tdo au
emqnn.nto esse po•le1· se ac.:h;w:t invr .. ~tido d0 I touomo. O!ll estado repnhlicano,que so alle.:4a'I 
C< •1:1r:tenci;~ :i-te ~;ir:t m~i~; ~1~~ ll~je, 1:10 to:: _ (.;)~ Sn.. DRPUTAoo- Quc era precirn adiar-se 
111eze:i dep01::; de --l do l~1ercmo, t,\Uto~ me. 1ndeh:i 1<la:ncnte p11r ordem do govemo. 
:r.cs <lepols do ,qipcwa~1rnantl) tl•v1ue!l" !e1 , , • - . 
ex:ictamente 110 dia r.n1 qito 0 nos>o coll•!Q';\ O ::;1:. _ B,\.RllO:SA Lr>lA--:- ~u- dese.1:i.~·a.,:er, 
af!h111ou que 1Jesejavn. ve r formu!a•lo e~se S:·. _pr~tde ot•!, p:n·a. s;it1sfa~·ao tios aitmto.s 
famo5o libdlo, com provarás 1:,cm rleduzüJo,.;, patno l1cos que me anu11am, par•t Cl' l' l~za, et~u
nem Oe prOpO:;i t(), O ;:;ove:·tH) p11!JliC:L 11!11 r[P,- SO]tldül';I. <ie íj\ie es tamns e lll Cl'~'01 ôL <l_1ulect1c;.i 
.::reto, reformn n11o. t'<J\'O~amlo ;d!!'uma;; J,1s d:. r111 i>lli>s •1ue ~e IIlo,5tl''.1m mais :t('_t1vo:; ~m 
dbpoSÍ~'Oes 1laquella lei , isto e; UO\' ;< lei ªP.:'.!;l!' O g"O<:C!':JO, l\ 1og1c:a qtte lC~l a :;ua dts-
l'G YO"'llndo •L •Lnti"">t. pos1Qao, pa1·a il~tll?n.stt· :u:em qnc n:to se a<:h<tm 

Ot·~, parece- me que está fõrtt ue 'll<estito, "~ialados os ri.rmc1 p1~ !undamentaes_ do re
que quem estú. em erro, não. s~o :t') ttelles que, g1me? r~_~ub ltc.~ n_o . s1 o _govcm.o. O!)i;erv;i. a. 
<~om mnilo boa fll, com lll llito p:ltriotismo e c:o11_st1tu1,::.•o po!ll1c;l do paiz, o pruneiro c:orol· 
mnito boas intençües, rle~ejnm ver a reruta- lnr10_ e:t l1L•cl'dade dos e~ t~tlos, par(l. se con
ç;io de suas censuras p;ir a se com·euccrem do st1t11ll'<~1t1 ;rntoilt'lllD5 ; qui~.e~·a.. ~ue demon
ei·ro . strassem 'JUe o governo const1tuhlo pelo Prc-

Todo;, stüiernos, Sl'. presi(lente, que 0 Poder sitle n~e _<l;t Repulilica , põd~, se211 trans~re,;.;;ã.o 
Le~hhth-o oriranis« o exercilo e a ai'ma;l.:t, 1 d,1. lei, wt~rv11' oa orgams,1ç'.t? tlos est.ad.;s, 
e discrimina, r.~rea n-io-o;;, o:; de'l'idoii serviços pela m•lne1r;L ]l:)l' que o tem f~1 to . 
l"l:lnth·os n 11m:1 e ;1 outm corporação, e riue O momento não é opportuno p:lrn. des· 
no Poder Executivo C•il:e trnic:unen tc mover o envolvei· 12sta~ tlieses con~ti tucion:te5 ; nlü> 
pesso:tl, de acco!·do com as neces..;;irl:ides do con fe:;so ingcuuamcnte 11ue niiu sei por que 
mesmo serviço ; mas nii.o ll'lgi:;lar ; ni:Lo crea1· milagre e d~ que modo m:u-u \'ilhoso me cte
clc~pezrn•, não cJi5t ri1rnir orden::vlos, nfo 1lis- moustr:1ri\.o que! 1Jen1 proeooett o Presidente 
trlbair gr<1 tifk1ç:ões, não deci·etar orçamen- da ltepnhlic•\ 1·,~tarclanU.oa deli uitiva org-ani-
tos. _. s.'l.Çâo t.los estn.<.i(;S. 

V.-1 S1i . DEP'C'TATJO - Administra. sómente. Bryec, p ar:i. qttem se estit appellnndo r.omo 
o Sn.. BARBOSA LrnA - __ .porque p:ir·,1 i;;;;o m.~•lelo de Cl'ilerio m1. apprer-iaç<W <lo systema 

sõ tem competencia 0 Poder 1.eg-isl:ltiro. politico militante nos Estado$·Coidos, f,,z 
Não me pal'<!Ce que J1:1j :t em lembr:rr isto judiek•Slt:> 0L,,;erv;1çlies qne m:tiscimentam a. 

!lenhuma demasia •le op p~·i<:ionismo trefego t~onvkç,iio em que estou . 
de l'(Uem qner· derrn\J:.u· g«\btnetes e fazer p:il'- . O po1.ler fodBm! não t em comp~tencia. pàra 
te r!e ministerios; 1~1 rcce-mc ante;;; 11ue e 0 in1?e1ir -sc na. gc:stií.o cl:.1s cousa~ publicn.s de 
in teresse íla causa puhlic:t, o qnc se JXide ver c:1d11 estado . 
n:1s intençües que a11im:lln os qne por e5t<\ E' possível que eill um esfado organisa<lo 
forma se pronn1winm. Entra o ;:roverno no· com os seus prop1·ios recur;os, e!eíto o se11 
regimeu constituciorn1l e teri~ os meu:; ap- j S"O•emaJ or. eleito o seu Potl•3r Lcgishttivo, 
pfausos. , runccioa11.ndo :1s :n1 toridndes que representam 

Si aquelles qu~ se manifestam C"1Jt1·0. o go
rerno, sempre supj)OOm im!fo patriotismo, 
exi;;irnos 111«, não >e negae â.que:'.cs que o 
censui-:tm intuitos patriotices, um:i vez 11ue no 
momento em qu.; ~e trata ele fniulamentu1·, d-3 
cim,}U!;I!' as instituiçüe;> r ep11bliean;1s 110 nossu 
paiz, apenas querem ch:l1m\r ao cumprimento 
da lei os que estiio visivelmente :;, rugir uo 
;;;eu dever. 

E n:io Sti quem sej:i. mais amigo do gover
no tle ~u<1 P~'tl'ia, si quem 11r0cum ciinonta1· 
a. ordem e promover o progresso, si aquelles 

todas as dfJ!egi1ções do Poder Bxecutivo, é 
possi>el qne uê'i0 ~ó um mas todos esses lló
deres abusem. 

Si o !ro,er11<vl or acenar com os . dinheiros 
1mblicos aos arnl!icio~os, o fizer com a co1·
mpç:ão a eleiç:;.i.o des<le o iulimo grào até o 
mais elev,\io, nem a~sim c:1he ao poder re
~leml cor1Jpete!1cb p;1r;-t pretcnt.lr.r quo p~de ir 
pót· M cous."ls no seu log-;u·, qm~ 11octe ir cha.
mn.r ao cnmprimento <.le :;cus dtweres esse
ftwcciooa.r io reh1pso. (Jiuiio úcm : muito 
bem.) 
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• 
Termin~r~i cibmlo ~s mc!1lot'avcis palavras 

com qne o erndilo publieisfa CJ1le citei, c"m 
I';1T•l felichhde, ;tcc~n!nn 0s limite~ impostc•s 
ao podei• contl'al e1n u:n rc.~imen C0tlc1·a.
tivL). 

« Não terá o g-0Ye1·nB d:L Un íiio <' poJel' e o 
dever rle corri0 i1· ?~ _ rn:i.lcs so~iac,;; e l'ºli tkos 
<lllC lhe pal'ecc eXtõtn·em em. um estaflo par
ticuh11" e q11e uma. ,-a~tn. rnaÍO!'Í:t rlit 1i:tr~üo 
pàde condemn:1r 1 :Sup~rOJK1e em nm tio,: e~Ht
dos n exbtencia do !Jnndifo;mo e lalt·o~inios 
01·gani:3;1rlos, ameaç;rndo Yicb ,~ p1·op1·icdarlr~. 
SupponJe rrne a le do~ coatr•ttO>' não ê r-c
speita.Lht e qt1c uenhar11:1indemni,;a.çiio6e po<;;a. 
oiJter nos tri:1un:1es do ~sladu. :;L1ppon1le que 
:\ policin. e;tejn. mancon1111un:11lt com as~as~i
no;;. SuJlponJc riuc n.;: l~h ;1" mai,; pe1•nicfo5a,.; 
:>8jam promn!g·adas, lei,;, por exemplo, 1'<.'CO
nhecan<lo ;i poJ~·g-:1111h. il••ixnndo imp11n1• o 
homicii.lio, afug-enlamlu o c::q:il:•\ CCllll o one-
1':1rP.m-;;o de intoler·ayel impo5to. E' <'t 11:1ção 
o\>rii:tada a 11car de 1J1·aç,}:; c1·u~:\·lo>, Yen1\o 
oµprimida nma mioorin de mercdmeIJ.to, 
dig-n::t. a prosperhlade do e;;tn1lo n1Tninnda, e 
um e:1:emplo pernic!o50 t!arlo aos outro:> e.,b
dos ·~ Dct·e1·i1, ser-lhe p1'l'l1ibi..lo ns:w d:'. snn 
.'.tntorldat!e supren1·.l p:ll'a r:ltiric:n· C$.<c:; ma
les ? ,\ re~postn. é-cleYe.~ 

Tenho concluiilo. 

O Sr. '\T:iuhae:;; pediu :l pahYra 
pai':\ enviar à incs;t um nc!cliti vo ao requeri
mento. 

Diz que se d.cr,;e sep~t·ar :\ re$pou~:ürilidtule 
do Sr. Amar;d \';ile11te tla .Jo SI'. S~!l·:id:)t' de 
l\'leaLlouç 1; por l]Uanto <'que! le, po1· l\::wer 
feito alaumns oLs,·i":nç:üé'S a r,,sueito tlo pro
jectado ~conyc:.iio, foi 1·eti1\ulo ,te \Va>llin;.;ton 
e en'l'i:1do para umn 11ut1'n legação na Enrop<l 
pelo St. Quintino Boc"yuY:l. 

Vem ú mesa, é li.lo, ::q1oi:vln e cnt!'::l •'On
.1 uncfamente em di~cns>ifo o segnü1 te 

Requeiro que :<e.i flm inclnir.las nos l10-
eumc11tos exigidos pelv díµ-no r·eprc>cn tnn tc 
elo H.io G1·::1.mle do Sul as infot'maçües 1hlrhls 
pelo então cousul hl'azileit·o em ::\e\1·-York. 
- 'fi;1hae~.,. 

Não ll:i,endo quem peç:~ a pn.h1n;t é en
cerradu. n d1scu:;,;ii.o e rtrilil<la n votaçüo. 

Entrti em tlisenss:to o r>cquer·imento do Sr . 
Francisco Glicerio, :;olicitrrndo uiYet·sas in
ror·maçues sobre o~ contractos celebr:ulos p;ml 
introúnr:ç:.í.o e lo,~<iJiS<íÇ{(o 1le immig1'àntes. 

E" sem debate, enccrrad.i. dcando adfacfa a 
votação. 

.. Eotra em discussão o reriuerimen lo do Sr. 
Vinhaes, sobre a prisão e cfo portação do ope-
1-:trio italiano Almicar Donati. 

E' encerra.da, sem lleha.te, ficando atlia:h ~1 
vobção. 

l~11tr•1. em discuss[o o ref]uerimento do 
St" Fl'ó~~ d;L Cruz, sout•e a navega<;Jo da bahia. 
d~ Guuna!J,wa. 

O S1~. Oli''l:'Oira Pinto-Ainda 
\1111[\. \º8Z 1lec.lai'O Ú. C;11mtt·a () ue C COJU grande 
con~ trandmento 11ne me Ycjo rorça.· lo a. 11s<1.1' 
,fa pal:t\'Pa, cstanLlo a 11se11teo il l11 ~t 1·e rlepnt.;1.
rlo pBln !do de J a11eiro, o ::l1•. Fl'óes LlL Cl'll7., 
:1ntor do i·equerime11 to ~ujeito a deb»te. 

Sinto const1·,1n~·ime nto po1·qne ~i S. Ex. e5-
tive~~e pl'0$(·nle, tal vez cu Hl; 11.loog-:1ssc no 
·ic!Jate~ ttzcnilo cor1~ütlet~nçõc=:i n1a!s energic:\5, 
's )Ili que, entretantn, •t p1·escuç~. ou ausoncia 
tlo i llu.;t1•e deputad·) infl11:i. ,,;ob1'e a cortezia 
'JllG d·:rn g-uard ·~· pa1'a com S. Ex.; a rnnior 
p:x:ci:;ffo ua i·~~po;;t ;1 , a. pos:.:.ivcl rapidez na 
e1Htucbç:ii.o do ml!n per.~umcnto, ci' tudo 
'11mntn me é i:ll[JO:>to pela ~tllse 11cht Llo illU>tra 
coHe""[' 

Si·~ J;l'e~irienla, o ill u'itt·c e.lepntallO, Sr. 
Fti<es dr. Ci'uz, f}ne n<1o t; rcp\\blicano histo-
1·ico, esteve. et1tretanto, sempre n~i .-au
;!chrl1a do libe1·:t!ismo. (A1J11;·tcs.) 

1,· aclmÍl'a'·c! por i>so mesmo q11c S. Ex. 
::;e anhnasse a. :\p1·1~5enhtr t"t .. con"Shler,~cuu t..L·t 
c;,unara nm requerimento tlesta oi·uem. 

Que tem que \·er o governo Ut\ Unfüo com 
um coolraclu feito unica1ne11te par,-. experien
ci;1, \Qnto {jtte e feito 1iot' se1s rnezes, \)elo 
"O\·erno do esht.lo do Rio de .h\nc:iro com uma o . 
c:omp:1nltia, qo0 n:io e à Comp:i.nhi:\ de Nav-e
~·;1çã.o enti·e a. c:1pitn l 1lo estado do Rio tle 
Janeiro e tl G:ioital Fetlernl. 111:1s :t Compa
nhia. Fen•o CaiT!l de Nítl1eroy ? Qne tem 
11ne \'Cr o governo 1'eder~ü com o facto de 
0;(1l1' esta comp,tnhia unida iL 1la n:wegaç;i.o ~ 
Dcmai,:; é certo qne a eo rn paohi:L que e>t:i bc
leceu por mar n communicaçiio 1mtre Nitlle
roy e n Capit:ll Ferle1'al não tein fornralgnm 
ilo i;o;·ei·no g-e1"1l ou rlo gorer·no 1la e:;tado elo 
:{io <le .faneiro, como é certo tamb:m que ro 
Compn.nhia Fc1·1•0 Car~il fo i~ithei·o~· não 
rc~elJe fa.>"or- alg-um e, port:mto, não ooér;\ o 
E~tado. 

U nicnmcntc o qne o g-o»erno fez foi o se
gnintc: 

[{;v;-'"ntlo rlitliculrhvles e.d 1•e1rnts ele conduc
ç~o. ·especinlrnc!lto de trastes e outros ohje
ctos de NiU1et'OY µ111·a a Capital Fcder;il, e 
daqui para l:i, o govemo procurou fazer 
con1 que a Compauliia Fe1-ro Cn ni l de i'\itlte
rnr fuc!litasse as com:nnni:-:açües llntre as 
1.lnàs cn.pitae;;, não sómente pe la rapi1lez das 
conrlncçDes, m;is tambem pela diminuiçio dos 
pl'cço:;. Eis o 01Jjecti10 do sr_ Fr:rncisco Por
telb~. 

Pa.g.wa-sc elevada quMiia peln. conrlncção 
de ohjectos rh1 C<lpitat r'edeml. pai'<\ Kitheroy, 
ou de la para aqui, ficando <~lém disso os 
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·l'emettentes s njeitos '" frequentes prejuizos ·1 nbtros serv!ço.;;, que na Cupit:i.l Federal são 
por· e:; tragos ou desvio; de 5emelhlll'.1te~ ob- o,uitc,s :l~ ma.Mi:•:l mais fa vora ve\ ao .publico . 
. Jectos . . . . . t~u pet!n·!n,_ vortanto, ;·1 0 Sr . F1·óes tia Cruz, 

Quem t1uil<L de f;1zet· ti'ansrJnl't<\l"rna1!!LW. blho J·, él 1ade d<.J Nithcroy, que tomas~e a 
cm outrüs ulJjectos da C<lpit:il Fe<let·a l pa.m tfo.ugua1·c.Li 1105ta ci·uwda snnta. de 1•r om,pvet' 
:N itl1eroy, p1•ecisav:t :ll'l'~rn.hu· :~q 11i c .• rr.i- \"S :uclhoL•;1 m01itos Jo eslu.d'J do Rio tle Janeiro, 
g-adores, t~ntlo o,;tes de atrn. vt:55:lr a lnt- oe especial:n.::n te º"<la cirlade de ru 1e S. Ex. 
liin, corno ain(hi de en t1·eg.u· do out1·0 é rllhc.i, na rp1;d re~iile e nmle contu. os ~·rfüs 
bolo, no domicilio, e, ,; ob,iedo~. pot'rpw nlll só m•~lltore,; anno,,;. 
i1or excepçito se encon tm 1·ú opp01·1. 11namc:it~1 i·:, 1)!1t:«>.h\ntn. Si· _ pee,;iden te. é S. E:;: ., 
e:1r1"3!2°'1dores. Co11q·~·ehende-se j.1e1'feit:1nicut ' rp1e, 1 l e'1.nt~ tle 11111 :1cto rio g-ovcrna •. lor. ac to 
as cli tficu!(la.Jcs [ll~ttica ,,; qu<3 i;;.to trnzl~ , .?. 11 11ic:i1111Jnte !n~pi<.'t11!0 n" c.1rr1.•o:iniend a p1iblica, 
foi e:s~ · t :t r aô.o por q ue o go•· :·rna,101· tcnt.o•1 no lic::: 1e~t : ~1· <l; t cidadé q ue fui bcl'ç·1d.} nobre 
_. o.q11~rie11cia, 1woc11nrntlo renHn-er t;1es rlif- 1lepnb1!<1; é S. Ex. 'Jl.!Cf!l \•e:n upre;;ent:i.r um 
ficn ldatl•'lS. reriuei·im ' nto, 11ue não ;;ignitica sinã.o <' de~ 

Nii.o se crcou, pol'óm, o menol' ouus pa.1·a. sejo <111c domin;t •)::cu ci>[lírito tlc cncontrn1· ;\ 
os col'r-es publico;; ; :ipcwas o govrroo ent l'Oll lodo o mome11 to pretextos p:n «1 fer ir n111 go
e111 acc1.1r1.lo com a Cornp:1nlda l~er·t·o Cltrri l, vorn:vlot· co:u q11en1 S. Ex. c;;te1·e, todl:.vhi, 
pam que cSt<L mell1ot''1i:5e o ;;etl sen ·içn, au· li.!!:1do, 3 b•)n1 !i;;;i•!n, :-:.tê 15 de seteml>ro ct~ 
::mcntnPdv o nurnctx) do ria.zens e lncum- LS'.)O. 
biudo-58 do t1•:t11.;1101·tc, não J{, do pa~,;.1 g·lli- lJiz mais o re([uerimento: 
ros, r~n.s tnmhem d~ c;u·~ns'. .·.. "Que cont~acto foi feito pr:.lo gov-c1·nntlor do 

Po1 t,rnto\ o tl•J b1 e . ilt:pn!ado ' i~o1_1 _com o e;;taclo rfo Rio ele fane iro com :t Companhia. 
seu requemnento m11et1mente. º· ellclto : o ca:ll:il'eir;t'I"' 
nobre tleput·ulo sabe ~1uc '' m:11or1a Llo.;; me11~ - se. p1•c;;i1fontc. fo i unic1mente o sen-ninte: 
IH'OS d13shi _G:1u1ar;i. 1Hnorn ~ne a ~01~1 :i:uhm o g-ov~r·n:t• lür, 'n'uma. illnovavüo !l;;co~itracto 
Ü:) n~lve,;açao entre !\ltlle !·O~ e'~ C<L;>t tai Pc- a11tiq 11i.~SÍ'Jl0, e:>on 1~rnu a Co•np:milla canta.
·~e~!l l i~ao .t~m ~on~1;acto ~ lg,~1? com o ~-o- reii'•1 11:l. ohrigonção. tle dar p:.i:;sc;s em granJe 
\Ctno uo c~t.tdo (.o t~.o de J,w"u o. como ~1 •10 n:unP. ro aos rnc mnos •1ne rrequentaru ns es-
telll llt-vor 3!guin do governo ;;era l ; p<'>l' !$;:;o col<l.S . 
a\·entur ou-se •i rormuhu· o sc~t r .~qner·nneo;?· Pai-ece â primeira '>ista que o Sr. Frões <la 

Qt~e c.u.l põL t em o ~ovemo_ tio -:5t~rlo ,do 1,;~ Cr·uz te:11 r e<;-lmente füzão n este pont o. Entre
cle J~ncm O, .de _que _,~ Compan~t,t tc~i o C.u. t:ln t.o, e preCJ:>O riue V. Ex_ ea. C:tm~l1'a saib:uu: 
r1_1 . .,,~~ª,.. h~Je .l m,,,ma, 'J.ne _e .• 1camlJe d.:i. hl1.YH um abnso conside1·.wel _relatiYameote 
11.11·0.,aç,10 · ::tas i•~:'les 'J.lle eram <l:<dos por d1ver-sas r epar-

A Complln hia l•'erro c,1rril ê li.g-ad:L i11"ci·r-i tiç~es. de mo:lo que a comp<l.Uhfa et~t onera.da, 
C.'l1·1•il cl ::i. C:L[lital Feder:a11 que por SU•\ ve1, e : 1. vantagem publica em nulla; t.-i.nto mais 
,; li~:d;,i. :'t de na-;c~1ção ontrc Nitller ,1y e o qt1anto V. Ex: si tia 'l ll~" ho,je em Nitheroy 
Rio ele Janeiro. Que tem com i~so o go- uJ.o !ta. neeesscdade absoluttunente de m<tnter 
verno ~ semellwntes passes, pOT'IJU:l.Uto, si alli 1Hlvia 

E.' ~'idmiravel ainda. m;\ÍS que o nobre depn- apenas 20 escolas. quando se reza. Republica., 
latlo tOrrnulasse o :seu requedmento, quaudo existl:lnl hoje 80 '' ta.ntas, o que que1· dizer 
e certo r1ne s. Ex:., membro durante longos que as escoL1s est:Io e;;ta!Jelecidas, por assim 
annos ela. :\ssemblfa provincial . uunca .:cni;u- r!izer, it port.'1. de ci.d:1 <:<1.&1. de fümilia ; as dis
ron acto de qnil lquer dos presidentes d,t pro- t nncius são mnito pequeua.s, e os meninos não 
vincia, qt;eentmtanto os pi·atic·wam r!c 11111ito prcci8;tn1 :in.lar de bonrl . porqne teem as esco
maior isi:::-nificaçãodo que e:;te.~ ingucm igno1·a ll'.s it porta ele s11:1:> cas:i.s. Nestas ccmdições 
q11e, poi-vexemplo. ::i. fül.'Ç"eg::tç-J:o rtne se fa_z ent r e que n~ce?sidnde ~i:iha. o ;;ovcrnudol' cto esfaúo 
Nit her o:r e S. JofuJ i.la Barm. é s:i.bvenc1on;1da; e.lo Rio ele .Jnne1ro de rminter p;:i,ra. a compo.
e Q noüi•e olepntado, mmnbi-o da asseinhl~;i, nhi:1 11111 omis qne ia ceescenilo cli::i por dhi e 
proviudal, nunca proferiu umr1- p::d:wra L\. este que thW<\ lognr a abmos, vor11ue os p:_isses c1·am 
respei to, e, entrdanto, ' 'em a gora referir-se dado8 0111 larga escuta, e até negociados ! 
:'.\ ua>e;;rnção ~ntre · Nitheroy e a C:-.pitnl Fe- .A necessid~de dess-es passes tinh,t evideoie
deral. quando est11- nilo é sub\·encionada. Uni- meote desappareciilo pelas circumstancias 
c.1mcote o que o gm·ernador v iõOU foi o quo ac;i.llo de n.pantm• ; porta nto, aioda neste 
me lhoramento cln viacão d<\ cidade de Nithe- ponto o Sr. Fróe> da Cruz não tem rnz:lo. 
roy, que o Sr. Fr~es da. Cruz cliz ;11rn~ 1· lanto. llfas o ~o-vc:_-ua<lor,_ ainda. -ri~ndo só inter-

0 que li real e que na actu:i.lil.fade . a. esse publico, 1mµoz :t comp:wlrni, em t roc-'t do 
cidacle de Nithcmy não pa.->sa de um rnao onus coostitnido pt!los passes a que era foi.__ 
an'aba.hle do Rio de Jnneiro, pel:i..s más c0u- cuda, n. obria-aç:ã.o de fan<hw duas escolas e de. 
;in·ões que a lli temos. não W!nente quauto ao fo1·nece1· a quanfaL ae(!(..>ssari<t pam o pag-d
diçastecimento do; aguas, como em reh,ção a, mento da fis~alisação . 
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Por conseq1wnci:1, o ;:-owroador. embcn•:-t 
app;11•entemente tires,;e feit.1 ulll favor, ne
nhnma razão •le1i pnr:i. ccusrn«t e neste 11onto 
o Sr. Fróe~ (b Ct·:iz, natur:1 !me11tc scin in
tenç-:io, deixou de julgnr o facto com isec~ilo 
d0 animo. 

Sr. presidcn1·,;, tcmho ri. ren t111·a <le poJer 
d iz9r dest:t trilJ1ui;t qne em rela~~ão ªº' aclo:; 
praticnd'Js pelo :;overnador rio H.io de J:m-::i1·0 
em quem ::111mirll. uwis e],) qne :t p1:ja111-."L do 
cerebro, a cl •\' ;•ç~"to :los ~>!ntimeuto:;, ;i pu
reza do caracter· ,, ' '· in te!'.!TiLlnt!c 111 o~·al : 
tGn ho a ...-en t1wa d<~ Ll i r.m• <Jtie, e111 relaçün 1i. 
sens netos, nenhum receio ten ho de qu:1lriue1· 
deh:1te em que nquelle 1li-tindo cidadão pos::a 
ser o ohjecto da :q:n·eciac;ilo d[) todos. (1'roca1i1.
~-e di-versos apa;·te.<.) 

I;;to pl'oY:1. :i 111 i n ha r.ohc~l'~ncia : ma~ trnn
bem pro\·;~ rpre o meu j11izo cm 1·elJ1Ç;1o <IO 
go>el'llador do estado do Rio •fo Janei:·o n:io 
;,e fnnda, em i1mn ap1·ociação supcr-ficial ·~ 
bnna l rlo:; !hctos. 

»oz foi sempre o tonic~ a fornecer-nos novas 
torças par·,i a luta . 

,\cr1:<l; t c:1 t e :· Clltn~rido o meu dever e ainda 
ddsf:<t Yez me pa1·et·.•~ q ne <.:•)til toila corree\~1o 
de !i1Jg11agem .e de p~nsamento. (Jl uito be;rí; 
1il-1.fÍ(O b•-: 'íH.) 

Nin~uem ma.is pedindo a palavi•a, é encer
ra.tia :t d iseus:~[o, fü·antlo adi;i.r~'l. '' vot aç;.1o. 

Eu L1'(1 em discns.são o req1vrime11to tlo Sr. 
Zama. ;;ob1·e o :tviso do 1-Jini;;terio rlt1 Justiça 
Je 12 •le junho desteanno, iucompatibili:;,i.ndo 
o .iniz ;ecci@;1 l rio Par~1 e 1•erguntanuo si a. 
rli~1io:;iç:'lo do mesmo aYiso foi extensiva !\O 
juiz scí.'ciona.l do est:ldo da. Haiti;\. 

O S:i~- LeoYi~·ildo Pil~uei
ras - Sr. pl'e~itle :ite, o tlecreto tle 2:) de 
juuho de IS\jO, expe1lido pelo governo pru
visot'ill µ;u-it a elc; ição tio nri t11ei1·0 C.)n~-r.;sso 
!\acion;1l, dechu·ou i11com'pativei:; Oll, iiute;;;, 
ine.le1,:fr1::is p;mt o Cong-1·esso o:> cle ri;;os e 
l'Cili!ioso::;, os :.tO l'Cl'llatiure:;. o;; comma11dan te:; 
da ?11·m:1$, os· comman<la11 les de corpos poli

Tirn a ho111·a de ser companhcil'o de S. Ex· ciae,;. os nmgisti•ados e os fünccionario:; ad-
dnrnnte lon:;os annos na ;rnti,!!n. a:<~embléa minbtmtivo-:;demi~s irnis, independentemeute 
pnn·i11éial do~ Rio tle .htncirn ; Ú ve cus~jo de de ;,:elJtença; mas para a eleição do primeiro 
recelJ~r Sll:\i Hçi\es, de lel-o como i::-ui;1 e de Congr~s:so cstatuiu que, à excepçilo dos cle
ndmir1i.1· ~eus t<tlento~ e mai:; <\ÍDrla·· a grau- rigos e 1·eli7iosos, t aes incompati\Jilidaes não 
desa ele sua alma· vigorariam, 1•erde!ldo, toda via, os seus cargos, 

Collocat!o "~ aovci·no tlo estado Jo Rio de uma. vez elei tos, $alrn si por elles optassem, 
Jnneiro, Jogo 110:;pois de procl;1mach a l.!,epu- os rer~i-hlos funcci0muios, e o decrr,to, creio 
blic<\ em 15 de uovernbro. o .!?"01-eruadol'. a que d1~ tins de outub1·0 do mesmo annn, ex:pe
quem me ;·eíiro, se ma.nte,-e se1i"1pre se1·crnÓ e tlido pelo mesmo go>erno iwo\·isod o, (}Ue 
e.timo, intemerato e tra 11q11illo, rleantt1 lias auto1·1,ou as eleições p;1ra os c0ngresws dos 
injurias e d~s calumni:1s que toc;:rnuu-Jhe estados, mandou ouserrnr par·a es:;as ele içõe,; 
apenas os pés. as dispo:;içJe::; <lo citado regulamento ue 2:3 

Este cidarlão, que é um \'at·ão forte, .::om de jnuho, com urna pequena. modificação 
Lo<l.a <L llignida.de. com toda •1 homh1·ill<1de, quanto a cet't:t p:.u·te l'•)la.t.irn, ao processo 
tem-se coo;;ider:ido superior ás injurias,ús (!a- eleitoral. Não podiam. pois, Yig-om1· para as 
lumoias, sem perder a tmnqnilltúacte de sua eleições de deputados e senador es dos estados 
consciencia e tt ser~nida<l~ na alma. Nem si-I em_ ~u.n prirncir(L lagi~latura aquel!as i!l~om
quer , por um momento entrou em sua :11rw~ o p,'l.t1 lJ1hdades e, por 1s;;o, foru.m, e leg1t11n11-
:>en lirneoto h.tixo de odio co!ltra ;Hllltl lles mente, eleitos, em dh-er;;o:;; 011 P.lll qun.si todos 
qu;:i o calumni~m. que o iGjurhl!n. E' tal a os e~tticios, a lguns do.que lles funccioo<\r ios, 
eoeri::ia. do illustre cirfad:io que calnmnias e que teriam, 131ll r,"Lce do citado r!ecreto, de 
calunrniadores õi'lo por <?lle complelameute perder os seus cargo>, ~alvo opç<lo por elles, 
esq necidos, constituindo o ol~jccto de :mas desde que fol'am recouhecitlos e acccitaram o 
preoccupaçücs unicamente o 1.Jem publ!co. mandato. . 

Este illu;;tre cidndão, oorno di:;s~ e repito, l\!as, Sr. pre~idcnte, sabemos que as refe-
foi sempre pot· mim a.dmii·ado desde que tiYe ridas dis:posiçüe;; ào decreto de 23 de junho 
a houra de coobecel-o, e mesmo antes de co- sobre incompatibilidade:;; f.:iram ipsis .:er/.lis 
nllecel-o de perto j~L me tornara admira..:Or reproduzidas uo art. 26 do projecto de Con
d,1 elc:rvação <le seus pen>aroetitos r;;:iunciarlo,; stitniçiio Politíca da Republica dos Estados · 
n:i. tl'i;.iun:\ e rlt\ sua dedic,'lçiio a cauS!t repu~ Cnidos do Brazil e no § 6° do nrt. l 0 das 
liiicano. . De 188 l em •!cante, o vi se:npr.: a d i::;posi~cs transitorias tio mesmo projecto, 
cletbnder na tl'ibumL idé:1s e doutriu•1s demo- qntu1to á eleiç:üo pal~\ o primeiro Con;;resso 
cr,üicas ~s m;1i~ a.rJ,~;1ntatl,1s ; em 1888 e 1889 l Nltcional. Quautlo, por-em, r~nuidos em Con
etle,o chefe da phalange rcpublic:~oa da :i$;;en7- gressoConstit~iute, tivemos de nos pronu~1ciar· 
blr\a provincial do Rio tle fane1ro, persom- sobre ;i. rn:tte1·1a daquelle art. 26 do p ro.iecto 
ficou alli a nctividadc, a dedicação e o esro1·ço constitucional e, depois, sobre n. do § 6° do 
em favor d::i. fõrma republic.<.ma de go\·erno. art. _to _de suas di~po~i~es tra!lsitorias, u.s' 

Si o desaieoto por. •ezes nos abaten, sua substitu1mos pelo principio genanco do art. 25 · 
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(fa CGnstituição, que decbron o ma.ndn.to le
gislativ;i iucompattvel apenas com o exercicio 
Lle qualquer outr,1 runcçi\o .111ra1üc as se:;
sõe:5, e pda Ji~po;iiç1to <lo <tl'L. 2i, em vfrliule 
1b qual só po1' 11nm !ei espcCi<ll <:leverião s'~r 
decla.rados os Cttsos de inco1npatiliilidado olni
l<)l'~tl, ::;upprimindo-~e, por v[,1 de regra, das 
dbposiçõe-s transitorias do proje cto \i. do ci
ta.do§ 13° do art. l"-

F'icaro.m, pois, ôem v!gor a~ disposições do 
de.:J'l!to ele 23 (le jcrnho relativas ~• incom
rmtiLilidades, quer dtJ:ó mem\:Jro,; llO Congrc>ôO 
N;.1cion;d, qL<er dos repre,ent;mte:> do,; e~
hFlos em sells con;;re::;5os, aos qll::t,c,;, tori.-vh~, 
reconllcç~o qu~ ricuu competioclu o direito de, 

• 
1;1c8 do art. 27 da Con ;;ti luic~o fe,leral 
ilec\;i.r;'lr ci1;;os de incompatilú! itl ;.t<.l1S$ de fane~ 
çü:.:i; legislativa-> Gom qualqur.r carg-n pu1Jlico, 
~o aVJtiO, rle 1111c tratn o l'CfJ.UCrimento do 
:S1' .. zruna, ma.mh\ o procurador seccional do 
P•.1 P<t optar entl'e esse car~o e o e.x:ercicio do 
lrla!]1l:i,to <le dep11ta.Jo ao coílg-re;;so do mesmo 
~stad~, por julg·at-o incompu.li.-el coo.1 as 
1u11eçu~s 1le deputado. 

O SR .• ln;nNL\.~O Df. SEF.PA-V. Ex. está 
eqniYoca1!0. 
. O Sr .. ministr;i da .i u~tiça não o jul;:ou 
meom p,1t1vel pam ser eleito depnto:lo, tQoto 
qu'~ mandou optar pelo cargo ou. pelo lagar de 
lleput;1!lo. · nns eollstituiçües '1ll~ vuLtsse:n <Jll leis espe

ciaes 11ue d~c1·0tts~em, ,\eclaml'Btn os ca::;o,; O ~R. LEOVIG~LDO _FILGUElll.AS - Mas por· 
de incomptüil!hl"<l~s do mat1Jato legislativo q;:e lo~ç~u elle ~t opçno esse funccH)n<:trio p 11-
com o exercício ou mcsmo c,.m os c;u·g-os que bl1c0 simw pciri1ue .J 11lg-ot1 iilcompativeis 0 seu 
occupa,;sem o,; seu,; memb1·os. car·f;"o e o log•ll' de d_eputatlo '? 'i' . Ex. enfio, 

Assim, teutlo in1·ig·oratlo a ~1lll1didn. dispo~ obriga-me <• consdurur esse nviso ni nila 
sii;i\o do de(;I'etu de 2:~ de junho, pela qa<tl irn·ons~ittlCi:'."JnHI sob ll !~ outro eonto rle vista.: 
tel'itHn de perdet• os seus Cilt'l,."OS, u11m vez 0 tLL v1ol:lçao Llu ptecélto tlt1 w10 retroactivi-
el~ilo~ deputado~ ()U se11arlores, qu el" rhi. dar.~~· . 
Unfüo quer Jo~ est<tdos, "'llvo si por clks I · .-,1 o pr1?curudo!' secc10nal r~o Pa,rà não era. 
opb~~ern, o;; t'uncciouarios <l. que refer•iarn-~e i:ic 1lllp;it1rel }letra. ser elei to deputado a o 
os ns. 2 a 7 do ax-t. 2•, ~ti pot· urmt lei c('H8'1''";;:;o <le•5e es~:J.do e, agora, quando 
e:;pei;it\l do Collg1·esso Naciou;il, 'luanto :10;; es_ta 1~l~e , !Sob a eg1de tla lei, no legitimo 
depu Lauos e senadf)res lb. linfüo, e pabs exer~1c10 d •. ~ seu !nanrlato de deputado, 
constituições ou lei~ especfoes clus cong-ecssos ?ºn~1 1.l c 1•a-o tOcompatrvcl o S!' _ ministro dl!. 
dos est:i.dos, qmwto aos deput:l.tlos e sena- .1uo:.tiç:i e manda CJ ne elle_o1)te ~~ tre o cn.rgo 
J.orcs dos mesmo~ e;;fado~, e nuuc<i. por 1 Jlll"lico de q~te e.;:;tava mve!Otiuo e o Jogar 
:tvi~os Jo Poder Executivo, ~ollerá ::;er 1le;::h- de deputido: 1; e\·1d 1~1ite ~;H esse aviso vro
rt•tlo quãlqiHt" caso de íncompatilliliduue ,fo duz .u.m ef[~1t0 1·c~i·oo.ctlYo ~an ti'>\ dí t•eitos 
funcções legislali VilS, qu,)r feder·aes que!' ;;clrp1.a·1do.> ~ou o re?1 ~1eu !le leis, qu~ os g-:i.
estadutteS, com os cargos puiJJicos, de que mii t1am, c1uan,lu rfe1xou o r~x:ercw10 de set1 
estiverem iuvesticlos deputitdos Qll senadores cal'go pa.ra exerc~ l' tem porariamen te o seu 
•Ü Un iõ:o ou tle qualquer elos estados, pois qu0 mtuidato leg-1slativo . (A.p~iculos.) 
a_ unic;i. in~ompatibHidade por. ora J'tjcoll)1~- O SR. _Jus1•:--rA:-<o DF. SERPA - os con
ciua em lei, e na lei das leis, e a do e:;:e l'c1cw ;rre ssc,,; aos esta1.los, e não o Congresso 
deos~s cargos 1J1mi.ote as sessões do PoJer :'\;t~ional, é que tccm c0mpetencia ~ para 
Leg1,;latrvo. legt:>br- sobre as incompatibilidades dos depu-

Sou, portanto, dos CJU-:> pensam que o tado;; e senadores estaduaes. 
illu:>ke cidaüü.o que gere os negocio~ tio Mi- _ , _ 
uiotet•io d<t Ju;;tiÇ<l não podirt dechirat• pol' C<J?dS~- _LEOHt;_ILDO _F tL~UBI~A-:; ~ _Dt) a~
'lm ·1.vi·o a incompatiliili lacle do car"'o <le . I .0 ' mas, eu lao, o 11lu~tre S1'. m1mstro r1u. 
' ' ~ < " JllSll"'l ·1rl'O"'O ll !':0 n "º' ~ t t woeun1.dor seccional tlo districto do P.crii. ."' . · _ " -~ '· o ..,.so ~er en e, urna 
~om o exercicio do nui.ncfato le~isbtivo de attr:~)UlÇiW tlo podei· legislativo estadual. 

i
. . . t'd - 'd 1- ( .AJMiarlos .) qne oi m ves 1 · o por se11s conc1 a.e ao>, 

cabendo apenas ao procurador geral da. Re- U~1 SR_. DEPUTADO - O a viso, de que se 
publica nomear quem o substitui~se durante o occupa 'V. El'.·, >1.penas re~oinmenda ::t0 pro
set1 impedimento, que e tem[)Ol\t!'io, na fór· curador seceion;.1.l do Pa:ri que opte, por
ma do ;\rt. ·· 26 do <lecreto que orgauisou u. que, nessa qm.\liJade, tem de intervir em con
j11stiça redera!. · tlicto~ e pleito;; entre a Uni5o e o estado, e, 

U3r SR . DEPUTADO - O ;1viso é realmente co~10 representn~lte do est;i.do, t o_;na- se sus-
iu ·on -tit 1c·toli· l peito p:1r<t foncc1011ar como orgao de ambt\.S 

e " · l •1 • _ _ as partes . 
. Ot:TRO SR. DEPU'rAoo - lnconstituc1onal 0 su.. LEO\'mILDO l?rLGUEIRA~ _ ~ r E-
por·quc ·~ . . " ' · x:.' . : . 1 com este. apa1·te. obriga-me ;t pouder~1r que 

O ~R. • • L E0•1C!ILDO Frwur::R-·\:5 - i::: rn- ~º- Supremo Tribunal fl~deral, e nfu:I :ios 
conshtucronal,_ sun, porque na()_ co~peLe ao JUJZes procuradores secciona.e$, é que com
P~der E:x:ecutwo, mas ao Legtsfah.-o, em pete, em primeira. eunic:. instancia, instruir 
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os proce.~so> 0 julg·ar os conflictPs eos pleitos 
ent1·e ;1. r.;uiôlo e qnalt1uer .::st:vio on entl'e os 
e~ti.vlo :;; uns com 03 outl'a>, em face d•J l•C5:i:1 
Consti tniç~in e do 11.:creto tla jusliçri l"é!lera.l,e 
si e:;:;e ;l o rundaml"lnto tlc t•t l avi:)(), l>em :;e 
,.ê \)tle e u:n 1'nndament0 sem ftwtlnrn e:il.n. 
l1tesmo n11a11do pntlc-EBc.,;;:1, iuco:np:1lbili1latl:.! 
ser dect:muln. por nm ad so tio Po~for E:ç
ccutiYo. 

Além disso, por tnl t'unchunento, tic;u'ht 
Io~o tleclamrla pelo Sr. minist1·0 da .iustiç 1. u 
imcotnpatiiJilíd:1dc do Sr. Ba.rifo de Lucena, 
como juiz do Snprerno Tribm1:1! Federal, par:t 
<t~ceitar o cargo de go,'c1·nadol' de Pei·imm
buco, pn.ra o qual foi eloilo, sob pena de per
der· , o $1.;U logar nesse supremo t!'i0unal e, 
neste casu, desde qu•; o :31·. miuistl'o d:t ,j ns
n c.a tem competencia. ]l:l.m 1iP.c!ar:'ll' vor nm 
aviso essa incom11atibilitlade, :>ob a~ue!le fun
damento. devemos recoohece1· que o Senarlo é 
qne nã.o tinha competeocfa pnr;1 YOlar o '[)l'O
ject.o de incompa tilJilidatles entre cargos lc· 
deraes e cnr·gos e;;tulu«CS, rluco, em bre•c, 
sera tu.mbein di~cutido nesta (füa . 

01 S1~ . DEPl:T.\DO - lst0 0 logico. 
o Sr. . LF.ovwru10 F!l.GGF.nus - :\fas n:io, 

S1· . 1m~sidenle, es,;e fumfamento ê falso, não 
encoutra justitica.ç;ío nem na Constitni~o 
tederal nem no d~creto rfa organisaçfi.o da. 
jnstiQ:i foucrul, nern cm lei alguma Yigente, e, por cons~guiot~, es~o avi::.o ll~ ten~ rn.s;'ío 
de ser, <;\ wconst1tuc1onal , e nu,o potl!! ser 
tomado em cousideraç[lo pot• esta Cti:nara, par<\ 
ped ir ao Sr. mi~1istro ~a j usllç:i <). ue _o fa.r;:1 
extensivo "º juiz secc1onul da l3ahm. d1stincto 
senndol' dessêl estado, porque. Yotando •~ i~-i.vor 
•le::.t.e requerimento do .. Sr. Zama., a Canm1:a 
::>e pronuociar;'i, desde J<\ , púl' um ~os e;1~os <Le 
iucompn.tihilidade de cm·go3 puliltco~ com o 
mo.nclato le~i~lativo, contirmando n compc
teocía d.o Poder E:rncuth'o p <tt•n. clecLu·al-o, e, 
por ta 11to, viohtntlo o prece~lu c~us~itucim1al, 
que sà ao Cong-re~so couf.:rl!!- .º t.ltt·eito exdu· 
si1·0 rte decr·etill' rnc0mpnt?l)1ltdadc;; tio co.1·go 
leg-islativo com eiutros carg.:is 1)0\iticos ou 
administrativo;;. (Jpoia!lo,; .) 

F inn.lmenle, SL'. pt·esideule, emquanto, pot• 
tal aviso, o Sr. ministro 1fo. justi<.•1 rleclarn 

. incompativcis os cargos ele procurador sec
cional e de <bputrulo ao congresso est'luu~l, 
o Sr . ministro da füzend:t, por outro a nso 
expedido ao inspector. _<l.a t~esoumria da 
Bahia, com reh\ç;.to ao JU1z secc1oonl, de 'lue 
tmta o requerimenlo do Sr. Z:i.ma, der;lam 
que, não lmveodo lei que nutorise u. OPÇ<1o 
entre os venclmeuto;; do mesmo juiz secc10-
ual e o seu ..;u!Jsídio ue senatlor estadual, ü 

· rião devendo pelos coír.is federaes _ ser pagos 
servkos prestados ao est'.ldo, oao tem c:;se 
juiz:. direito aos seus >enc1me::itos emqua~to 
exercer o seu ·mandato ds .senador. Assim, 

nrn 1.los actunes ministros entcn11e que ba 
incom1mtiuilid:1de dos dous cara·os o outro eu
tcntle (i ue $Ó <t exi~te no exerd<:io cumuiat i vo 
dclle:>, ' 'perdenclo n j uiz apenas os seus venci
mcn tos einqnanto exercer n.s suas runcções 
legis ltüi vas uo Con f;rGSSO ou no Senado. 

l\5:;:1 Lli'i'e1·gench de opinião dos r.lous mi
nistros p1·0'''' lJP.m que o caso não pôde se1· 
resol viào pol' <t Yi:-;os, mas por 11mn. Lei, <lc 
a.::cordo com n Con;;ti t ni('.iio. e vohtr por este 
l'C'Juel'imento ó YOtn.r pe la competeucia do 
Podet· Executivo pa r;i i·esoh'cr mn.teria de 
tã.' ;1lt:t i:nf.1orta;1cia f]tt:\u~o é, incontest•wel, 
mente, n. materi<t de incomp-atibilida1Ies, o 
11uc poder<\ autori;;m• :1;; mai:; ext1·;wagantes 
surpr•:sas contra dopnta .lo:; e senadores elei
tos >oh o regímen tle leis qtte os não i11com
pati1Jili::;:<1'<1111 p:u·a exercer o lll<tudu,Lo legisla
ti\·o sem prejuizo de seu:; empregos Otl CtLrgos 
pulilicos. (Jl -.1i10 bem ; -,iuiito be1n.) 

Ningnem mai~ p-~diudo :i. pali:i.n·n, ê encer
r;ul:L n. rliscnssão. 1lcaudo :1di.1da a votaçã.o. 

Eutt·a. cm discus:;ão o reqnerimento uo 
Sr. lnnoceu<'io Serzcde llo, pellindo inl(wmo.
çõe:; sobre us Yeroos cm qn6 se rundou o go
\Crito pa1~l os rnnerues do :i.rrehispo do Br·nzil, 
"ar:i ;1. J\li;;ericol'di:\. e j:u·dim de Peraambuco 
e sobre que lei fundou-se o mesmo governo 
pari\ a conctissüo da estrafa de ferro Metropo
litana. 

O Sr. Audré CaYtl.lcu.nti pede 
que o requel'imeuto em discussü.o so!Jrc des
peza.-; llÜO :LtltOl'lS;ld:t.5, feit:tS pel0 gore!'l~O 
geral com o e::.tnd·.• de P01·n:i.mblwo, :)e,Ja 
adiatlo uor 48 llor:1s. 

O Stl. P Ri::srn1,::-;1·;.; lii7. <.111e, niio harendo 
unmero pal'::t ser votado este r equerimento, e 
e:>t:mdo dilda a hora . lic;\ a.di:.1da :i. cliscussão 
do requerimento do Sr. Se1·zedello, e designa 
p.tra :unanlúi. a seguinte or r!llm do dia : 

Yot::iç•iio dos requerimentos, cuja discussão 
fi~ou eacen·achi. 

Dire1;s;;ão <lm requerimentos uos Sl's. Ser
zer1Lllln, .To;::.é Avelino e Ai·i;;tide;; Cobo. 

Trahc"t.lhos de commissõ~ . 

LeV<\nta-se :i. sr:ssio iis4 lior::is t! 45 minu
tos da tnr<le. 
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Sess8.o ern ..;, de .Julho de 18~,1 ::<J1 

1 

Do Se. Fc,lioto de OJh·eit·a. e ontt·os, ve
li~ rulo p:mi 5i uu \l<1:·1t :1 companhia qtte orga-

Presi,fo;u;ic~ ri.o Sr. ;rkl!n JJ'Z,·h1.!rJ,J 1uz,irc~n: <liV'e1·:;os fa1·o:·es _qn.;: t0 11:;i ?ara111 
11~ces~=.u·10"' ji:~m u dcsenvo l vtffienlo dn. mtlus

Ao mab- dia, o SL·. pt'•:.; l:ientc mauila p;'OJ tri . ~ l íor~ : ::l do pair.. - A' cotrunbsão tlú 
collor :·, leit11n~ do (;~pe<1i 1: :ll o . • füzonJa e 1 :1•.lu ~tr i;is. 

De Tll~ç\;.l11!0 1{1Xlriglles Morias, pedindo 
O S1:. i" St::c1.u,T.\l~ro, sm•ylm!o d0 l". t1•·1i- p:u·:: si uu w:u tianhb 1Jt1C org:wizar, a con-

cc:lc a l•~ itura •.li) ~eg-ui11t·~ . cesi><W, uso e gor.o 11:3 uma praça de lllCl'C<l•.lo, 
.-:·nmzcu~, c:1e.;, ponk~, etc., 11:1 át·e~\ com
pt·~hcn• li •b e:1 tl'c a 1n·.i.çn. D. Pedro ll e o ~1r~ 

01Tki1) : ph1rin.3 r1:w :.tp1'escnta .- l!.' cornmbs:fo de 

1 

sc:1:tl ,fo Guct·ra, rle 1:0111'01'mi1bvl.i com os 

D l t d 
. •

1 
. . 

1 
, S , oi.ir~~s 1mfJEcus. 

. a. a cu c_ncm '-' nmc1pa . uc · • h ':l!l- De At·tlnu· Fe:·1·ei1"1 To··~e· e outeo.pcdindLl 
cisco .ti~' ,\~~1,;, ,C!SlQ.do ti? ~10. " Gt'<.rn'.!e do 1 g"<\ t':tntia de juros d~ 6 ºfo.~1Jre o c-,1pit::tl de 
Sul., <l_.t ~,.do (,e~ ~ cl~ ... H1.t10 ·!.1.1c,'.1<:)• l'''<:1mlo nm mi tl1;i.o_\lo li!it'•l:; ster1iu.1s ('! J .O~O.GOO) 
u.m:\Jm,i~ te.le,., r :1ph .. c.'."· 11ue. l'.~'~-,/Cl~~lL.1' ~.º~ [ t!m·ant.:: jl.J ;u1no~, G1np1·eg:iLlo no csta1)cleci
~,1\li,.,1d': .i.o ccnt10.- .\ co.oi.nb,,,lO l.C oc1,t~ 1 wento de anHt linila tl.c navegação c.:ostcira 
,n1bl1e<t;:,, do lk.t~il e ti-11n.;;1tb ntk:1, soi.1 n. rõrma de 

J:.c.'<1nerimeutus : Llo~·,L- :\' co1111i\üsüo do! fazcu<ln. e in-
Do Jor!::'e N(IY!at". ex-s:1b- t!it·ec tor d<l setrc- du~ttfa . • . . . 

tufa tla~ C;:nn;rados ~er~1t:vlos., pe<lim!o que ~t~l !." .1.e 1:en:~ ,~l~0~".;:eg~:~~ t~ .. de : 1:•t1lli a,:~1a. 
a sna :i.posentadarm_ ::;~J <'I igtt:\l(l;ü<1. :I de ~et~õ ~º-~, C,n 10~ L.t._ •• ,1.1,., .w~et 1 c::i:x:en ,1, p1om.o.>1Jo 
(;olki«11;; Lom•eoç<l X.nvier <la 1·01 .. 11 0 ,\ i·rnu:w •t<Ju - llo pooto po1 úectc.o ~le 17 llo 111tu c;.o elo 
Ceza~ Bnr l:U!!.\ l]Uc.- "\·s conwii ~üc.5 do i!l•li- i~u:10 pNxnuo püs~;lJJo, pcrlu1tlo par a ser c~n
ci;1. e faz,~ rnl:~. ~u<I•~ a ~11~1 an ~:gm1.l!\Jle tl:~ <fala tb p 1·om0<;:<to. 

D0 Cal'lo'h Jonfi1üna dos S;mto.,; Guiill:H~ioc; -A· ct1m,rn1::;s:10 '.te n1<:r-:n 1~a e guerra. • . 
p11\\·a, viuva ú? ex-i~octe_il·o c.h _cainai·a. dos , Do 1 ,'.c; 1mt·t:~.- :-.a lvn~cr 11nt~~110 :.\~umz. ~~tw
Dcputados hmlmo Autormi de Pm•n, Hcdrncfo 1.~~0 .<k .~rn;:i·ªº" .1uiz.cto 1 .1\Jmut Cl\Ü e 
para si e par<t sm~ ri ih;\ uma pen~fto:-x C:1: ulll.11:i ~ do p1st~'1C~j l•~de~a~. , 1ic~1.1~do ~um 
commiii$i.o de fazefidit . l1_cenç,H:.c 1 ~ me:i:~:s, coi.. o~ l espec1L >e~ ~ cn-

l.Je Antonit\ Hendqneta. Anhme;; ?lr:ifl'a, 1:1~11·~~1 tos, pa.t~i. ~\'atar de sua, :;;autle.-A com
viuv:t úo capitüo An10nio .Mafr<t, petliudo uma nn:;sao do pet1çue;; e pmlcrcs. 
pen~iio.-A· mesm~i. commi:;sU.o. 

De l3ertha Dehlmarn Keller, vitt\"a uo rn11joe O 8J1.•. Ivo <lo Prado-Sr. prc~i-
ho1101m'ÍO Rodrigo Delamare Keller, pedindo dent.i, n5o era inteuto meu tmtar hoje d;~ 
unia pensão. -A mesnrn. commi~são. conheciuu (}ue:;tào ele .Sergipe. 
_D. e ~farh'l . .:·\.mefo Pimeut<?l, pt'll.in:lo re~er- ) T•:!1t.re~aú.to, o_ tequerimento enviado it lllC~ •I 

sao da, peusao e do montepio (l;,t tfütrmlm con- (lo ::;enaao pelo 1lt;istrc Dr. Coell10 e Campos, 
ceJ.itlos ;'L sna fallecilh\ miie'.-A' mosmn com · 11111 ses::iio ele ;~o úe juu.ho, me obri!!-.i a riuel·o 
mi:5SitO. ~1im ue 1.lar ~ Camam alguns~ e:;cl(1.reci· 

De Ignez Pei•eira. (b. Canha Menn;i B<w!'eto. meu to.; a respeito. 
,.ht va do m:tjor Je>ão Can 1eh'i da. FontOIH;t l S~'. vresh.!eu!e, ncst:i cas.t sou, infelizmente, 
1\Ieuna, Barc·,~to, peúimlo ulll•\ peosüo. - A' l '\ unka t cstemuuha ocu:ar de todos o.s focto> 
mesma comiuissuo. que, destlr.: o tli<1. S ([e ma1·co ate! ao dia 17 de 

Do capitão \iicloriuo Josê Ceute110 de Alen- juuho, se llesrlcbramrn n a. miulm llo<t terra ; 
castro, pellindo mua. peusiio.--A' mesma com- <t rr~im, pois, é que se impõe o dúver de ;;obre 
missão. olle:; re:>t:t.belecer <\ \'Ct'<h\de, serupre q1.1e, por 

De Luiza Rosa tle :'.llendonÇã, pedindo uma qualquer úescuic.lo, se.ja alterada. · 
pensão .-A· mesma commissiio. E' o caso, Sr. presidente; fumlamentaoto o 

De I\Ia.rianua C\Iorel de l\Ieira. Lima, viuvn. seu r0~uerimento, o meu il!ustl'e :imigo Dr. 
tlo capitã.o Ifrauci:;co Victorino de n!eil·<t Lim<1, Coelho e Campos diz qnc a victorio. obtid;i, 
iiedindo nma pcn>iic•. - A' mes1m comruis. .ão . pelo ]Xtl'iido naclonal n:t C\IP.iç:lo do. nosso 

De ~fa.rin Cundida. "\l ves Ferrcir:i.. TiuY<~ 110 cc-ng-resso constituinte, teve por caus:t unica 
capilri:o José L''erreira Usbci.l, pedindo nrna n ~n:\ « iuccntest:wel superiorid:i.de uu:neri-: 
pensão.-A' mesm:.i. comrulss~o . c.'1. »sobre o seu fülversario; peço 'Irem;\ ao 

De M:.wi<t Jos~ph i.na Pereira Pinto de An- nobre senador pru·l dizer-lhe riue vae mt sua. 
.ru:aue, pel~indo Mg1w~nto d:\ pensão que _lh.e v.l'fit•m:,ç~o ll!n e:1g::i.no. . ., 

4
• , 

fo1 concechdn. por decreto do governo prov:so- Em pruneu·o loga.r, lemoro ao dl:õ•lllC•O ~e
r io, àa.1.ad0 1.le 22 tle fevereiro do anuo pro- pt'esentante ·d:.i. miam terr~\ que o partido 
ximo pus;;nclo.-.t' 1nesm:t <:ommissão. ll<tcionu.l não c9µc~rren isolad:unentc com o 

'. , ~ .. 
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s.:u üsforça, con~o o p·irlido dem<1c::t•aüt que r..ii ~ O ~R. l \º •) nt1 P;:Ano-. _. e c<1n t ra. a prop,•ia 
então O S!!tl :u:v~rs;t!'ic . Í lei. !\.·•:-t:i ~. lj11.>;;tlíG'i de 'JW!-'" iw•.w{a mais é 

··O 1úrti1lo ll;iCinnai foi :i; nt'll i•:-;. ú f::d'-'; rn:1~ ! '} t:·• :-,;~ r;.:-i : •e t•!l tt pet·•li•.h• •J s1:·tt ll!dhor t!~rnpo . 
ac,1rn1>tu1il:ltl0 1I ~~ dL'tl.:=; 1)u!.1 ·os :- Llliad ú:-: ~ i ::~o si~ L 1H1n1 1l11?:--.n·10 ..:..·1 1inp1• ... heado, con10 :se 

Ci~. foi ,, 1,,u ·l i·.ki ciat !1olic·:1 e1:1 ]'<!~~ : 011tl'<>. i pre-t:irii ;"1•vi1;0< :~ m i"11a 'te1·r:i <:"m _a c:11·!!'.i 
foi 0 ::;:r. !.i:.-.•:1a eorn to:lp t • ['l'esti::in do! •!r, n1:iis nma <ambdat nt'•t ao 111;u~do, ::;1·. p1·1~o01-
,lHlc't' - . . ·· ! d(~nl<·!. 

l- ' ' . • ·· · 1 .. • · .; • ,.. ·: V l~ - :, 1' ·' 011"1'· "0 Ct)!:~;~ \" 1•:1 i ~~;!n: 1rtL 0 \·. i· .. x:. ~ ~r. ;1r1_··.~ :1h~:t-1 \ ~\,l, pl1i:-- . e .,pni ·" ; ... x., "' v<.:·· :~ . "t e,. 
t ' .,.-\,, 1: 1' .,· "'1 1H.··1·i ""il'; • } .-. lc"I n:1;11el'lil . • 1,, 1·1: • i- .. 1:..·d1 ... 'l l t:t!: L• .. • . .'• Jl! h1~(,'(J ~(l .jee ;t tt·i-;l l~!-= l !l)\\ 'l.He~-4_ , ·"· - . ::-. ,t , . ·•t •. ... . . . • ~ • J • 1 l l 
tid•"' d11 ~10 111 ~·1· s1·n·;r!11r ~u:i ~·c n ~-...!ll ;11 l \·l;,1•;.;;:?t·it\ ~ t..:n l. :· Sr: q.;11•"~ ;:1~1n' ( '~ 'J1te '.~t lJS .. Pu-:,.~~~t l l 
qrk 1 h1.:' de:I \! YÍ~:t1..1 1 ·i ~1 ; fOt,:-' )!ll !~ a c•i:H:i +!(! t 1::ln, l l • ('~ill" J i,~ ! Jl 0:--' J'a.-· h~~. C Lll!: ll [lO~~aHl JllúUll' to•J;·t,.~ 
o d,•,io •lu ·~h.1n~:clh· 1 · :;ei'H:\nl!1ncano Que d···~ ; ,~ ! a:-; :~ ..: i! :t:-:;~'.~ 1-11-' i 0 d .. ~h,:::-;~ 1~ . 
e;;\13,; t~r~l l""~ d~· eli•?·n,_1~ ·~ ,:r~• l ~~..; r<:.e111., l;1~~ !~ ! Ja 1iz ,,;,rnlil· :·dol rp1 1~ 1.ionto foi :t int~t·nm<:~C 

·pa1·a 0 OI'. 1..:n.-· lho 1! \~•lllPC'1', nao cr·m 1~1L•' ,] .. ~'" L11 ... •:ia !:o pl<•tlt1 qul' :;e !·~t·1:1no1b\. 
r•nll'i't C-•' ll:i"il .. ':n;it> t 1 ~ .·r:ie~·nir-D1·-s a nlis onln.>~ Ht 1lt· 1na1\:Q nn 1i1c11 e~t.ido: tt::!e;.::·raH11n 1~ }·to 
rep111J!h!~u1t1~ h~~to1 · :··:.i:-;. . l>l'. :\lcn !n~ .!~ ,\J 1, ~·.: 1· S, (~n t;1'-' ~ . ,,·c~:·n.1dot~ 

..:\g"tH'a . r.•51 Ú ,·,·~ n 1 k1 o il! tt=:: t r~ SC!i:·.do r·~ SI :~pr·~~ •n t:tn1lc 1 t~:11uiida t11~ (1 1'1~Cum t1. C ~ .. H.landu rt 
é l.1om 1• c:1 li i1· t•: n 1·:''ª n t'.'tÍü do Sr'. Lw·1•n '. minlii\. ,,,x.:!11':)1• 1! a i.lo l.l1'. FclblJdlo :'l'f!ir e 
Seri;l. dt• n:-ifu't·:·n~ dp l'l~cio • .. ·~pí ~·~to do S .. E~-. do..: Ih'µ-or:ir•~ p,·1l itic11:-; do l~..;tw~0 soh o pr1~texto 
u •iUcr, ·r ila•·a ~i ;\'lttilto<Juej~l n:nitoqniz p~u·a .1e t e~· :t t OS 11L·:..r:H!n o \ ºOlo :W gcnú1tdi:o::'irno; 
nú~ out1 -. 1~. (Ui.<••. ) 1·e•H·(,'•-ies nn g:iarih m.C:.m:il: d•·nü~~fio no 1h-1. 

Em ::i'..'!.!'llllíln 111;111·. SI'. i't' ·~j , \ ,~11tr. , t:1·10 •:> " ' i:;tu .\dou~ di:-.s :ou t1~;do [ili,ilo l11Blll! ion:u1o, 
mundo sal!•• <flll' .-~;n tolh ;;ocie<l:ldo lia sem- ,\o I" \·ic:.:·g•lYl'l':l,1<lor, pelo l':tttn llU Í!'O •.k ser 
pr~ nm:i pa ri~ 1l1:i'111:i nl<'/Jll ,... ,11:J.o l ·1: lo c7ed0 ami:;:·t) 1w~:-:"o ; l1t1k1, emtiin, qm' i' :•dP5•e d.:'
nem ~sl imu lo:::. jx•ndc S•.':ill':'<J pa r.1 o l;iHO dn 111on,;tr·ar ()li•~ pe1·:1nt1} o s1•n g-ovc1·1.10 nao 
pod.:1•; poi~ lJ~ lll. :31·. 1•1·e,i1.l ·nte. nodia 10 ,1,; tin !l : tli l··~ 1 •:··~>t:~·! , , :il~n :n, foi jl<•;;lo •')J!l pru-
m ai-ço. a fu tll'\:fo 1n) li ti!':\ 1'1«1 c·lnneell<!L C'lll 1 t il·:1 pe!o ch.111:~,Jl,. 1· 1!1.i lt:u!1:1!·:~ty. • . 
Sergipe. li1i fazcre~ta p:tr t~ !in~tmunc tl'.~rl!r , l.~ _' ::< la m;:::r.il'a cO\T<~ll;; e!mr;.ao. e.~1 v1cti;1·1:i 
para n nol11·e: :oo:t-~n~t 1 !0 1· . ;ior ser e dc tJe$~ .. ~ llla :1 j illt.:1?2.1•.i U · ~·-"· n:1t.m·n\u1ente. ~iul'~t ~-.. ltg-a. calho
mnis YÍ\':t e nca1•11;11,:i11 1b::; ,;Y m :;:l lhia; o!0 ~r . !ko-n:oe.lo1wl-LnC;1i:i:i. 
Luc:eua. ' · ' ~o meu uHxlo • I~ ;Jeasar, :;i\:1Ju•1tu pror.edeu 

o SR . ) l•il:AEs 1.: BAltRo,;-\fa,;-.o ~·~•n•.-n;:tli):· Lem en~ tu.!" i~to o f.lr . ~I ·1:1le:; 1le :'1!0 1~.ies, 
''«w:·,ntiu :< l i l ":rdai lc llo 111,1i t .. _, eldtural. ,IJna n:i.o o:·,~ta_n te as i r.si'.111;u;i•1!s ''.º cent. l'o, ou 
0 . . :wt-o;.; do n11111~ t•)t•10, de1xcu-$c líctu· rw !•~!'-

( > ~ 1 : . lrn IH) Pr:.>.r10- (1 <:!'O.-c1·nai1n:· !''!!'- reno 1h1 1w11tl'<\li•lade . 
t oll-i'<' cr:>m t orl 1 a d i::11id :11 ! 1~ ll<~,hL qnr.~ tao: ! l~in 0~. 1 ;,~ 11 ,: i<: :'i ,it\.,li<;:i, 1lern declo11·,u · '1 1le 
:i.pcnn; foi il lttd ido ['Ol' u:n ltU ou tl'o :urn;;·o . · · 1 ~ni.iua :.i to 0 ::;~·- Ln(;e ll:t pr"c~rli:t 1 lest•~ rno1ln, 
sei <li~a.it. .. . 1 o l..'eneratb;;;imn Det•tlo1·0 µ ro~'1!1 li<L •li! mo1.lo i u-

r::iz ·iHl.:ieste pe<J11cno !'er~1 ro. nlho;;oa:ent~ tei i ~1 111en le º "P"'sto, t';)eommendando iu tci r1i 
d0 ~ntr.r<·:~5~ qne toml1 i1da ni.l'rlade .. em tudu e l.'ompld;t r.eutr:1. llrlade p(· lifü::i . 
mms, clüehl'o qw: :1cci-;lo o (:iç;> 11nnh 1,; <>S ;i,1,1,,. Si'. 111·;;~i.lente, como ê que<\ aulol'i
p ;Üa\·1';i:S (!1) J1J•m il i n~tl'C ;\migo O !Jl'. Coelho (!arfo qn<; tOlll l dt1 1nte tlü !?0\'e('{J u\Ol' do t!:>
e Campo:; . . , . . t:do 1111rn :1 i.titade t:l0 COE'!'ect:t ue,-ta ·1nesn o, 

Dei:x::llÜ ::,;ror·:: mr~:;:füj ri. tri;·111n::_, :ir. J1t•e,;1- ,15;:.i!.(n't ,, <;to,; que !\.w:1m l'<·lloofü· ll:l P' lilit:•t 
deu te, si nao t1..-e,:se :1 ohng«lt;«t•1 de o;ip, •r Joe;;I rle 1muwt:-:~ i11 tei. 1 ~li ll i.'l1 le 11<~; . .rati\'a 'I 
os fact o:,. tac,; eomo se 11.:-r:i:H, ;\ mri a!';!!I- ;\:i 0 n nd. 1:·ú 0 Sr . Lnr:imi• ex ph,i-;1ndo pi~ri
met1to pt'lirluzido pelv illn,;t :·e se11adur o ~-i1·. ..-.1;;,1mcnttl :t sii;1pli1:id:1de do Y~lho ~ohlw.lú '1 
eoron:I llo,;n Jtmior. 1·datin1 á rne:S!ll•t ,... E' 0 ()ue pare(;() ~vid~c1t e . . . 
qnP~t:rn. . . . 1 !\C<.mlluaüa •i ncl ona, th ltga, o p:trt!llo 

Quero referir-mo:, $ t'. pre::.<1<lente, ~ Lle1esa ,fo.;1ocr,,l<i. l) ttc e 1~\ o meu, procurnn se rett·a
que º-coro11.::l ~{.o:;;:, JunirJr .ªP~·e;;ento';l C0\'11 ! ilir o m: ti:i pos:;h·~ L d<J tnuoi.lo ol'licial , e os 
relaçao a leg.1 licLlde ti•) qnc. se L·~n no dia S 1.e acoutecimcnti•S fomrn-se saNede_ndo :;cm tm
junho no pr<;<li? ~m •1ur. t!rncc1onou o Con- portanci:L para o C.<SO, ~\te •lUI) se ren::ii tl o 
gre,so Mn>t 1tnrn te de SPrg-1pe. T cou!p·css<J (~slu<lual. 

~i o nulire senad.01·, •1\le. e. m1. 1.ta~'. e <]Ue, ,\ fül1n :ão d r.~te m ng·resso, Sr . pl'esHr~nte, 
-port;, u to, tle re te!' um e;:p1 l'lto d1~·~1_plrna<l 1 >. ri:i:irca siurn lta 11eu1nenti! o ponto termi:i>t l 
quer promover o pro7re~::o de_ S~r~1 µê e ar- •la prlm·~in• ph -.se da. qneslã? de Ser,:ipe e o 
rancal -o dns g-a1-r;1s <lo,; rnandue::., como do- .,011to i 11 iciu l d:t se<rn nda. 1!'01 1101· e:> te te1npo 

ll - . 1 ~ .. . . ''l' 1 "' •• <l º j cla:·n,9 me 1orca!l1!!110 1H:W e o '!e qL1er.~1-~e que 0 ciian.c:•dler b irão, J<\ ~en o- me .con~1, e-
m :i.ndao a toclo t 1·an~c, qucreodo imp•1r go ver- r ildO .sebastianista cm materi;i de püht1ca, d1-
nos contra ;t vontade peopuln.l'. • · ['gnoLt-se de querer m.ostrar k\mbem aos seus 

vozEs- Aiioiaclo. extremosos t\migos, senador Coelho e Cam~ 



Cànara dos Depli:ados ·Impresso em 04/02/2015 15: 11·Página 3 de 12 

sessfín em A de .Julhc:i de 1891 283 

pos, rleputa1lfl Lt?a11,J;-.0 ~.Indel 0 p·HJre 0lyrn
piu C:unjJ!)-.;; rd g·1~ni:L;;bs :...;n~iS l.1ri\h:.tura.:-.. 

Conff! ·.~o~!-. 1 1 ~ · i.'~i-le!!t fl~ ~ <pin ntt.ü q tdzr· 1~ .. l 
ser a:1Ji;..,'.·n .. ilo n:.>.i-:;O lJi:-"1~1:.u·!\-nlil"li1n. ZL'.~t:t 
(]uarlt~ tffo •h1ioru~a p;ir·a ~Gr;.:;int.• .. ~. <'Hi !iO 

parn. ;:s. si:~~1:-.; :;:nl;.:-1>..:4 '(ff ' .~ {1{1 ,•:.;n.._' o.i1r;tt·>). 
R<:1111idn 1,) ton;:.-c»sD, 1c'l'il:1~;1:l()~ os rir);) f,_ 

rc~. manif·-·~ton-~e lO!..:'O ~10 ~1.·lu 1.la li~·a. i4~T1 ;1. 
proí'111«h •li ·.-l' : ·g rc· ::e:;~ moti·•:u.(,, ri p!1a 1•p1li.n
n1An t·-~ 111_:.la ek·;t;.<111 :Li Hh'~:i~ 1:i;t~ qn•.•. •.fo 
fi1cto~ e:·;l j~\_ u1ti ~yrnpton.:a <la ca:J1.l id~1::t~ra 
<lo cor<one i Vicente. 

:1 nt0ri5'1íl do ;i vmpreg-o (fo meios 1 ue, per 
Itlt'•ti \~os dü dercnc~ii~ llcvo co !_nr, }r~n~a ri.uc n 
;)~ d1.. Ij<i~:; ;· t1 ·n~d· '. ·ç·1. dc:i ute do c:::tean!!e:ro co- 7 

; ·~i·lu '11~ '>c·r;:u~1!1:1; de ou1 l 'i.) Jadu:· BI'ilnl~Js 
no<. º' ot 1;;o:<ido:ü ,ta~, flr;.:·a11 i5n11llc a r,3si.s-
t·~:,ci :-t r1:u·a :l ~;l( Vat~ll.c- <la lcL 

\~ot:J>>· -.:\l n~to b~m, :t püj~ido . 

o :,,{~ ivo rtO [-'aA fJl)- sr. JH\G~ldonté; a. 
hi:-:tud;1 (.~1l n!tHna a!..: Gnh ~ ~ -~ Ser~iue ~erit 
:i n1:1 .rc;1:?<m;.ct r;i~:fo p.:ren no t.l e ~ue () ~·nvet':-10 
do S1·. L.,(:en:i. i, n111 org;in!~nlo que rnl o tom 
·~Cl ~l !·~1eo n1~~a COl':~ç·~lfl. ,.\~:::l in ü am l'iC.O, p~r1ue 

Ft}i 1r;.·:1í c:11 il1.-":1n!e qne os lioatA~ r ·~l:tti\·o~ o 1f i 1: ... t1 ~c cdtanc:l~ller e nt.~ n dí~u c:-·í1n.ecer os 
a c.:-.:sa candi:titarn. f:)t'tHil~EG 1111~ltl:•l:r~a : 1d D 1 ilc\~~·?·r·~ de .~irlnd.:lo p:H\i. prvcur'LH" diverti
niio oi,~túJ1te o dt::-;r11i~nt~d 1) 1p1'~ a cl lü~ cí1:1~ 1:11;1 :lto~ n;l nn,~Ti . ...;tb. de u rna ~ociGib r1e inteira. 
~bnt.,;rnentc~ d :1\';\ltl o,; r.hr:!'1;:; i!;: 11;:.:a, ar'..'.·11- :·:' "~;i1n q1v;:,,~-lll·J'l'Uitú a 5r,ei8d:1de s erg-ipaua, 
rnent:rndo •J!W r:-~;t:1 '.' a :i~-;e:1ta.J: t por to !u;; n~ •le~iespeit:,.i,. peiü :dJn,;0 do ]JO•le r Joc" i, rc-· 
se1ts n1e111bl'l>S a elci1;i:i.o üu Dr. Lour<:it·o Ta- 1·01·Pin i"' J';\ <) ;.:·ovel'llo i.la U·.~ i:"to, o S1·. Lnce:ia. 
v: •I'<''- <tc,ha ,.,, opp:)rtm10 d;11'-$e a exercici0s d1; ti\crc-

'fod<Fi;1, e:<le,; boato~ 5a tor·1w1·;trn ins:.s- lro e !111:. l'•"-~pou • lo!' com <L r<.Jpr·0ocntaç<10 <le 
tcntts. at6 que. do e~ t:1do tln~ eO\l;;:n~~ sn:·;..:·a. vArci.-ideira:::; sr~e11a~ Cô rtÜc;1S. 
contra a e:;p<:dath·a ~.;-e :·al, aconvição 1lo qt1c .\l;:;11mas vezes ern a. fraqueza. do ministro 
elles er«\JH VOl'•l="l'·iro.,. qu~ rr,p·:·ndia com n<>ro.~ancia. f,1ze!l~i) scotir 

C1u:1prg notar. Sr. presidente, 'Jll•~ foi ,r,,_ :io~ :;el'.djiauos ,, 1'"~>•.J 1.ln. uutori1\arle; outrts 
gnelliJs qu~ ap1~1a. n lil'an1 ;\ ;:..ttlu1de do coco- Yt'.,z<·s i:~!'i:I o de.spol.k~o c~h11 111'.e ller (l!lB ::-t ppa
nd Vic:':ltl' ; "" r~xplk::1ç":'io é rwt111•al: F;1ço l'eci, !°1';,cume11t13 oJforeccndo n:ilfavcres por 
de;L1 ca '. :dh ·iro ·~ ~c:·.!ll••n!e eotH~cít(, ~ so1! :;·~u :im voto ! 
'1.lll\.::o. _\ !~;11 di~to. eu tierle:?d:: à foi:<;i'iP A ::111 moço polJre, earreµ-;i.rlo Ü\3 famili<L e 
politir~ü 1n·~ tinl1:\ de c11111 b<1ter n. ~itnn.çiio l;;1ch 1 H\~I pdncipi•_ll1te, fo i diri~iJoeste affron" 
()\li, se il!''-'lX'1.rnv;i ; "r:t, el 1~ snr·;ia cornr. urn t·_1~0 tcJ,;g-i·amm:i : « Veja e e>collm em Sor-
1h~~i.\ente, com•) n:to alJ!'ig-:l-o no >cio elo uip11 '.' c0: 11;trc11, 'lue m;ü;; lhe ;1graJar, e diga 
mr:n pal'tido, ,;i P.llc vinita 1·e!br~.at• <l lJl';ltÍCJ o n1:11~ que d~;eja. ~ ( Aprv·tes.) 
dii~ miuh~1.::l idé:is ?- E:-te rnnco, q Lrn p·~rlc nce à r.lasse dos ho-

l·"oi ,i 11~t0, poi~. ahi o nwu pl'ocedlmento. :!;ens ennobrec:clos pela, v irtu<le, deu a re-
(A1Mi·r.dos.) spost;t q n0 er•t de esperar do seu. C..'lt>:tcter • 

.\I:rs. ::;en i1m·,~~. bem ced:• e .-:outr,1. a min!l:t [ê,,,·,~rn 1lirigilos tele;r:·;tmma;; ao Dr. l\leudes 
vont;iJe, ti;·,_. iJ,~ 111u·l<1!' d,; cond:H~t''-: O 111,,11 ,[,, ~lot·:i.;,; , qur~ c01n;t iémm1 verdad-~iro~ ata
ami;;o. que vinhti c '1L•io das 111elilo1'•'S íntcrn- qnes il S'ia. mor;1tii.IHdc (j prOY<1D1 sobJjam~nte 
ç\í:; ::;, ~et_:-u nd<) dizia, o:iiz f[llB a su;t enimfa a rnà fé do Sr. Lnc~irn .. 
pa!·n o 1mrtido c/.;,,1oci".ntri , in1plkl\SS, <l :·<'li" l-'oi~ \i~m . h~lawlo contia lilllo isto, entre
rarla (i1; U!ll rins ~eil:' rn:ds p1•1:~til11os0~ me111- ~nes ;1 n1n tr;dx1l!10 energ·[co B actirn, fome>;; 
Lros.q 11e e o Di-. t<'·~ li~!Jt;?:Jo l·"mil'c, por moth·c1 ~11rp: ·eh·~ll • litlo;: no di;t 27 de Ul<lÍO pela ue-
<lc <rnti~·;• di ,·e1·g·<? ·ich pe5So>11. 1ubsi\o do Dr. ~l;rnles. 

0r::, 1.m niio de-.·i;i_,nein tin h:l o - dire ito d~ :\e,;!a de nibsfi<> D Sr. Lur.entl mente :t·:J 
<iccc:Ller à pl'<~te11~oii0 do co1·on.~ I Yicentc; e o paíz ri t.11 vez tenli:i mentido ao Presiden te d.:. 
1·G~nlta1lo (· l]llG r!i'lO ~e í07. :1 nlli:11! ç:1, e, 111;1b ltep11lllic:i. 
a\n.!:1. o metl v u·ti to s1~ inili1t-se .:1 c•mipanlm11- JJi7. o acto d:1. demissão qua este procedi
do. tun:1 D n'te, o cornnel-C<t::Jdi-!: to e a outr-~' m•: nto rJ o :..;-o.-erno t~rn f'undamontoem um pe
pn·te ticc.u cotmnÍ'..'.'O e o cot·onel Siqneit«l. 1.lido 1l1l Dt•. \!oraes: m:1s este rnoço, cujo ca,
fhwt;1. alli:1da ao,; Drs. Co•lho Campo~ e L.e;1n- :·;1 ct~r ~~10 cfo,•e 8er_po~to e~n d~ivid:i., ailirma 
dro >.facic l, p:1.r;~ fü 2e1· O!JPosiç:ito à releriih rpie e J.d;;o ; it tl e1111:;;;ao fo i , pois, •lcto espou
c:i.: 1cJ!ri;1 t.ii :1 'iqnej~·l- nJn h. henl orienta·h e i:\ ! ~~11~,~o 1lo ~·o.\'erno.~~lpa.J·tes~) 
apriai··~''" ' .',omu nm pr•)dwto 1il' centr o c11ja 

1
· !•, \·e1·1fao.c rine <J J1•. l\fornes. quando 1'~

íntdvenç:lo s~ t1ca bava .:e n:i~mi rc~t<ll'. . ce!ieu u_m _,_:_os m11!tos _ tcle~1·.i:1 1 m~1s q tw ~n e 
,,. , , . • - · f,. • , • " , \ . _ j for:i.:n :·; l1'1g·lt!os pele> :--r. Lucena, no ~1.mt11iD 

l . • Sr.. DEH.T.\ DO ;,\.t.t!o be.i, , p.! l~rt::t 1 de d.esn:1 l-o p:1.t';1, o laJo 1[.o cor•ouel \ 1ccntti, 
rne:Jte · te l·•gn pilo11 a:? c:,:rncellor :n<tis oa m')nos 

O Sr-.. 11•0 TtO PRAM-08 díns rprn se sncr.e- J ne.,tc.> te:·mo~: .:Ot: me sej:t 11 errnltti ·lo a li
der:\m , ;\ l•<ll' tir (:o 0ue <IS5Í é'n:tl:• ::i, r..ova 1 bc~ 1·1latle de s•ir ílealro, ou então" me sejo.. cvu
allürnç;t, -foram clleios de t1~1 lm!bo~ pura os ; cedido o deixnr o governo do e3fatlo . :P 

dous g1·upo_s politicos. De um lado, o Sr. Lu-/ A estaattitude, o Sr . _ Lucena. correspouleu 
cena. ca.bala'W:lo de um modo e~ca,ndaloso e com os melhores conceitos <i. respeito da. arJ.-
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nün1sh-;v;ão do Dr. l\'lorn~s e fl.tlirmon que o 
seu pedido cr<t no terreno do posslvel e riue 
a con1ia.nc';\ s1o governo central continnm•i;1 
em i•elaç-U.o a:o ~eu goV<:'-t'no em Sergipe. 

I5to deU-Sfl 15 diàs. nrnis 011 menos, antes 
de se dnr o facto de 27 de maio. 

Pois l)cm, dem!ttido o Dt'. 'Mor:1P-s pm· rn 
,iulgar SC!' füyora.yeJ ;'1 c:rn•.l!<lntm·<1 dn Dr. 
T;n-ares, qn0111 h;1 vhi rl~ sc·1· no:nc:Hlo, 011 

antes,riuem l\;1Yia 1le su\.>;;tltuil-t1 1!0 tlla illl
msdiato, Sr. pro,Mcntc ? 

O propt·io $:·. cOl'oJld Yicenlc, ')llcro dizúl', 
o c:rnditlato do rn\ni::;tro 1h ;1~ücnltura ! 

Vozes-Oh ! oh ! oh ! 
O :!1:.. 1...-o no Pt:Ano-E' o íut!t.o. l~l·~n;; se-

nhores. -
Erfl. t:i.l n~;r, pc11t:imcnto rio s·oy~1·n:1dor' 

cnndidu lo o con~cg·nir a rna iori·! 11t~ (l ne. y.1·e
cisa v1> }XU'•I :~ elcir:~o, po!' emito üc sua ~u
biLl:i para o (IO~e mo. 

Ta!,.-ez: S. Ex. th"esse ra.-;ilo, m:is os acon
tecimentos não o tlemonstraram 1le prompto. 
O adi:imerrto ! grit:u~1m então os seu,; '1.nl!!.!'OS, 
ó o unico recurso salvador l -

Priucipinnnl cnti\o os lioatos 1·cl:1tb-os ;10 

A TJU.tl'11lk1.. sep:undo ini<w1n:-1ra :it,,.nns ci
<ladil.o~, ti11h:t ordem p•mt n::to con~c1rti e ()llC 
se abr1ssc de mo:lo a!!!nm o cstabolccimento 
i·c(",wicio. - -

Dizem mnis qac. tea(!O delb notici;'I. o il!u;;
tre ministro da fil1er·t•a. e :so\Jl'c c:1so se m:rni 
fe~ta.do co11tl':i pc1·:n1tc o ~omin:HiUo tlo :3:3• brl.· 
t.alhão,foi-lhc assever:\Ch ~cr füi>'1 :t a!lirnm
çiio respectiva. 

Nã.o :;ci. O rino :< l11 rm:: ó que o predio thi. 
u;;~cmlll1h roi gmu·Llallo ci nran t~ :\ mesm:t 
uotlo poq•r;-iç-.:l~ do b;i.t:dli:lo moncionar.!0 e 
pol' Ol'de1a tle antoridado c:om;ickn te, t:orno 
se YÓ 1la p:•rlc de csturlo-maiui· upr0scnta1b 
pelo d:cstincto :\ll"et·-·:; l'oi.to . 

\"a:no:5, n1eus s~r~l101·c~~ Ycr a~~,11a o nac 
de g·:·aye e _vcrcbc!~i1·; ! !~Wnto tl'is tc ~e p:1sson 
no dia se!;umte. 1-.t" twlo; 

"\. l\1'.1h•h cnc,iminh,1-se pnr:t o c1lilido d•> 
n~sern:_,J,~ü e o encoult·;:, l'ec!t::do; o prcsident.: 
d:i rne~a mn.111.h d1:1mn1· o por teiro l'e.s pect il·o 
e e;;te 1lccb1-.i tct• reccbli_lo ordem do '!'1We rn'1.-
1loi' pm·:1 não alJ1·ir de modo al~a:n ií e.;t:tllc-
lecimcnto. ~ 

C~IA \"oz-Islo ,: h o r1·01·0 :;0. 

adiamento. o s l I K. \'o_ n.o >1tA no-~c~ta emJ1·g-em:i:1, 
A \mp1·e:;s:\0 C:tfüiltla llO c>pirito pnl_,licG tt•aton ~~ ;11;uo1·1a t!r; }lrDCUl"õLl ' llltl r:ir:iO dó [~

era ge-r:.t.lrn~11ti< ;1 ria. du\'irh, pClr >:e .inlg-;ir· o zei· ;1. 1._,11n!ifo. 
fücto Bscamlaloso GHJ tlemazia, $t:?::·nudo <:Hir-
nmvmn :ügumns pessoas. ., ~ns qnet·i~m IJLte ~e a 1izcssc n:i rn:~ p:irn 

?.Ias, Sr. prasitlcn te. emq uanto 0 cspirito 1m11s accen t uatlamen te siµ-n i lic:1 r-o~ à :soc:iedadc 
1mblico est:i.va perpiexo,po1· achai· nm;: teme- quanto cr.1 clespo!-ico o p rucecl imento do q;o
rhlacle u:i. conza mais si 11iplc.~ 'lue ~e fo~, 11:> vetno ; outros opin Wt\m rp;_e so •levin csc1J
g-nbinete elo govemaJ.or s0 fülit·ic~LYa o coulle- lhcr lle prei'úrenc·w. um:t &L~'' pn.eticlllM atim 

cido tlccret~ n. 109 para etei·na 1' ci'gonh:t dt: de d-n·-se tnttis ~et•iedarJe ao acto. •· 
gente sergip'l.mt. _ Abracei o primeir o ah•itrn, !ll:.is o segundo, 

Sr. presidente, c!is3e ba pouco que o adi:i.- ~endo a favor um 111uio1· numero 1le opi 11 iüt;S, 
menta (h constituinte Je Se~g-ipe foi uma. H1 preY:::.lece11clo,ri1rn.nrJo Sill'gin ;L illéa de pro
cousri. simples, não e um exa~ero -é _. rea- curar-se pa.ra isso a. C•\S::t dtt Inteuilcocia )lu
lidade ; porque, nn. terra em que ;;e mar.ti.lrn, nicipal. 
C•)l110 u~o :rntigo, o collocar-sc n:na L;o,1, pot·- ~lPP''Jv::da .. e5b solu(ii.o dirigiram-se tot.Ios 
~~ão ele bon~ consicle:'rtn<l.o~ em cirn;'I. de quni- pa:'a a r eleriua. e;1~a, untle, reunido~ em nu
IJ.Uet decreto, o n. 108, ri«c nmll(loa t1cu31c mei·o de 14 primei1•;ulh;nte e depois de 13, t i
arliadti IJQI' 10 días n constitttintc lie Sergt!JC, Feram conlieci111ento ofücial tlo dec1·eto ll. 
não levou um s<i ! 100. 

Con vcl:n fombr:n· aq1ii um fücto interes
UM SR. DEPUTADO-Isto -ó gmYe, ê um eles- sante e qne justific:t n, 1·ed!lcção,clo 14 para 13, 

l'Cspeito à ;;ociedridp, _ _ so!fricl~t pelo numélr o rle depnt::.dus pre,o-cntcs. 
O SR. Ivo no PR,\.Do-Foi jnst:Lmen te o _ O a.ctual vice-govel·1rn<lor, cntilo vic3- pre

q_ue disse no olll.'il' lcl' o tal docreto. l~tr.i, po- s1dente do Cong :·esso e dcpufato -vicentista, 
rem, é muito pouco em rel:i!;ão ao resto,met;s lendo c.om1~<u·ecido r. .esta r eunião, julgo que 
senhores. O St'. ricente, <m1ueee11do que a con~ o mt mto de dcsn(1.r o.s ·col!egtis elo pro

.;:s;;emhle~ flevi:t ter ple no conhecime11to do pos1to em que Si3 :1clrn.Y•Ul1, ~o sm· chamado 
selt acto por meio da l·espectiva mesa, visto pelo SClCrnt<ti:io di'l. mes:i. responclcn :«N5o 
como nacln, lnvia it r eo;peito no jomal otl1ci<1l; estou prescute. » (Riso .) 
mais aimta., temendo que n[I sess:io do dia Deixe:110s isto, que foi mna:notil. a legre no 
hnmerli:ito se ulti111ttssem os trn.oo.lbos coa- meio tlo tnntns tristezas,e continllemos a v er 
stituintes, ;;oluç~o que 1 he era. compl.;ta- o que po!' li se pasS,l;-<~. Lido o offido J.~ 
mente negativa, nmni:lou trancar o -predio em\ a1fütmento, ('oi resolvido -peta: maioria pr o
que flmccion,n \t o Cong-resso e, patrulhai-o J testar cleantc do Governo F ederei cout ra esse 
durante tutl:::t a noite por· pra1;as ·do c.x- a.f.:to, que foi considerado arbitral'io,c de tudo 
ercitc. _ dar conh~cirnento a0 gcw ernado1'. ' 

--
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·sessão ein 4 de Julho ele i891 · 

?p.· n~i. lllel l101'. se ªfl~!ln.tar do q?e.· hon:•c, 
1

. pr;.itestnr, ou si pretendiam ~- r~a.lisa.r a sua 
}l~1I~11\la-me, Sr. 1we,,;1de ntc, ·e let" aq ui o l<li.::"\ 1l:m <l.c <::Jc<'>et· o Dt·. r.w:i.r(B l 
0Jflc10 tl•t mesa ao co1•onel Vicente e tnml:em O ;;overuo pr~p:wou-se Pª'ª o 1p.~e rl((1~e e 

.<~ re~l'oSfa que lhi:i correspomle (lê): 't:iCss~. Si se tt'atasse de eleição ~i;diciosu , tt 
· Cópia- ,\rac:1ji1, 2G de maio de 18<Jl-Exm. tr~pa mover-se-Jún. po.wi. dispersar os des01•
Sr: .vice-govern'.1dor - Em rc:;post:\ ao 1·o~so !:le1ros :i cotice :-le nrn;as .. Si. po~ém, ~~ tru
ofhc10 dr~ hontcrn, ucornp;:u1h,:1lo ll.i · côph~ •'.ts~e ~.le mnt\ simples mamrestaçao pac1nca dqi 
do vosso de~reto n. JW, cumpre-me ~cicntill· c1da(.hws contra o acto cio i:{OT"erno, a t l'opa 
c.11·-vo:; qno a rtssc:t:IJlca eo:istit1.1 inti:: dc~to t!C..1.l'b quiet:t e inofl'ensivn. E toi o que fe-
C$lütlo, ~l1t1Jir:1d:1 de s.:u conteúdo, r·o;;oh·cit, l1z:11e;1 Le se deu. . . · • 
em .scs~ao de no.j f') ~uo túo se d~ssr.: t~xê.:n:;:ii.o 1-'~u~-se :l0cnsn.~· Sé!'ia mc1;t o nm g'O\"el'Uo 
ao thlo tlcereto, a ll: 11uc u L;orerno FC:·der;LI. po1: L0 L' sido pi·;:i\'ltlentc ! _ 
;1 ~1umn ~·osso :1~líJ Yae s .•1• aflo1: to, dr)! iiJcr·c •• l:. Lle rpio. rneio.~ hi.!1ça. rn«O o , goYc:·no pru u. 
SOl•l'O a Sll:\. l ·~.::i limic!:td ro·, YÍi:t11 Cllt•!tldOt' :L ' ~:l'l.0!' ·~_flecfl\':LS a~ Sll :IS ot'l!cns ~ 
mesu11\ ::ssemhU.1 que s::1nelh:.inb dcci'Cto _ IJt?:PJ:tVam os ~1onr1\do; protc~l:i:n_L~s que o 
ulh~1pas..'<:l as 1~1fas da vos,;:~ cornpe tencia, '\'H:·J·b'to ' ·c1: ir.;Jor i hcs .m:w•lu~~c pctln• por· f~
c~11!0 tnrlo Ycrcis da nw,::'io :~ppl'O\'t~•la. e cuitt '\'Ot qu,; nao tt :~c:;;;·m uul! 1_:~, vies.;cm •~ pal:1c10 
C(J[Jl:i , -os e:il'io co:!l u pi-..:s~u t~ •)!THi; .- ·~orn~r ~.occ:;. e bel.ler ccn·:Jª• ~ q~e, pelo a1nur 
B e;ifam.in o'.c s,,,.;,1 '.f.'.:/fos, {'i·•.'Sitlcula 1.la a>- <lé D1~us, 1le1x:ts;;ern _de t11stor 1a.s ~ 
~embica constitninti. Ot·a, o governo uao pede. nem persuade. O 

L:csposb do coronel Vicente n.ibcít·o Tice- gonm:o 1mmda e coag-e. g esli~ llulo dito. 
govm•1:;~.lor em e:cc:·ddo, "º pre::itlc~~ tQ ela . En tão os sc~1hor~s protesb ntcs penSt\llHJUe 
touslituiute: isto dü rüpnbhca e ca<l;1 um fa;.er o q11e 

Côp\:1- 2" ~e:·~·i.o- '?\. S- F.,t.\ilo Federallo 
<lc Sdrgipe-Pnb .. ::io de g-onm10 Cl!I :\1'tlC<1jú1 

:;O de 1n:lio uc 1$\) 1. 

en tende u o f!'OYc1·no calar-se e quednr·- :e 
1mra nii.o mal t i·a t~\l' os ci1a.cl~os ·~ '. 
• Estii.o bmu tLvittdos . Fiem-se nestas to!ices 
e 11iio andam Lliraitinhos.i;. 

S1>. pt•esillente t!a as~cmbli:•:i. constiluin to Sr. p•·e~idimto, en me dispenso tlos com:::. 
- Devol't"o-vos o 0tílcio r, n. có11i :L 1ht mc;ç:'io mcutiu·ios. (Apr~;·tes.) 
qnc, cm d~t<i c~e l~o.ntem,mc dit'!~·istes, pitr:i, t:~1 ;;, voz- P,ueco in-;:i•ivc:l. 
per c;;t<: meio, s1g-n 1 nctn·~v-os que Jttlgo nn!lit e ' •• . , . 
au arnlnc:~ a do lílM«1ç;:10 a.!li con ti ela . - Vi- 1 ~ ~--: .1.',.~. no I __ :t,~DO -:::_º 'at~?ª'?ºn.to !º".'ª 
CCIUC L ui:: de ou.eira Uil;ciru. 1 to_.,.n . • in •.. Lt. e ::-l .1. re,l:,te.H;i.t .to -~r!J1trio 

Ernqntinto isso,~ p~i.;;sa.v;i. '.l<L c:.\Si'I. da ili- 11:0 ~·:n:;(1~,(\e~·,e.~:e ''º <!~a.g_gera:Jo. e;;pmto de 
tcndellCl<l, n:• fren te do Jl rrlaem se postaYüm º.~de.n: 111 U• ·e~clcl do St. ~euat.or Coelho o 
50 praç,as do el.'.el'cito comm<mda'.i:is 1)clo ca-1 t;,\mpo,, . 
Jlit~o 'l'cl:es e outro official. · • O ::i t~. :.\h.>RAt(:'l l:~ .BA!!n.o;;:--Essa, iutervc.ução 

Não creio que ocornmandan te d.i forç:i se elo goYcrno em ~erg1pe e.u~1 dos 1_1J.:uores 
tlr~stnSi!e :t exccubtt· us i•:tê:ts tio g0Yc1·11all•ir, esca,nclaloo do S:·. Lnceo<i ; e .:unchi mtuor que 
mns isto nilo qnci· dizei· q11c os rnao.> iti tuitos o tle Goy<1.Z • 
não e:dsti:;~;em. O SR. Ivo DO Pn.Ano-Agot't\ • cj :i.mos o qu~ 

Para. prC\'.al-•), Sr. -prc~idente, !Ja:;:ti o se- se p(\SSou dUt'3-Dte os di:ts ·comp1·ellenui1los 
g1úllt: treci1oqacse encontt·:iem um:irtir,>t.l .eutre:W ilem:J.ioel O tle j unho, que cousti-
1le dcl'c7~ publicn<lo pel" Gc,;;eta de Scr!J•ipe, 1 tuem o neriodo do adeame:ito. 
,ÍOl'll:il governista ~atc..9ti: 1 Ante;;' 1te tnc!o e bom lembmr que 11. !'ep1•e-

«O .coeonei \' i.~antc niio t em nec?.:;sii)•\tle ile s~ntiç:ão 1lirigidt1 M Go.Yerno Federal, i~t~ G, 
mcnlll' [l'.lf':t d ~,!e :1<le:·-~e. A Ycrfacle e 1\ ~tm d1l'ect1LU1ente ao Prcsulente ela Hepubl1c1\ , 
m:ti> e !oqucntc t!eCez:l. 1 pela m_uiol'fa tio Congresso, não teve resposta. 

Sim : elle !11<1ntlot1 LntHe<ir as portas da · Quautl) ao mais, é o que vou expor: 
ca;::i rla nsseml.Jlé:1, porque urto tleviil. tolerfl1· D" um lo.tlo,era o gore:.-nador que servia-se 
que d l(l. se r·cuni;;se em :>t:ssão nnlh\ e scdi- e.lo pt•csti!:io da autoridade para :i.ugmentar 
ciosl depois de t;;i· sido public:tdo o t\Cto <lo .o:> voto~ tle que di$punlrn: de outro 111do, er:t 
ntli umento. · o Sr. Lncena, que com ndmirnvel dispJa,nte, 

Si111 : elle 1mton LL·op:i. em fr;,ute <lo p~l;i,- ..,punha 0111 leilii.o os log11res imuticos. 
cfo, cl le <leu 0 1 ... !cm i~ policia pnrt\ i'ltimn.r n. Sr. presidente, todo o mundo stthe como 
1lispcr;;;lo Llo:; ~edidosos, pot·quo goYern:ll' é sfi,o pequen..is no meu e>lado as distancins de 
pre1er, e elle, como gov.::1·uo1 fü1lm o de,·cr uma localilfa.·fo ,, outm; todo o mundo ~abe 
ele annullar pel<\ fol'ça qualquet tlelibemç.'io qae em tres ou quatro dias se pôde ir de .uma. 
eh~ maior· ia, tom'1.!fa for:i. de tempo e de lo- extr·emidade a outra u<t minlü terra. ; pois 
gar. . 

1 

bem, alguns deputados, por me; ti•os particu-
Quei?: sD.uia si ~s St>:>. <l~pnfad~ se. diri- lar~, julgaram ~!e couveniencilJ:, s:lhirem d:i. 

g!::i.io a. rntendencia com o sunples 1uttuto de C<!.[>1ta1 :e aproveitarem os 10 dms do adea-" 
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mento em <ictivur os s~m nes-ocios. As~i:n Deiien1la on não de ser u11;iro'\';1.dn., ac-
correram ;1;;cou~'H ;1tl) ao rlúO dejm:h::i. cc1 to a r·,,n1rn ·ia em todos o:; :;;,m~ e!r•·.·ito.;; ; o 

1-bs qu 1n•lo menu,; se· '°'pernva., "Í~ fJ1F' no que YOn '' •ri1i,ca.i' ,·. ~.-'.íiill ' ll le o ;;r:-:~·ui n to: 
dla 7 r!o ini:s1no ~nt!z :'ie :nin:i"iwia nina !'1..1 n;1Lio « Dr1do o c:1:-;9, <?n1 um~l ~ 1 ~tf.~tnblB~'~ rlü um!\. 
i1ara o Con.!.!T05So, !'eunlão qnp. di: \-i;1. ~e (! {1'1.-- 01.1 1n;1h r1~1.J u!lci~·s~ a pwrte j'C .')ta,i"itr~ dos depu~ 
cttMr no db. !3. Or;.l, Sr. µrL"';idcn~e, rnn\t.,5 l ado,:, on ê•1u ~-·~r;il, 1los P.e 11 ,; rn ;~rnhros, !ica. 
<los Sr-s. rfopn!t1dl!S s0 aci1an1m :111s·~nl1~$ n C\e1·ce1ido s ~·mp't'G e t:1.l1s•1l!!ui <1 ,e.-1t-! n,; m·;sn1ns 
par<\ q~:- um:c _t.:11 precipitaçJo ?_E" q11e n l'.O- [ 1·1111,_•,;C•e> que a. <"1~se:i: ' •l ·\t pod; exercei· to
ronel \ wente .lª· t111\la con'e.~·rnilo e\i'\·;;r <l 1 ma•b fl•) :-1·u conJ1wd11 ~,, 
<lcze o umnero dns :::eu~ etcilore~ Jll1 e. 111 !!I«,;- : l!e~·~ulJ1C~-n1.~ e!~ coite~-,\~ a latitude do 
so, e '.'.'rll prcel::o armnl!ai' :tlgn111 d•}p11::uJi"1 ! 11rJ11nc:ado, a~~i1t1 o f;JJ'iJli l f~~i para. não fal t;..\P 
ausc;1tc 11n1,a. lir·nr corn a rn:ti•WÍ:t. E Ll:ito l ~1 l:'.~i!'e~a 1wt~ :_\h;:1. 
tenh~1 rnz:lo, Lin~ nà·.) ~e dê11 n:n ~(i ta"'~ 1 l l\.:t (•i;_w:n1•t11os pnis :-: ~\l 1~'<) cllí.! . 
de !lll'et1ei'I Ut) r·a1npo do~ !!'t-:\-(· r·n~:--:. · ~: L1 ~ Y;1t?Ji)~ ~nt11J1H' 11n ·~ :-;ii~ · ; ~ i:--:to 1 '~~ q11-~ i't /)n.i'ttJ 

c~bn10;1tn toi1o~ ti~ l~~ natni·;~?ntt~Jil.t:: 1'!\:p;l- ~ i'1~ ... :· 1 ;11.1_' ~iqt1t"!: i.<\•·r·1~1~:ld1 1 ~ (~n1 p1 ··~ e t1 h~o : n l a-
r~1<lo~ pnl'il :.t f:•J'l.'°'I.. • :i1 1 ·ni 1_1 a..:. 1n· :i:~1fn...:. C!ll\\'\" I·~ ;·~ . ..:. r1q ..... (\ (:\i:)j~ll)Cto . 

D:~n ... ~· ~ í;1!ll!i1n :t renni;i(L :\h.:; t•nptJ\i ;t 1-~~- i \ a:lln~ ~1q1is(1i.· m:ii ."', 1111 -..~ • ~" !ll l·~~ l' t:t : ~s~e!n~ iláa 
l)L1'(;Líra do :'-r. \'tl>~:i t·~ t 1h't~:-':, n;\111~{)11Jp;:·r·:- ~o 1i:~nl t~t·fi d1.~ 1· t ·1111D<:~i;1....; ü 1iJ; d (11· dn rp1e n. ;)Jt:t 

êeu ~1 ella t11~nhnn l do~ 1 )jlj l~ \ ... b"":i n!·l\~t :\~ c1~1nu ~ ;11r··tad1,•, (Jll l'llt.:.::Sn1.) i,,~·n:d ; l"i;,el ü in ld~·a1n 0ntc 
se p1)de ver J,, ad:t re~p;d1,·:t 'ill·' :<:111,- i po-:oh <d . 
ment~ se adn~ pul1lic:itb. ll:t fol11:1 01llchl do i Qnal $ ·1·;·1 o r0,,.J<lt:1tlo? Ser:t oví·l eul cmonte 
e~b lo ' o "'"'11inte · 
"C~m,este nanict•o ele rcp:'•),;••ilt:l:tfo~ ap[>t'o-j ~l ~1.,-,·1~ ,:c.< 1rmt1?, a'.;in•lo co1110 a;;;;~111 ii l ea, 

\•on-se a C1111~lilui1;àc1, ~e a r>1:orn11!:!"•lll. nle- irn;1o;·á !Bis ou dc!i l 11~ra\"-' '~ s qn:u ,::; 1.:wr ;, toda. 
J?CU-se µ-o,·erna1l·»r, .;mtim ult111iou-"; 0s tr;1-; :1 ,;0<·.1·;Lla•lt; que <l ;n.;,ina a,,;51):11\,Jca i·eu1·e
bnlhos 1ht Cun~tit!lintB, :1fle11:1;; 'i•l n1·g·11t11en-1' ,;e:ita. 
t;rn•lo com :1 i·enunci:l de 11 11 ct.•1111t.;1d11 .i,, . ~! •S , :1 p:wte 1·bt:1~üo. TI" c:i>D Ycl'tcnte. é, 
la1lu opposto. \:::is o e:1SCJ: nilo ,-et prn' qnr m·i-

1

1 i;.znal 0111nf101·i•w a onl!'.1 p:irte; logu e lkito 
tivo o Dr. Guitl1er!llino lJ~:r.,HTa , en(,,r; k''l a a:mt .1,,, m;:t;cde~ l1~g1 > l cir p ira a 011tm on a 
de reuuncinr ouia :ida tll (~ f.1 ZPT' à rnes:t, 1bte minori:t p:1ra n 11n·n:·i::,, t'·d" si111ple; fac to ele 
i>entido, o o<licio que no dia des~:l. r 'Lrniii.•l ro• 11 ilo ,;e acl1:11· esta rep1\:~enb il:L Or-:1. isto é 
fülo. O pre;;i1lentc co:·1qJJ'ehl'i1'1•3ntl•1 qne e>t11 nrn ,,1,,;ml1); :"t 111 7.• lo direito, tidta a rniuo1·in 
renuncia tiuha el ;1~tlci.J:vle b:L,;ta.nte rnH ':l 1111i e;;ta compet m<..:i;i. 
soplli~m:1_, e s·1m q_ue o <1g-r·up,1rne:1tó doo I '.! o S R. SEvERlXO vrnmA.- .-\poi:ido . 
{osseaia'.l'.lle_qnl,J11\g-.m e~e•!llente 1,~nt:ll' ' ' . _ ,. ._ . 
que se póde clmrnat' um(l nvcntnra pnl!tic:1. r<;' 1 ~ Stc li o .no Pt:AD')- .-11.em r!i,, to, ~J:•m 
assim qne sem o car<J.cter da i1~2·alid:1de, elle 1 P.nb;~ i:i~; soc:edade,,_ %tns s•t1;n(:õc:I\ per1g·o
ju1,,.ou e:;ta mesm~l reirn ii'~o l1·i! ni ítact.;1, [•11•:1 :;; '": 1;11 l[UC o .lu·e:to 1<1.,: t1 tn10 a. cl!a:na;fa 
a.-:rº1·vv'.l.Y a renuncia reJel'iJ~; foi to o qne, e!t,. ;;u"º "'ªª'"'r,iuta, 11Hc. ,·._111iu t .)lfo; sa liJ rn" Yem 
zAesmo declarou: «H:nenilo 1mme1'0 le!.;:d e<L:i a ~er, ern urn.: :"~·~wl1k~, toil:t a porç::io rlos 
abert~i. a se;;>i.i.o . .,. E" ni:,,to, men,; 5,:-111i01·es, ,;••1.b memiJ1·0::; que for maiol' do f11te a sua 
qt1P. se ent:ontr:l a chave da frnude l)Ue ~e d·rn ! mi:t:i~le . . .. _ . . 
na. miuh::i. term. J:;' 1sto que proLlnz 0 nr~·1 1- ~·e i;t ]'l'op1·11 :Je tl:11ç:ao, se -vé qne n. ni1>1or1:t 
meut0 que toí n.µi:-eseut1v1o pel<J si·. ,;en:i·k>i· 1 ahsol u L;i é t!e:·t 1·aLh. tio nutllero tiitnl dos 
Rosa .Junior e que aqui pretendo r1;l1at1!r. 1 nw'.:it1ro~. da:1:>:.e1nblea.. . 

•• _. ,, , , • 1, . "º, , . ;. 1 l" , pn1;, co1~,,e-111•e r~c1:r 10;; 1 c~. : . !"a;·a a 
Diz ":e que Ln _lo um me~l-1~ a r •. :t .1 ~ -1::1.i!Jle 1 i •ncsm•1 'l's,:.111Jl,·c< , ~ mrn1mo ,,.,? "IMttoi·i.x a7;,o

ren1 rn_Ct;lUO L1 maod1tto, a ma1or1a at1~()1 llh ltcnu 1 ti~ 11, é i 11 v:ti·í:t vel. 
r e1.luz1Ja a i,2. p~: <}U~ _:i. n.1e·:~~l·:.:!. ~l'l'\ ·;::ª.~[,, 1 D·:. rad1>, o q n ·· _:orços1m.en.te .c:i.:·:wter·~sn .e 
24 rnem~ro_, pa.~"?ª ·• ::.er l.i.C ;-·), L ,t ~ 1 -- t,to~ I expile;1 e~ta. espe1~w de 111 :11orca e :~ , i.1·1J.-.n<."tbi
Sr: pres1den;e: \urnas \'81' si a rloiltrrno. e >a I tidwle do seu 1rnnimo; p·irque quando , ~e n.tl
e ::;t a propos1~"lº é !eg-a.L mitt:t· que e;te póde Ya!'iar , d l il tom 1les,1 p-

Em primeira lagar o])servo urna cou5a: 11a v~t1·e•·i • lo e~'identemente, deb.a.ndo: por u:n 
duas opiuiõt;s a respeito r.lo .~iso da ren111l<'.i:i._ la1b. de sé rnan it"..star 11as sna :; ;1 pplicnções e 
Ui:s querem qne seja a. renunci:.t urn ilit·<:ito por outro, •fo existir no teri·elill lo;,:·ico . 
i rnli.viclmtl ; . • • t: )IA -voz-Como?-

O SR. SEVERINO Vrmiu- Apoi:-l'lo. o ::;R, . 11'0 DO PlU!lO-.-b<;im: nfo"seJ'fL en-
0 Sn.. Ivc- fjÓ PRADO - ..• rl!:tr-t"1:; f11:<)l' 'i11 1~011t :•:id;111oe:>rnp :1d .1s,;1i1~:1 [• p!b,çii~"'· P·Jl'

qua ella õ~j:i uia direito consti111dc•n,tl ; e1i, qn,; eiL1 n~o pu:hriL e\·i t:u· rw t i" r1.iu ns wi 
pcr~m, -Von encaril.r a que;;tão d<: modo que noei<•~ pr..:pot1 1ld 'c:Hl s.;iJre as m«li·:i:fali,'I U<•ndo 
seja iudi.mmmte prevalecer o -primeiro ou o (vi justamente p<1.ra evit:.ü-o q_tte "'Ll'1 foi 
segundo conceito. · ir.stituida., torna-se,, porta.nto, orgão sem 
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foncçiio; e não ex!stirúnnis110ter1'onod:il ÓSR.ZA:\l.~-SCT0êom;asd0Sr .Lucena. 
lo!!'i''ª• po1'qne ell:i. tem rl(j\~:1,[o 1\c sE: r· :il;~c-1 e) "' r 1• 00 11 0 p · , " '·z · · · · · .... . · l · ·r .._-,•. \O .:i!.\D - ; .. \::s t• co~sem.vea 
J:W\ 1'3:r a ~,1 1 ~ ;1t r ~·,t :t º''.º,; º" ? Ccl!.cul<':S d·' 11ue i"ali:l o a1•t. 4Z <.lo nittdo regimento ó 
de urn.t a~,,e111hl ea., o qne e c:•nt1 ,\r1na .;u:t .r., ?' r.u le ?·• 11.1,,,1. , 1.os i .:-1· J)l.>de-Ql' di>9" .-
1' oprn. n· tur1· '\ ' u~ _.. . ' - -> -· ·~ ' . ,, '> - ""• .~ 
.r '. ,t , z, • ' l I 1;1in ue1h1iuon11 : ne1'l'lctcsscnsrneml;1·o~em2-t 

O ~R. Sr-:v.E~.rxo Yrnuu.- .\ y1oiado, '\'.Ex. est.:'t ~nspim>:i. : si ''"''rn &, ri nem :1 revogo11 ! 
VM ar-gamenlanlln pQ1·f'°it:'.~ 11e11 tr~. l ~crnl_ º.~c:.t~.~'1.~cí1 d .:111e .iod'.~ue ~ ~x.·istc n~iii. 

o SR. {\·o 00 PRAD0-1; - rne >.nmmRmente lest.t le\ ' '""~·to. :'.'011 hn1n, S,. pte,l:len te, e 
3.!!'r;\d::.w:l o a p:wte do n ohre depnt<1do pcia I :1!n<ht 1J_ll•! o ho•l\"!;;.'º•. 12 sn·i:urnme;·o sem pl'é 
B.d1i:i. que •~ ,co:n j~1st iç:1 ,1:nn,;i. le:·ndo p.:;;;•)a rle 11h11~~,!Hlll;<' P:' 1~~ de!: !Jer., r, . , por•J~e o. ~H:?
p;1~1n , J(1 con:pdcncu nel;tes :c,<;t! rnptus. l 111:" •} t: ·L .'l b i~'. l]tl•; o m1111.110 d<t·. rn.:uor1a 
' ~ :·. pre~iderilL' , do PtW tfoi <:X nnstn iii, SP. vé 1 ah;u1.n,a :i''.J: t 1gw~! :_t metade e mns am Llos 
r;n? :-t_ :t1~•;iio ~!a 1rnt~ ;.,sla nte a. qnc :1'w tenl!o 1 :n.':: 1 : 111'0~ •1.:•~, :1f~ ' !_~1:;'J1,e" i o~·::, .n~ .c'.1~?. .. de:ta 
i·cl·"rt•lo, n·1n e a :1,;o lnta111ent•~ e ~n.111we a i '" '. ' o111 ~~,,,.t,. "" _, uem!rt o~, ,\ .na~)Cl . t a!i,o-
1n ,~:n~• IJilC ,1 tlvt>Jni1mct.i tla :is,:1.•mlilé : ; 0:1n l l:a:i ;.1:?·1:< 111'!0 nte?111:; 1lc l~ ·~e ~!~to de 12, 
1l11con l!':L li rni[t)s na· lll \"al'ial.•ilid:;d,, •l:iqnill•> l;1)1ll'.' '} \l:!r·. ';\~" · "''11':'i'''' _l~<;;;:i Jurnor; fa lta 
qne cl\ eha.meí 1:ti11hio rh n_1aiot·í~_1 :1 !,:;,..,J n l;1. P ''.; 1:;.:1 to. l.'. ~, ~"'.Pll~:Lf. c) ~·•SrJ)_- • ":;i . _ 
Exewpln: cm tlil i:t ns~e111l1l•.·;1 ,Je ~4 Ul·Jmhl'o;;I . . k.11,il1:'º· '· <1110 r111': n1i ,ut.. •-meneio 
a ;mi·te r e::.l:tnte r;~h l1odi:r:'1 i!clii.rer·ar cesde ·. Hloo •':i!·t~l."!'JI' se rctur1; p:-cc1samcnt0 ao 
íJ'!e ~eia inf~rio t· a 13. 1 .. 1rn~ro .!4 . . 

P;11't p:·or:11-o. ha>t:\m ;:or:1ente :1S S~:..,1m-
1:~1 Srt. oZP<:TAtl() - Ha quell1 c:11nteste te• cç,1L;ider·:1o;ti,)s : !·' ;, Jetti-:1 rio :nti~(1 não 

i~to ~ ~e co·11I nn:J co1n n~ntull:! ros irn;11u·es <11te so 
O S r~. !vo 110 l'i~.\Dn-lh; . ~ " Sr. >c•1;\'lor- r<1wi:1t r·:1m J.:: 1. a 2-í; :i• larn1Je1n n:Lo se co:t

!10.>·1 J nnior •imi.n1l :) qn i>r ~11· > c m 11 m 1 a:;""''•l· •ln11·1 n nw~mo :1rt i.~0 c:t):n to· lo;: os nnmeros 
l rl e:1d~ :?4 m <>111IJ!· .. :.:.~c.! · • 1·~ « 111ait.Jr•ia :~li~ol :! ta, j 11.i ?·,•; •;•; · '.~x i ,t~1n•!?n il''.:' •le~,;r.,; !i111ilc." . 
JY.•!0 Íiletu de ter· ltavi.lo 11111:' 1·.~un'.1(' 1;1; isto :\ pr·i:'. 1 ·11·:1 1:on:;1de!':H,,a .1 :;e funil'.l e:n <JUO 
tl':t·1, como COll:'-e(j ll 1)!· 1 ~ia :1 ,·::i.1·i:d1i:i<1:1de 1!01 1r1rlr1 " .,, ,.,,,./,: 1: ,,.ui.-i.! 1<t de u111 rn1m1~ t·o im
J11ii1iwo dt:sl<t 1n:iirwia., o qn'" p<i1' ~aa l'·•Z ar·- p11rim plk'·1 :11na fr:lC~ :l:i :\e' i/?, e E'! ali;;11r1lo 
1•;:;-;t:t '!o atl r i l.>11i;·-~o :l f'nr~(!\'~f> d1.• lil 1c1·at i \:t :·1,- l :..tm!tt i1·. 11111; ll 1·e;;in1en to cos·itou Oll 'lOgita 
1111n•,r1ns qunndo ns ma!Ol'l:15 esttYcJ'Pm :1 u- rle fr::e<-.i.itl:u· mn ;,h;pn t:1tlo: (r,so) n segnud;~ 
~:en tes por motiYO de i·etlllllcin;;. 1': Í:ld•.lwl•<. em rp1e t-n tre o::; nnmero:; pat•<!;; 

i:\:'io é poi~ ;;ft a dn11t l'in:1 1lo i ll11st1•e ;;en~dor; 

1 

lia u111, o numero 2, qn-= pel<I sua n:lturc~z a. 
("Jioir1.1fo.<). Vnmo,; ver ;1i!'Or.1 ;;í l!n fnmlo leg:o.l nfio s·~ pt"~Sttl a >el' n n urni31·0 tot.ll do~ mcm
n: ~ s1~:1 :11·~, n~1entnçiio, IJ·n,;1••) d!1.e1·, ,;i 1 1:~ Ulll:\ IJi.·o:;de :wia :1 :>5e!1lEléa, Jil P?l' q~1e não ofl'Gi'ece 
lei ti~c . c:ipnchos~1 que llie ,,:1r v;\ de urni:la - n;i. sua decomf1os1ç1\.0, :;em l1·:1C:c1ou:unento das 
iueato. nni1l;;de,;. os e-~~~ de rnaivt·h e minori:t e SÍOl 

Sr·. pt'esirlente, ha somenl'.'! du:1s lei:: IJllC o \!1t,;o mÍico de ::·~11a l d<ale, cjá pot'que pe\i:. 
neste assum;ito clC\'<'111 ser lemlH'aua,;: nm :·t é ~(1a. peqnene1. é ~n:;n!Ilcienb prtl'r\ \llfü~ t;\l 
<\ q11e nos ,.,~io coin (> dcci·~to qut! co11vocon o :ipplic:1ç.ã.o. (Jpoiwlo.<.) 
C~llg1·~:;"? Con::;ti tnint•1 ; 11 mtll';l ú :1 do re· v.~•-,;e. pois. Sr·. pr~,;idente, q11e si olcg-i>l•t
g1rn&n to 1nt:mio. de!ite C~:1g-1·e:i:ro. . dorc:)_:!'ihsse rio,; outros nu1neros pa.tes nquem 

!\h;;, Sr. pre::;til,~n t.f', :>: poi· um J;Hlo, :t prt~ do nn 1 1~"1'<1 ~-L S:.1lvari:t o abs11r:l:i no numero 
mcin• é c lõt! 'tl e pn -itiYa <;tn .1·el:içào ''º _nn- ~ cvidc:nten1ent1~. Ta!. poni:n, não acontecert. 
1ntw0de r~;•l'a$c11taat ~s. {'tJt~ nx;1-n pm..:1 ,;a- .-'.lé in c!i:::to, ~culin!'es, •llHl c~1p1·ícl10 seriit c,st~ 
me;i te ea1 '.1·1 ; )Jul" 1.11itro !v.h ' l a1t. 42 11 0 du le.:"sl;i.' IOL' de ,~u c'1""ibt• de numero~ po.l'es 'I 
mgim~nto 1·0.t't~riilo, não_,ó ~ d 11·0 •! 1:ositivo S<:ril iJos;;ivel a existe nc_i(I. elo du~1s i:enuocias 
co111u e prev1Lleut-:. -·l&;mt ~ r:ne o l<Jg1;l ador, ~e:u !i.tYer ·um;1 primen·:l 1 E' po;;,;n·el tam 
cnmo qu , 111·evc·n ,Jo uu vid \s fntL1 .1-.is soil1'e o bom haver 4 sem lia.ver 3; 15 sem h•wer õ ~ 
Yedadoir·o sentido 1la. exp1 .. ~:;;siio-11° a:oi-ia r.r.b- Nilo: como pois ;tdmittir qne o legi,;lador rio 
soh1!a, d<~ lia. ni'i.1> sB s·~rvin ; o :i:·t . ·12 ó, C:o1 tJO ;: 1·t. · ~1~ co!!·itn.s;tl snm en te d~ numeros na.res ? 
\·0:1 nwsiT'>l.!'. um prot>lSIO S') l.emne conk n. :t c0 ,11o c\10~<\r no~ C:lSO.> de 22, :zo, lS mêmbros 
fruu<le ·~tw '~ ~ to1t 1.li~cn lind o. E:l-": q11:inrl11 s .:: tem ailmittido os casos dei npossi-
~x~ni1~1111 assuui~1lo."1s;:r:i. tJ-O'ito a _votos spn uil i1h •le nos nn:11ero., qu:~ p,1ra e>tes dllo p;;.s-

r1ne t:st,.,_J-lln pr:).~rmt~~ nt.::t:,r\c e n.t •I~. ura no,; s:1gem, c orno 2:;, 21, Hl ~ · 
11·1Hnlir().S <la asse:n\1lc:a_, tr~n,·\o r:·tor11:'.i!~ 11 '< l 0 ,;;-, z , ~ .\ - <::ão cousas da arithmeiica 
H ;taç[i,1J ;1,; f'J l!C:Sl í} ·~ ()Uj 'l rlJ~•-':b~"O t1\'f:)[' l~C~lUO Ci ·'I 0.:; ~~,:rn~~·l. ~ 
e-n:.:- ··:r)·~1da D:\ ~es .. :10 :~ul1:i: l ·l · H' .. ~ · ::: 

Ol'n, Si· . JH·e~i1 l 11 11te , co:110 ê \}~;sível. q1y! 

1

. n ::>1t : Ivo D:> PRADO - O•l_da e.sl?ecial he::-
dc:.1:•te ' desta dí~. posição, 12 ;;ti,1 :1 maioria. meneat:ca.do Sr.cJi·ooelRo~~·Jumor. 
absoluta em q1mlquer c1iso, no congl't>Sso de Como ve, V. Ex: ., Sr. pre>1dente, o argu-
S.:!rgipe 1 ·· . :nento de 12 ser maiori~ ab501U t.'1., no caso de 



COO.ara aos DeptJaaos - lmi:resso em 04/02J2015 15 11 - Página e ae 12 

208 Se$stío em 4 de Julho de t 89J. 

Sergij)C, é. falso tliantn (la l ei, di:mt.:i da don· J ú Src Torx:~n:-;o ·m~ C.'.P.VAUio -V. Ex. 
tri1rn,. 1.·fontfl dn r:;z:i<). · !0Y<tit r;ue~!J.o p:na nm terreno ir.wticnlar, 

o SR. s,\.:XTO~ P t:n. i:m., ... - - E' f;1 l ;;o dc-sdG (( llê!l'ül!d_o ~i_mi- -do C?rnp:ul!"io a.rg·umento~ 
q ue u absurdo om todas <l:> .·SUa$ ronseqivn- pn.r·:i a Justinc:iç-a.o •le lactos. -
cias. o Srt' füPll'..tTO S/STu - Xilo h:l tal. 

o s1,, l \"C) DO PitAl"io - Acho mie tGnho 1 o si~ . Iw r~o PRAl l(l - Perdoe-me o noliro 
demouslmdo 11 11e o l)oo l10tn-e ern siwglpe foi ílcpnt::r!o por Pernaml1uco, o comp:vlrio do 
lllll~\ fraIHle •. - (<tpr1i((dM) tb pcior c~p~cie . 11.u : '.·~·;>eh :;i_i, e ·;~;;rio ' ~nc .. ~~!11 ~1:.·~ cç:lo 'P,t: !Jlic:i. 

o 5-, JÍOR·\F' 1' )~\'"'O ' - ·1··\"~ 1'1r>t~· .\l.1.1 d.::..o, S-1 ~n·. ·'· 1~ r., re.1yt.1 !JU ~ .. r, lho 
- "· ., . · -~ · '· """' ' "" , . .,,,.,. ·, •1,,·10 - '"" )·y>' {·' - ....... , 

llll.O teem dc!c?,:t pos;,:i·.-el. ·"""1-· 1• •• i <1_,. • .i'." "!· -•11ª"º· .. 
_ • • . _.\clt•) que o 1·~\ no e :Ilustre C',, lJO 1lc ~nc:·r•L 

O,_~lt. ll'O llr'I l:' 1 ~.\r11> - P:i 1~1 S<' IY:ll' :'.. 1·.~- l(·m aind;\ µ;1~·1111:.~~;\ 1!.1 :t!m:i t'! nnh fJ;,;:1. <les.;11-
v1:1Jlu.::a esl(lrt f'M'. twl o. n~l'n s ;;e:i1 1nrcs, mello~ ,. tim•'nto.~. 1'):1n1Jdll •. cego o (~•H1l i: 1 ?Jt\'. 0n t1·uga
})elafraucle. (Jfo1tu &.· .• , . ,1 ;: . ~ ao s·; t1ml1! b l1·0:111a:-:. ::' t·. \il'e,;i1i•lnt1!. tem 

O Sr.. S.\".\'To;: !' 1::nr.u!A - _.\ e!ci,.ão <!~. :1 mcn '°l'l' :1 iot!:l m.·i ca ioe1,•:1 , q11:imlo não que!' 
Serg-i11e cstú nnlln, po1' t:\nto. ' 1 e.;: ler ú iatimaeib ilo )lOYf>, •111& si;rii o ~cn 

OSR. f\'O D1) P l: ,\ 1'1<\ - $!-.p:•c.;;.[1k11tc !a-,1.iui;-. • (.-1.i-ti;,,./,;.< .) • • - •. 
mento o te:.· sido hcüe nwsmo 1ll1ti!!n.do :1 ri;'C.'- . P•i:·c-.;e 'Ji~c \.'lll t w:n ex1.~tn nttt l!l:tu .:::;:pll'lto 
tn.r :t C'\11l"l'rl. ·isini'o" m::tce · , ex ·"ti -.. ,.- 0 • • . ~ '1tt•1g111 .. o º" :ic:t11.< do ~r . Ln~l?n:~ : p:1t-. t o 
.;~1:~0 1·'t , 1

:;1,0'.,t\ 1 .. Jio' -10' ;~, "1~,"' 11·:L 1' .. :1'1'.::-~, 11.
1'. '

1
:. P•t;z, o :\!Jn~o c!a. :Hll1•dd : ul·"~ ; p~n·a o s·<)nc1·:tl , 

, 1..,; . t; _ ...,~" . !,.. ., ~ .~ 1 q u 1..:i\;\~~ 1 i 1•·i- · ·t·i - · ! 
cons:1g-rado ü1teiÍ';1men te ;i. memni-ia elo i l 1 u;;- ; ~n í'en1.e1;.01-, a 1::gr;r 1'·ªº Jl!:11;; conr O· 
tre e i nf1~ l iz repulllicr.n•.). Dr-. S i \\·~i ht·dirn: ' n.t~? • . . L · t 1• t 
fü·O COUtr<Wh\tlO ell01'll1Cmenfo. 'i l ~ ? l)llC ~'3 \'O na ~ lt:l.~OUt n·-: :t: '.lllr[mUl O 

; o veluo m::trechal •.!mt~t-l uo ~ol.t1·0 :i c,tlJe~''' :i 
o SR: Pm::~IDEXTE - 01 .Súl'\'l) ª- \'. Er. 1 SlU llJ;i.O Jll'Utecto1•:t , o sr. Lucena n1Jaixa-3C 

qne esta termmad:i a hora. d o e:xpediC'nte . 1 p-.i.r'\ J i.~·=~l'-lhe a o;; Jl<;·' m~1a g 1·ilhch. 
O SR . Iro no· PRM10 - \"M co:icluir. Emquanto o comp:i d.1·c g-eoer:d so esforça 

$!'.- pr.~!'iidente ; ;rnte;:., poré·m. ''e,fa-n1c per- par·a el.ey;u•? ~l" B:1rão :ia opi11ifa1 publica. o 
imtlido fazer algmnas declara~·'Jcs :- ;\. 11ri- c0mp:~drl.\ rmmst!·o •? csror-ça _ri::1•t :lprcsc!i
men'a rcf.;re-se ao requerimento •lo Sr:. t«l:o co:no um b;u1thdo ao tr· 1 1Jun~1l cl:t lus-
Coelho e Campos ; as outras l'c1"0t·en1 se :i to:·1:L ! . . _ . 
minh:\ po::.içit.o tlc.mte do zovr.rnc . _ E nadn disto ve o P1·es1dento tl:i l{.cpuhlwn. 

?i<1.0 ~lst:rnte. o _ 1i1eu r .. 'q1ie:·imento S.) _ limi- 1 o SR. ToLE'.':l'l:'iO 11F. C!l.<:v.u.ao- E' uni · 
tar no 1Ctcto mn15 m:ipo1•tan te eh que~tao 1le ! 1Jom meio tle cli:umr tle i :nl.;ecil o ~·,, nera l 
Sergipe, que ':am a ser :i. opinião do A'overno 1 Da o doe('. ~ 
em relnçilo aos füctos que 11. ,Jeter minarrun, 0 S• l . ,, E' v 1- r 
declaro fa:~er meú na sn:i intezrn. o elo illtÚtl'c 1 ' .t. \ 0 no r iuo:l- :• • ~ .t • . quem e iz 
senn.dot· pelo meu.estado; e cín tempo oppor· 1 (J .SR. foL_~~~T!X() D'E CARITAT.l·ID:-E~ o C)H(l 
tuno apre~entnre1 enti'lo, c:mtl':1 ~ r!'<twle, s e pode con.::rnn· tlas 11~l:lVl':ts •le \'. 1·.x. 
meLlitlas quo j ulgo urg-en t<.?~. o Sr... 1 r o no p 1-:,,\uJ- Não ,\ Sr. v1·esirlcnte, 

O Se:. :.\Ion:AP.> 1;; 13,\r..1~11s - ,\ C:im:ira i.n tuito 1111~n m:.i.;:;oal' o meu velho clie fc~ e 
de>'fa no:11car uma. comrnb;;~,.) Llú inque1·ito co!ll!J!t.llli,•i'r8' •.l c t\1•m:L~ ; niio l he t enho 01lio, 
par;.t srn<lic..'l.t de.-::--ses factos. ao contr:u•io, tenho "iüo Sê•m pi-e seu tlmigo; 

o SR. h-o ro Pn..'l.no - n:i si· . nreshlcntc. 1 t.le.i-ll1e ornei~ ,-oto ,J><W<'l. pt•esidente ú :i Repu
no meu_ entendei:, (l~us re~ponn>~ci;; :le:rnte j ,ll!,1~::_ ; 111~~ ª~ prec1s~_n1ent:i~ r~r .. 1ue ,son :>cu 
de tudo isto: - Um·~ 0 optrnio. 0 !Jello C•Jl~l- I :'1.1,11.,0, porqit:- !he rl. .. ~ o ~11:..1t 'ato, quo me 
(:<LO do Presidente Repnlilica ; -O~l l!'O .• • e u. i JUl:?~com, o d1~e1t0 1le lllCJ!lll"ll' <hL SU\\COllÜ!lCla 
sua mt\ cn.beçu. po1: t1cl\. , Apo1wlos: .. micuo /km.) . 

Sr. presulGnte, Ja t enho t om:1.11o mmto. 
O SR. An.rs-rrnr:s Lono - Qtle não po.lcm tempo à C;unam: vae, pois, 0 · men rocineri-

ser i·esponsabilis..vJo;;. me1)-to, que à c.i:iceil[do nestes t~l'~11os (t:i): 
O SP... Ivo no P1u.no - Von exp!ic:ir-:ne, « Heq11eiro r1ne o g-ov(~!'no infl.l1·me ;\ C•t umm 

Sr. pl'esitleu te : O Sr. gen8r:.tl Dco:l<Jro tem 1los Dct>ut::t•los :::i cousid<mi. legal n elei ~•i.O ,\o 
um gr::i.nde comt;:io, qn;tn1lo, P•W(L s~r»ü· coronef Vi,:ente Luir. de Oli\·ci1·:L Ribelro p1rni 
::1.0 Sr. Lucena, q110 é sen comp:vit'é e <lDlig'•), g-avm•u.:i.dor de Sergipe~,. 
atir,1-se atê ·no SCtcritlcio ; po1•em tem mit Von concluir, Sl'. presi.dente, e o faço com 
cabeç1 com certeza, quauLlo, nesse cntlmskcs- e.->t;\ decla raçã.o: Emquauto o Presidente cht 
mo de l~m servil- o , qrn~r sacritle<:.r co:ltsigo 

1 

Rcpnblic..'l. . manthel' ministr0$ conio o Sr. · 
a p atrfo., que, por felicidade do3 brazileiros, Ilar-Ko de Lucen:i, ·~ co11fiança, que nelle de· 
não é nem comadre, nem · amiga . do Sr. lJOSitei a 15 de novembro u ltimo estarii. sus-

.~ B~o. ~ -~Riso.) . · p_ensa.; e a 1ninJ1a, _oppo.siç~lo_ ao s~U:. governo 
:- . .:.-~ · 
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il'ú desde o 1irnn Yoto ue;ta. c~\S:\ ate ::i tc,;i ,;
teuci:i. arm.1da n:t p!'aç:i publica . (1!uito- /.Jem., 
;;u1ito úe1;1. ; ()orado;· d cOiit1n·imr::nta.do.) 

YE>m úoml);:\ e é !!do o segninte 

RcqucL!'<l qnc o go-.·c1·110 informe à C:m1:u~a 
.Jos Deput:iclos se Cünoider·t~ leg-:ü ª. c:l.et 
~:ão <lo coronel Yie<mtc Lnlz 1le Ohn m':t 
l~tbeiro p:n·:i. g'O\'Cl't1::tllot· de Ser·~ipe. 

Sn fa <üt:; >c~;;ü.:~ . -! tlcju lho <lc JS~>J .- Ji:o 
elo P1·mfo . 

E;;te tº<XJIH!t·in1cnto é l itln, apoiw l•) e P?~lo 
om dise11~~iio. rp1c li encer1~Hl:t, swdo ad1:11.!a 
:t. votn ~iio, y:sto nilo haret• nmnero icg:i.l. 

P ;-oce<le-sc ú clwmad:1, respo:1dcndo o.> i>c
~nintes St~s.: :'.lln.lh J\J:ich:i..!n, Nina !:iliuit'<), 
hourig1;,-,;; Fsi·nnnd~~, 111Jio 1!0 BraziL 11111 0-
ccncio Serzcdcllo, Pedro C1iermont. r.1:1ttii 
Barcell:i.r, C:\!:>entíi•o Jtmíür-, !\fartin!to l~o
< h-i ~nes, l.kirbos;\ Lim:i. Bczerril. Jo;!'l Lopes, 
J11~tiniano 1le Set'LM. ·Josê .:\. velino, Gonçalo 
•lc~ La.:?o~. :\as.::!mento. Pedro Vúlhn, Sá. Ar.-
1lrndc_ - Tolentino •.le C:ll'l'a.lho, Rosa e Sil >•t, 
Gonçulve~ F<:!!'reii•:•, Juaquilll Pet"urunb11c~, 
Jnvendo rfo :\~·ubr , Al1ch·e CtWt~li!trnlí, Anm
h'l l Falcií.o, Pct'eit«i. de Lym, .João \'icira, Es
llí l'i to Santo, 8~lln1·01ino GnrMiro. Oiticic;1,G:l
l:i<1 0 Bnouro, Ivo t.lo Prado, Oliniira Vai latliio, 
FelisLeUo Fr~ire, Aui?"u:>to ele Freit;1s, Tost..1., 
Z::\mn, :\rthur Ril>s,~ Ga.r·ch\ Pires; ScYel'ino 
'l'ieira,Sti.ntos Pereira.Custod io de Melh',P•\Ula 

:Gui:nariies, Leo,,izi!do Filgt1eirns, P e1·eirn de 
~Iello, Atha,·de J11'Dior, f.'ouseen. e Silva~, f<'on
seca Hermes, Nilo Pe\,anhn., úliveira Piuto, 

' Pa.ltr.m corn ·. causti p:Lrticipnch os Srs. : 
Pa.lleta, Ed111wdo Gonçalves, Amphr isio ~·' io.- . 
lho. Pedro Ame:•ico. Raymundo Bande1rn., 
Jotto 1le Siqlleir-,\, Fi-:i.n~i;:;co Sodrê, Urbtiuo 
Marcmides. Cv1·illo ue Lemos, Vil'iato de l\Ie· 
cleiros. Leonel Fill10, Americo Lt1z, Dut1'n. 
Ni.cacio, Carlos Chn,!l;as. Francisco Amaral, 
Domingos ele :11ot·ã~s;Bellnr·mino de :tlenàonçn, 
e Roch't O;;oi·io ; e sem causa, os Srs. Berfort 
Vieíra, CdHi:t Rotlrigue.>, frrn1•0 Sodré, Çan
tüo. Costa Rod!'i.!?ue.;, Henririue de CnrvalllO, 
!':og11~irn Paraotl'gmi., ?\~!sou , P!re.s Ferr:eira, 
ft·adat•icu Borges, Allmao r. flonso, Mrg-uel 
C:tstm, Amor i til G:u·ch, Epilacio, Couto Car
l:\x:o, RetumlJ<\, Jo;;e ~\hu•i;J.Uo, )!eim de Vas
con~cllo;;, Lniz rle An;íi·;tde, 1'heop l1i l~ dos Stm
to,;.Pontes de l\Iiranda. Lcélnllro '.l.faeiel,Pa.ult\ 
Arzo!lo. Se:i.lit-.1. :llarculino :\lou1·:t,illiltou,Am
l'hlJ011lifo, t.1ionysi? Ccrquci:n. Mell1'-:tto1 P~res e .\ ll11tqncr111w, Prisc:o l>m-;11io, M~1n1z I· ri:n'.·e, 
l\faul1fi.e,; mm·eto, Albet'to Bm11duo, .1oo.qmm 
Bi·1~v~:.; , Virgílio Pesso:1. Lniz Mm'tü, Fróes 
da C1·1!z. Jacq1tes Oul'ique, Jesuino de Albu
que1·quc~ ?1fayt'ink, Jorro Pinheil'O, Ch:i.~ns 
T.ohato. J:lcob 1h\ Paix~o, Fe1'1'air:1 Bl'<\Ddii.o, 
Costa ·scona, Lamouoier, Corrên. IW.bello, 
Ar istitlc5 i\fak1 , Domingo:; Po:'to, lf'erreim 
lt(lbclln. João Luiz. !llonteiro dti. Silva, M:'.l.r
tir:llo i.>r.1clo Juo itÍr'., Bllrnar<lino de C11mpos, 
Lopes Cinwes, ,\ngelo Pinheiro, PMl~uo 
C:i.t'lo.;;, H.oi.lolpl10 Miranda, Costfl. Jumol', 
Alfredo Ellis, C<1.l'los Garcia, Fleury Cnratlo, 
Leopoldo llo 13lülii3es, Guimar ães !\'_a.tal, 
La.uro !.f uilct', P1::r ein1 ria Cos ta., Juho ele 
Castilhns, Ernesto llc Oliveira, Abreu, Ho:.:.1e
ro Bii pti.stii. e Fernn.ndo Abott . 

E' lida., poslt\ em tUs~nssã.o e. sem cleb:t.te 
1tpprov:i.ch1 •~:actn dn se~S«o rmter1or. 

Frn.nçn. C<trvt\.lhc•, Raptista da. Mott::i., Alclnrlo o s 1-. Sampaio Ferraz - Sr. 
t' nana.ll.'"ira,_ El'ico. qoellto, S:\l~p:tlC\. Fer~az. pt't!>i<lentc, não pos:;<1 dirigit· ,, µahnr. neste 
J,opes ~!'Omo, Artstll.!es Lob~, L' nn1uun .\'V cr- momunto a. V. Ex. e n. est:\ ::101p1sta cam<\r:i 
i1~ck , \ ·rnl1nes- 'l'homas Del1mif. Fr!?'11e:wc1Jo, sem nmn emO{i LO 10:.:-it:ma, jnsta e digrm de 
Antcuio Olrntho, Rular~'· P::t.c11ico Ma;;c::i.re- ! mim como repulJJiCi1n o, ele mim corno ll::t
nll~~s. Gn.lme~ de ~rr:g-alhaes, A1ox;·~n(ll·e ~to- tl'iota, leg:itima, jnsta. e dign11. ~n.quell".S 
ckler, Franctscü \ ~i~"'• Ai,_·,wo Bo ·~.t!lo~ tJon~ illnstres compa.u!1eíros, qu~ comnug-o as5t
ç.ttln?s Clla•e.;, Feliciano Penn:i, \ 1ott1, !\la- gn:im :t indicaciio q:ic vou Jêr. 
noel Fulgencio, :\stolpho Pio, Gonç;:<!Y~S v. 1;::s:. S\\Ue, e ,~ C;lmara fambom, que 
Ramo:>, Oom0 :::-os Rodm, ~ost•• ~fac~1ado .• :1o:to houtem. nií.o est<\ capital , não o~ estt\d?s ~ir
i.le Avenar., Bneno de P,11,.:1, Fct·re1ra. Pi~·es, cnm\·izinhos pm·óm tolln. a. P:\tri:i Brozlle1ra, 
francisco Glicet•io, C.eqJ'io :Motta .fomor. foi surnreltenJidn vor um ínfa1is to e doloroso 
Mm-.u~s B:1.nos, .\1lolpl10 Gorc.19, c~tt·v~t~l1al. n~on tct·imoi1to. Um dos nossos concidadãos 
Mur-sa., Rodrl~·ues Alves, 1Ior~!l';\ d:L Sil vn, nrnis clistíuctos (111i1itos az)()itulos), uin dos llat a
Almeidn ~ogneir:i, . ltuhião J 111:1or, Az_eredo, lli:idcres repiiblicitnos nmis cni?l'!ficOS (,;iiâtos 
Cn: tauo de ;1.l\>uquer_que, 1-farr·ano de 11fa.g-.i- apoia1.o:1), um 1lnquclle,; :i. IJUe!ll . n:ste mo
lhaes, ··Fernando Smi:ts, Coellio Campos, mcnto -<em injustiça e com tc)dO o tl1r01to pos30 
Schmídt , Lacerd;i. Coutiulw, Vfo~orino 1'1~011~ Uizer. ' 1;wi> tie.-en1os o estnr representando 
teii:o. An t'.'io de F;wi:1, Borge~ de ~l_e•le1ros, (l(Jlli n Patrhi em ple:io rcgünen ~e,Pttb~ic?-no 
Alctd_es. Luna, Thon~a;; ~!oye::i, Oassia.110 .ªº (m,w'.to:; a1ioiadas), ~ili•:i. J::irclim, fo" v1ctun .. n 
Nascnnento, DemetrLO Ribeiro e Me11n,L R,r. de luun nov<\ atulacrn, de uma no-.·a temerr-
roto. fü\de, mas amlucin e temeridade que eram con-

Abi;c-sc n, sessão. sentaneas com ose11 temperamento, que eram 
27 
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commnn:;. :i.o se1·1 car::i.ctrl'. Ell e 'Jtl <~ tinll:i.:t nota , vnzo!1 llrl~O. rniS•?r:w.e!, inf:1me dr·~s:\ u..-m
o timl.n·~ ,i;( !\ô \• hi<'iª. e da tC .\1~riJ ,1<.le,h .\ de"u-1

1 

n~\:st i n,de.::.;;:l r:i.~a íJne fol izment ) p:1 1~., 11ó~. pa ra 
ra~u pew \e:>L1,·:o. ?lhde :;em dnn da:i pro- todu e sêlllj't'e t~.:-•• 1fo~:1 pp:1reci•.lo do ~ó~o de 
p~·lid'.'· p:or:' e~;._: h0; óc>, se pu_I ltHº<t 1.!_1r;:1:1 de,;.~c j n:.is~'.L p:1 ttfa. ( .ll iciio l11foi) 
1J.\talu::i.dn1, "'º!'uli:1t1·0 qn:; li•l. , \~ :1.::::n· o :o;cn '1-ú t:111ta:s ,-e:ies C<111Huhar l e!.,'ua~ sem 
norn':', torno j ú_ e~t•t .1''.' tis:adn, !lfL(• ú, hi;:;t1wia r..à ig-a, ddxaa1lü <l i'~Llnili•t. •L poi)r 1» espu:><L 
t1·az1le1 1·:1, p.Jl't:Hll a Ht~t\ll"l:L d-: tv<la :l t!tllll<Hli- i1<hO l:11ti no la1·; n as laQTittw:> do; Ji
da1_113 ._( Jl1<fo~ /;_e111 .) lhi nlw;, qncJ cl1oravarn a a1i~·wcía. do p;rn, 

~t)l'ia fa;;t: ·. l!,,~O ue::: te mo:!rnntn ren1emo1·a!' . . ,uni :ml1.:•e ti l V•:Z si. d le Yol t•Wh\. ~iio ~ >.alvo 
o5 ·v;liio~i;;.~11110:>, o.; r·de1· : 1 nti~lm,,, S<.WYi;;v~ 1 · !·!~ pe;·)!!<J" q·:<i :n·1·t•,;!a\·a. 
11re.;;t:aio5 li" ~· s.i lva ja::<Ji:n n .c:an~: • repu- y;,::; t l•n11 ·r d 10 11d•w•;!5, por-t:in to, que a 
l~h c_:nh ·~. f'.01'ta•:l h i. i1 ,P •lJ'l.1 1Jr"il7.i lc:H" . ( .11 •!:t.1 1 rniall<L , ,1nn<;.i~ ·, I•:;;: l ima, _1 111rh~i111 :t e 1.:-a l ; . e 
li<'"L ) D~\ ilill< \~ a el.t·~ 1Y1:110 :11·;1nh til! u11~,;;\ •;ne -:0lll ?mit.;. 1!,: Hiil t:ln[,1 t :·nlio o d1 -
fé, COLfü.) \·edi'~t ·,\ . ~· .. ~ 11tin1~;!a ;:. \':l11~· 1 1Lt {kt:' Í l'dtn dt~ r'.l 1·cL11•:1r de .;l;1 l !'~l1TJll:l ('('1111 :1 1i1:ti1Jl' 

nu~~:1s :\sp i;·:t <,~·)1 ;~:-;~ d.~\.t!lll•·)~-J!11J n arlrcnt ti dn ! \'t•z·1 l;ülc~. ~·o ! ll i ~ l~i.1ín L' ;'.l!i\·v,: q11r:. ~ í lf"~no.;~t 
rcpu l.,Jic:l, t:iv ;1nJ\Í:iJ: 1:J1":l l" ;1J·,d :i 1w.,J:r: .J,, i !\'.']ll 1:.1:t·a 110 Br-;11.iJ l'!··~~ l :1 n1 : 1 d: 1 µ·tc•ei.,::;J . 
ve1no~-v ~·~ IH dn,·~1 \ l e;n ;.:· ~·:tt1 ·: ~ ~ p:1r\I.' ~ l ':' :--v j 1:1 .. :1tn a l;j dt' !10\"1~11 1 : !!' 11, l'IU .:!t':1ri:J..: 11c.11'le 
IJlOÇ..,•J, Cll,li.> l l, \ fHC ·~ r ·;1 e lia de ~ 1 ·r. ,, .. ,,. lU l ll l · '~ .1 df•\"t~I OQ!'O :l ~ H ,·a .J ;n·1\ )1u (''JJuit11lo.~), a '~se 
titn J u~ .. 111 11 1 k •:,.--t1ll:J l • !1•:.;!a .:'\.1;:a(1 .\ l ll• : r~C d l:L Í ! 14\:11 1·~ •( li(' !J;l du :--.1!: · ll:J:a J e~t!!)t }: t 11.il hi:O:lO t'b . 
( Jlt' tM t•(•,.1.) l '"'! !l Í" cl , ),, 11<1:;-;<) 1':1ir., ;l e~,,~ n ·•nl•l r1n0 lm 

A u1bz, t·"Hl~i':H'io e• ii·i· o.· 11 .:"·tHn m n :i,,; '-'- d1• ·~~t:11· p:11·:0 !·~ 11> ~'" ' lJ'I'~ li;.:n•lo no t'ef!"iulCll 
z~~ ~ caltliO e p:•iJ·I 'J'V.':"l' qn:.11 1.J.; ·· t'.1. u~"l'·l '"'- r-?' l o~·1 1 1 ~1.1 1 p1' : :irin: 1'G [~ '~ 'U:--4~~1ta.t1 JO$ . . 
s~a·!o; 1ua :a; ~o : .!· , · ttt lu l'P(1l•l 1Ji1··il !l <\ :~o · 1 1·. ~li td n l· .-il _l 1 -~. _i lu it1 .·t·o1...! _~otdrulo ! 1 dia-se do 
le:d. ,_,.,,,l'd0 1J1\ r .• 11:1 tk ' •l ·,~J i:l.; :I ~:H ! l'n- '~ :(\'l\' Ü1), 1 . .i \ ,1-~ tc d:t :11·111a1h. He•·e-se f;ll:ll' 
s:u~lu~ dL": u:ti.~ 'k• ' ill:d 11<). .. t ;1d, ,.., n, 1~ 1k·\·ent ~ t:11u l 11~ :1 : . ~ - · , ~!n:·c:o.;4 o~ p1>1P~!~an !i;-;tas . U~\·?
alJatL"'I' : !iLll"IJ lh! é 11 1r1 il~ 1_• ;tl •Jll' ' 11,i!1i iita ~! , ~ ;)- 1 11t.'~ a H-ep11fi1_1c: ~ i!O t! Xl! t·i.; J l11~a.a t•11 1:1d a ,.no h13l'OC 
g"l"iiU•k:<:•' ; [ ,\ f·.lÍ e.•~e 1 1 11 1,; ~ l ".' ~·al:filiaii• J lº. ,.,_w\;i<!t1: Jllll"<:lll :1 r.!e;··~lll?S la11 1 1J1~1 11 ClO> pl'ep:L
(Jfoill'l 1;11,,.. } 11·::u1H·t'': a.-1,; ;1? '<.'11 •,-;and1s la5, ·~ntr•~ o~ •.}1_1aê~: 

~ - ·ul1on~,;, 11:l<l t ,nilo c,):1 ~ t1·a. n;;iillc~ni0 nc- 11:ru 1:0ue_111 ~'< e~'.uç,·1do~, _con~o o~y:·111l:Jp:t~s 
nhnm em ded:ii·«l'- Yo~ 11<.!~te uiu:iJ:Dto qu n 1 t.d, 11;: . o~ 1J o::.. l ,wlo, , :1nb·11,i, dt~cmlui:,~o, 
i;i iv;:t J :: r •. [1111 fvi m •;n 111~,; t ~·e , 1n ,_.11 11 ~i·ei!tor 1 \>1JSsa 1 i 11~0:: 1 ".' l' llm o;; U>:\JB!çao , porqne "ºu p:\n l 1;;
por assim dizer e~1· iritnai; ,1u,1 t;.i 0 t.i·i~n- ~ª: :\la, ;mo h:1 il llYtJa •1.u~ •. le\·,,n10 . .; il. l~epu
t~dor t.ilve;; do 1;J:;:u e~pi t"llO. po:·• flF~ con \·J- 1,)!C•l, a dle:;, i; taJlll,.-,, n~ ;t 1ll u;;tre 3·c1-._1çao do 
Yia i!Jtim;;.meu le cottllilll.fv, 'l\.1i 1n e n ~, wi"'o Rto Gt'an•le rio Su}, <\Ssur'I como nos 1mne1ro:., 
pa!·ticu l<"l t', m~u cu:np>.<u !ld l'O; 0 p:i r:. rn:i :h.,; Lhj!nn;; •\:Is ti':i•fo;·oes de,;:;c 0St:.\(lo, e::. outr9s 
<lo~_ culkga:; preseu tes )Jo~:;o :qipel!.~t", p :i t·a . u 1 n:'.o~ . 1·e11:·~~.: 1~t : L 11 t'.;; tie .. to~:< i~ .Y.'.~tt·m 
mmtus LlLtC s:i li :m quit :.t. no.;;;;1 curnwt:lJClil.. (a1'0.u. lar.) , •1U<: 1.o mp1 .. hen.l1.1m .t e ic;hrç.,w e 
;\ UOS~;L . ~lílliSad~. l !ÜO el-;\;n COnllllU!líS é a uob1'()7.<l LIO 1d e;ll _r<lpnl;!tc:1no ! : . 
Sint UlllU. Ct)lllºÍ 1•e1Jda frllt<:r:ta, U11Ja. <L lllÍ- ;\o meio, pôt'élll,· de to· lo'< iJSSe~ pat riot :t S, 
&'lde de irmãos ; i>m· e::; te mo ti vt1 tão ,,<J111l!11- s.ili:::n t <•u-.,e Si J v:1 Jardim, ~SS(\ batalllado1· 
te, l igado a e'.le de corpo e a ím;i., p<>e • !!! (.1t i :::\\ ·<: I , q1le Jâm:ús va<:illou a lle,,paito 
mais de um~1 '""=Z o ouvi e o liY~j •rnto ;\ .ta:; i 1i} uri.i:i ~ ue lhe liinç •Y<Ull, <l•1S i njti;; l i<;nd 
mim, ce1·c;.l11do- o e JH"•Y;Hi'<lllUO ;:té d · !0nil•~ 1· e u1•0.J, .. , que l11e cu.,;pir·rcm, ~·mipre írnp;is:;ivel, 
o S<:!U propI"iO c0!'[1ü Llecull<:! de p~i'i,:us iln- ~e illJ!I"? dldO J.G cor ,1gem dvie;.i ! (~lpoiados 
miue nte5; o \"Í :;~1n pre t r;1ll•Fl í l!o, <:<Ll111.; , iin- 191t"e.<.) 
11~\:;si vel, a le,·an t::u..lv, Üd<lll t ·~ du i:leal (! l i :~ "1 :;enl!or ,~s , seria f,1,,frlios0 rememo:'(\r ngnr.-i 
gui;~\·;i, cle:11Jte da i·.lé:1 que i·ep:·e:;en- os :;..!1·\· iço; t.l e3;"\ i.J lustre IJr:•ziieil'o; e s•~ria. 
tJ1:va, deaute <le s::;0~ J.' 1·.i :1a~i:iu · la. ue · 'F'l?. 1 b t ,J iauti l, qmi n<io <tr!u i Yí.'jo meu:: amigo:;, 
ell e foi ;üma, was :Ll n11 Cvlt:ie:<:Hte, ~1ess.•s 1u:~u~ c:c1tnpauhei 1·0~ cfo t r,di:.1 llw po litico~ re
pugoas qae elle :;u:;tc:i tou cow tan t•) l; 1"1 ll10 pre5<!utan te:; da. H.epui,lJCa ! 
e iior ta:i lo tempo . ünvi-o ll1:,;t ri ca 1,it;d, ,\l. l~ nec,;:ssito 1lizér ri rni , :;;;; vezc3, torna-se 
nr.s,a. cefol.Jr-.1.da C1JDl°er 0:w;a c.le :iv de de· i1n1•i 1·!o>a 11w1 e!wep•,•ào a es:;a~ regi•;1s tl e 
zembro, em ,que nú~. u:; rei•\\\~ E.,;<\U <>~. e1·am"~ . ••:\ pc,iiic:rn t~ ntlmin i:;t1·.üh'·:> e !lC eng1·crn1gem 
vil. e traiçveir:un en tc oir.~n·l i .Jos , ;i.tr1c;1dus p <.•t' l•;!!ºblatinL 
n:sal t o a ;nf10 :rrn1 .id;1.. 1 - -i .. 5 , ,,)5;1 de ::iil \':1 J:nd.im fica J'eduzi:.la :l. 

Yi-o 11ess•. l1~1·oic:1 pro\· iüci1\ <lc ~Jin as. i>~:·~"'> 1 e~tr•:Ju·;-~ p.-.!i :·..:w ! (.-\1ioirido$. ) 
tnl ve:e: da li l>1n\l;de ih 11•J.;..~: l i"it1· 1 ~1 ; ':j-., ; E•<a :i[11s!1·1, sc: alw:·n., ;dé•n de rcpre;;ent<\r 
n:t p .tl1·in tle Ti1 ·:d~ni~; ; Yi- o tJo."'.; :-:L i l! 11<':11<: ;:i1Jri<J~o •lc :;ill';t. Jot1•di111, & dcoceu
tl' diciou ,\ cU111.b J,: :-;, Ju:i.1l rl' El -l~e\, t:•) li) ! <l ·:!Jl1.• 1.h pat1•i:1rcha:; <la lrlll~pan;I@ ciri do 
·a l"l1<tior Jlen;;au , . impa,;swilid <trlJ e ~ rng:uc ! Braú l, é ttllto.1 Ül! Ma l"lim Franciiico Ribeiro 
frio, urro;:;br com a ~.tn l1ü fe roz e torpe da-j de Andr ivla. ·· 

· quellcs que se <:onstituiram o iu strumr,nto _E' preciso que lembremo-nos <le seus pobres 
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füh~~;_ é llrl~ciso qt~e lemh1·~?1110-n·1 s. il1~,-;~·t~ 1 • Ante~ de.tudo, Sil ~·:LJarclim ten: ~ i ri tuiGiíO 
puli~ '':. cr~'."h,« .. ~:; 1 1 

dc::,,,3 uq1l1<t1idud0 s10,;;uia1· l Cl ;tr·•~· r11);1d p1•1)f'_J:uttc•l d.;: _qun clteg~u·~ ~\ J~t·- · 
e ,. ·.xt1 .wr .. 10.;1.1 h~ . i 1·a, J, ;11·n. 110?-. • l;t_ m:-.nai·Clll: i. 110 Br'<\'l..ll : nm-

P:rn~o qn·~ clen:rnQs nr1rif rnn't 0x<;CJK·iih i .:.:·1rn ?n r• :>•rnti11 tii.o pt·ol'11nda. nem o 1wegou 
:\s e:dg0;ni;i:1;; d;is dis110,.;i('•J•::i :11! :1 1i nbti· .. ti\.·:1,,, l ~~o _co:)Yida1 r.c ~: t <~ ; __ (Hr:-~e-hi:L_ qne aquelie 
umn. dHs::•1:; e xcepçúd.~ <}lle sii,1 i w:ri la n,!3. 111.0_ 1 : l_i1~n11n,:1 !0 esp1 ~1 !O.º'.' º til1 ho. ;S<Jlll~_nte a. pra
pi •n.Ju u111n. pen~iln l''~~1·i!1 · 1 non t e~ p:u·a a nimi- I_ n~:w .. ma::; '' n :=:w n1t1d:l uu. f:.<3pul; 11c:t pt'e;;;.tes 
lia d0 ::;i\\·:1 Ja.~·,lím. (AJ)/Jl<1i(~••·' · ) /a a•.lnl' . . •. 

Creio rtu.; a:;~i :11 ~r1rr0,.q"md2mas maito P<ll'- 1 .'~ n·!nl e 1_·a <~_~"i n:o:-o e rle 01:cle surgi:t , am_::-
u;:)non le e rn11 1t •) ol111i!11n t.1 rneu t~ u.o:; co l! .. ~- m 0dt1 rlc t ,t! te' -
:;;11':> ~131·v i1,'.v:> pt·L:~l: t'!o ; vw e.>S·.~ ;zr.rn I!~ 

1
1 Longo" :1l1J H)S dG e:;tnd :J e de med it:1 çii.o 

vnl t•). ·· · · hn \'iam no pr·e i 11trad,1 (l<H'U essa cl t?1'ada acçiio 
E' nmn. idén (!llC tnw:o no espiJ'it:i da r::r- :1nr:í:d P. [1•Jlit l•::1. cn~ 111rn el!e: !'creia, <l~,.;de . :i 

n1·t1"\ -1o <:O '"\":"iv e ·\ con,;«·i· ~i i ci ·l .1 ... . 1,1 .. 1. 1~11:111'a11li;t alJL>:;e 1•.m 1~l ; t . :1 ,;n .. <:i:ozt1·ani·1huar1a 
l t. ~ ' • ~' V , < 1 •. - • . ~ ""•V li • .- • :-, ~ • I ""' t _ 1· \ . I 

!l in,: tt-.~:; c ol/:-;:a:<. :q.01 1-.an r_,._: p1·•"•!'''!-'':t!\I :~h oJ 1 r:: ;1~ 1 U1 l"'Jl"' _ 
... . _ ~-! ·:,;a ;1:;-1l..01;;i1.1 d!l fPl " • ~ fr :: l:t:l<"1 ; \ .:\:11·;10. 

, ll\"C a li onr·a, ~r<:lh?re~.' dr: ~er rnc1rn11,j,],, I ;1 Põlia-. 1 -~·it! i ~ l •Lt :t n~ 1·.-1 ~ 11 ., .. , , ( ~ :11,n Íi•!ÍOii Í-.L; ,_: 
:i·J_ •ll'Tº~~11 ta1· t>i;l:t 111 •. 1c:1~'ªº e !H!'l11·. :1 1~ · ,_.,-t,, 0 0 ~l! :.!·n n•k 1 :; .i·: ~ct·~ :+·l t•.'.l) ,\.1-; s•·n."- p: t· 
!:l=;JJ1·1,-a .i •! ~ 111ny1il11~lc pez:.H' na ~t'ta 1k•_li oy3_ j , l'i·_·,!i . .:;o.; :;;.1n· í,~J)s,-t• · ui ; t uw i' jH"•ti n nc:i:id'l 
_\ 

1
! 11 .t 1ca.;.no _l'sta as,;r ;;t1 :1 da yo1· ou t i·o~ ·I ;g-n-:,; i i<: i·;ii•, <w!::i n ic·:i .• i th pin - ,; •. •'.': il •kul l ' iJia ,.,_!;d, 

(;U.~t~ga :<, ~11.J tl::; lló lll•H m e dh [•Oll:;:tt'H( ~ d:.! ln_i·. j \"ÍS;\ l\lll Oloj:..!dÍYO olo1 11•1 ll::'L ~·a\" i d. 
l~ntcndec•a:n 0:-: lll t? !l:; ;111:1~0; qiw lt:ina 1 _ . 

111otfvo p:tr:t que 1h~;:;o <'.m l •):J;;i/ 1·rc!:it,!(I •k.;·;.: 1 E ellrl o 1l'3lll•Hbt_r:1 , prop;.1 :.::ll'.•.!n o 111 ,-t1:itc 
~ ! .. 1 '"\ \-"l\ 1"0 1·1 [• "" 111 i1(' " 'l 111• · 11t · l·t w 1" 1111 \""" · 1l·t ta1:e1a, t n Y<:z po:· <·0:1 he ·~e r·,,rn us e~t1·eill>" I " .. '· • " ' . "' · t · •'-'• -- -~'·" · ' "~ _ ~- · · "' " 

ht('OS <lc ;intisa·ltl que 11w nni:.un a ~il\'<t I t~l ·?th•lpl>y,;1·.~·t 1!.:1110 ::1· .... t t;...l·a :t cuu•::• p:;:\~ 1~c-s,.;u 
J~td í m. , !");!" l_!llC!I. na.o o c:-. :g1: 1· o co:110 ;:at1s;: ;;;:w n. 

Seo·lo este 0 tit ulo 1.,,3111 rpnl 111 ,~ co:-,- 1 :l. ll-L'l1•l' po; J11iarc;:;. ui• ,; a p.:i ut ; ~r!l lo-~ com1_i •t 

1iar·a1u Làu rl.0!01\iin enl!<ll'!!O. ;t(:('.·"'Ítei-n. Sf'· : r·c ,1t lr;_;nt 1~ .11cc0:;;;;; 1riarle :w~,;a "~·Y~l nc::~n u J':Lt' ~ L 
Jl hore::;, tri:;t1~ e ,~mndomdo, P i'•)CU t': lll~lú l •) pl'e u .,;nd ll tllCll l.O d0 ·h~:;trno ll;l\;l•JI ta•. 
ca1tJ p1·it' e~,;e de. ,·er l ll,:;·11 l~r·: ; ~ . creio ·1ue o 1 ·['rv.b \ -!;1 , niin bast'! ....-,:;. c?->:::i._ 1 n• U.:::11::ii') t;ct·•tl 
t~nha 1-..~: 1 l1s:vl•l co: n a ::i111cc.:-1 :l;1de d ~ nu1a j '·La tllcot·u do 1·eg;:ncu 1· êpu1 J/1:~:inn, e (~ !"il ne
amis;~d·~ pu ri,:::;im_,t_. (:l p<>Íit·los: .1n1i tn h.r.:·11) I t.:e.;;;ar·io dew on.--tra_l' n. ~:r a_ in·.:•)u.ip:üíiJil ic.la0e 

Ct'<:IO. senllur:J.~, •111e tenli._1 ::;·1 t.::;f .~t lo o~ c.0111 op 1rl :i uknt:-.1•t:;mo , rne"mpa l. il•• li 0 la rl c nao 
de~dos e ;115 a:;pi1·açü~s do; nieu .. ; : 10:•l'es col - 1 ::-rimen t•.:J loµ.·í1~:~: rna~ hbt t>ric;i , ,~<: !'·um1n se 
lt>~~:1s, e direi 11n~1:s :i !JC!la5 •. riw~ c<1m i:::tr) nó~ 1 :ledu:- <lo papel •h l'()a.lc ;~;\ co.:;utitnciona1 !lO 
na o m1gnJentamo~ os burci~ r. a ;1n r~o l:i no- ; 81·;1.zll e da CO'.Jl.,.mp l :~·;ao dL· tod•) o nosso 
1.Jilii>5im:1 tla·11112 lle ri ne pa rn nhwt•et' f. 1i nB- l pa5s ido, qn~r [ll'Op1·i:1 :nen t.~ a 1ne1·icano, q1w:· 
ce:;::;:•.:rio qne n111 \"Ole:io o dr.•\"<H':.i~:;;e ; \·olc::o / •uÍtel'ior, ;lté ú::; rewotn.s origens da momwcllh\ 
qne 1·ecebeu em suas !;n-;1s it a i·dend: 1i · ~ · portn;:ncz:t. 
ü.lén~ 110 .~r ·~rle t1fünno e ó lt)~o c·on~t:rnte ele 1 n e; 1erito v:i tl'iot \ Tll'tlstou :i.indn. esse n.s:;i
~tm.:; c1mv1c_.:;ues 1le p;1trwta l1'g'Clhla1;10 . . _ 1 g-i1c1lad6 ser··.-1<,:o, p:'~~«ln i lo_a republic:•1 J icta-

l~L'õ.t lJ!'~ •! tSo l'JUe p:tra mo;·r•,•1·. cl ie tire:::::;e torial, !!'raças a.~1 t' ne o nõsso pn.iz che"üU a 
n;:1:• se 1 ~n1tnra 1H1hrc, nrn ::;.;p11t d~t") .~·1·::1::- óo l loca i·~se · n :.1. m:i'i~ :1 vança1h Ji;1ht~ d3 pro· 
cltU$•'- l•ot•arn ••S \;l. \'<lS eh~ n!ll v"lca<~ 'ltl•~ _ti- :tre~~o polilico em tolo .-, ocd•ltrntc . 
'"Cl':llll .?. 110der d~ •lp:1;.m1· :1 ·1_11ell:> vi u ! :-1 n- ·· o póV(J v1'<17.i l~iro viu com t)U•~ ina.u•• 1nYel fé, 
g1 •);~1·t ::.1_l nc ,J;11\\t 1n :-;11l_.rn0q.n11-,;e l n ~l':l lo?I'< : com '1110 CÜl';lOl'd! ll<U·ia Ct1Cl '!.!°i:t, com que l'.) 

<lo \ csn no ! ( Jluito !;e111 ; •011iw !Je ,;i /j de!'<!~sa. acti dilnde, com qn~ 'iinp:r°'sl '"el <~Ol'rt~ 
(0 omrlul" ,; abr::lç-1do e {cli:_::·1;,w'ü JJúi" quo>i g"i~m. éú!ll que el:!\'aç:;'lo , lncl0 lez e a rdor· de 

todos cs s.-s. Dep rit"rlo> .) _ . 

1 

e; pirito o :noço 11'l t1'iü_t a e ffcctuoit e .:>::n caru-
p:rnln memot':\ vel. -

~ Sr. -~unibal Fa-l t-ã.o- S1· . · Com~ç.rndü [J~i· :i.h'Llar no mais for te das 
pr~::;lífente . elevo [l i'Opar ll 6 t:i C;1m~11·a m ii::: ·.~wis t1·;1:J iç")e;; as clas~es coni!cn-,1dol';\S, agi
ur:i1i i10Hle:1ag·c:m à u:emoria do !lla:;trc t'(;pu_-

1

1 fanuo_, .c"1 "·ulsion;1n~11 o iut~~-i ~r do p•tL1 , veiu 
bhcano, ;._ ·:uem, com t.tn la. ele-..,\ç:ao -, e s·~ •! ll- e lle ::;1tt:1r a. nnn:1n;lt1a. brazileH'rb cm su·1 CJ 
mf'.nlo,c <lC<t i~a de ret~l'ii·-se o l1011l'i1J. ~!epu-

1 
pita l, c11j as po1·ta:> lhe ti.>ra111 ahel't.1s no dia 

Ut(IO pela C<tpit:1.I Feder.,tl. s · ~~·nin te á:1 n.~u1~ ::m QIW aiu:.ln ~ onviam •\C-
Co1110 1~s te rnt:t1 t.! !,:.~:no edleg:t. i) ii i) pret~111l n ct.l.1n:1çüe ;:; mitltnsi~1:::tit:t~ _.a re.·1lez:i, . pel;t vi . 

~bl0!'i:n' o;:; :it:rviço:1 que Si: ra .fa:'<l!in p:'.:::.-lou ' do1·i;t rep11bl it::1i1:1 .to l :1 de n1;.1io. 
a causa 11 :. J\.O'•llblit:a , nu p:;1io lu eu1 que Trti.•:01l :;'.! l?!ltào rn:·chdeiro dltello ,entre os 
eli<J. et•a a me::;m:{ cau-;:i. d:l no~su. Patr·ia.; rn<i:; dous regimeus. qne. rtispectivamente repre
seja~m.e permittíLio ã5Signa.lar os tres pootos sentados poc i;.i!Ya Jardim e pelo Conde d'Eu, 
em que esses serviços se podem resumir. - foram d.egladiar-se nas pr ovincias do norte; 
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onde o pril_li:."ipe p_1·ete1ulí:i lmscar ~m1>8.l'O para l-P. Lyra;.-!Jcllrumiiio Cameiro.-Jiol"ofra 
a monn.rdrn;. mor1l1unrln. da Silva. - Paufo Giiimw·fies. - A.rlolplto 

_O resultado clcs::e pr~lio era aprego~i.do a Gordo. - Pedro Cliermont. - Viotti.-Fi·rmr;a 
l;:i de noYernbro pela:; tropas \i!'n.zilcíl'as, que G1rcall10.- (h$sicmo.- N(l.~cimmto Sil1'a.-
destenamm pam ~cmpre os nltimos repre- N'i;1a Riúei•·o. · 
s~ntuntes do regimen de ca~tas n:~ "\.me
rica. 

O n.ucfaz rep-.iblic:mo ,·ia então re üi~ados 
os votos do seu c01'<1e<1o p;ttriolicCl : ost;t y;\ 
proclanrn.cl:i, aRepal.i!ic::1, e como el\~ :l preg·~ ~·:1 
- n R.epnblica dictttorin.l. 

Ite~ue1·e1no' ~ ue, em slgn:il de profundo 

1
10:1.:n· pelo fallecimento do emi!1cl1 t e l'·~pn
)licn no SiJ·,·,l.J;u·jim, s~j•t ;;n;;pens;1 ;1 sessão . 
-.·hmi'1at .Fdc-!o.-Domcuio. Riu1:fro-Bel 
ln»111.ino Cllr'H<!i;·o.-(~onr.alves lta11io s-.-lntao 
de l"a;·ia. -A .. 01.1ww~an1. 

Depois disso, o espil'ito ptÚ•líco ro: 1nnw a 
rouco füb·ertintlo no estranho siicncio tln ,:1·- O Si:. P;~1-:;rn;.::>:n: dechwa •1tie estão em 
dente re1)•1IJ!ica.no. .-\ nul'cha ;:e:·rd Llo i2:o- cli;:;cn~~ã·) :1s <lnas lnd1cações. 
Yerno institnido :i 15 d~ non~1nlJr:o ex\llkri\-a
o bem dara e ll'i~t1rnc!1 te : m~i~ no; rn-:no; 
:wbados ou meno~ vencr·::i.clo1·0,-, am.~m·a:".\-Sr~ 
que o valriotL;mo 1lc Si!"ª .Jardim·· u,lo1·me
ce1\1. O intemernlo prop;:;.:·::1Hli>la, po ll'.l1·n 
i·cspondel'-lltes com o; ve.-~~·s nue o :;11lilirne 
escnlptor dn, ~Yoi~c i11;;cren:u nô ~ó,;,> da saa 
e:;tatn:i. : 

O Sr .• :rosé .. A .. YeUuo -As elo
~nentc;; e scniidn.-; ]'<ll:t \·1·:1s pro rer idas p~h1 
l1om·arfo dcp:1 tailo. n Sl'. S;rn1111io Fcr·rnz . 
('Oannnnkaram ú Camar:i n m:1;o·n:1 IJllC nnu 
W.o gr1111dc ]\Ct'da inspit·a . To:.1: 1 ~ as home
nag •11:: sfin dc1·iü:ts :1 e;;~c grande i•rccur;;oe 
(h Rc1mblicn, e a 1nim, o nmls ob-;cnro dos 

<< ll somzo ·1ai ~ qra~o. . . jornalh;t:1s Ll:~ Can1ara (;tan 01:;oiado.9,1.leYe ser 
Jíenuc c1L') il cl<mi1'.J ~ ta vr;·yo1pw d>.!i".1.::. licito wncor1·cr pa1·:t e$t:i. ;..;fo1·i os~\ con;;a.-

........... _ .. _ ... ....................... [ ;;l'açi'io h mc:nol"ia. de um l~omem que ti mlie'.n 
Resi"'nou-;:e cnFi:a "ilv·' T· n!i 1.1 .,., • .. 1, .

1 

p:18 .. :<ou peh;. 1. i.11prcnsa., tle1x:\ndo t t'it(•O hum-
~ ~ ' ~. ·• " 1 1 •1• cxi .o, 110·-·11~ (11i"t ~a o· lo · e, q.uanuo .c?nt~l>"nmos ']n~, esclal'~eido :1i11•l:1 ~~"'~ 11 L '. ~ 1.' ~-. 1~ _i~ic_. s ·/ . ,, ., .. • , 

mais 0 e,;pirito com acontemplac:ão de Pe;:;iõe~ , ri~" ~u~10:·}~tri-il1,,,t.ts, ~01~L~en:o:. _ u '.! i~e 
e l)OVO' e-ti·-1n]iCl·· "ol··~ -·c el'º , i>· t .-. qllc.n ,i .idn 1d,ide. o b h;:i. rL to1lrb º"' dm.~. ,. :, • :s, ' ' "'~~ k ,L ' 1 t u, [ ' · t ' t l t 1· ' ] " ' 
1Jartill-,euºra 110, .. 0 e \a - t·' ~e· el ·no e ·'J' .~ nt:l ex e.rnan ~ l e oc is a~ 101.LS, em qnc 

, "'' , , l-"'''' Z er. X1,ll. · l '" ,. , · '\'' 
tL·n.guLlopêhi cmtei«t(lo v,,511,·io-ima~em de c_~m~11~1:~~;os, moeu :i:.1~ e c;:.i. ~n? : º::1~'.' ~ c;s~ 
sua a.lma <ll'dcntc, symriolo coloss:Ll ·c1e snn \;.'uk;~h -lbe t:i-1~~~" ~0121t~,, , 11'.'. l ª,'.~' ·'l:-i.rn~o; 
tormentas:>- existcnc':i.. t"i. Jl-l'hi q.1~e "'º'ti eino,, e cl_o:, ll~~en.,,~nn~ ,. 

!\!ando ú m esa a in lic·l.~ão ::i. qne me 1,0_ que _;;nccnmorn _e;s~ bello csp_tl'lt0 . ( .-1.po~irlos) . 
•»ri .L • ' ' ~:<o conhcct Sll V:1. farLlrn1 como pl'opn.-
•t: • ga.ndistn, porqne para, conhecc:-o cr<\ preciw 

(31uito bem; nmita l;."!;n .) ter p~wtíci P<lilo 1_l:t su:i. ''i•.l: 1. lle s'.\ct'lficio~. 
Vem ú me~a, são Ji1l 1" e ;1poü1d;1~ as têl-o acom[1anh,úlo ·no seu t!olo['uSO e audaz 

seguintes. ;1postolado; m:t;; não cl'eio qnc :1s übe(\çucs 
de sn:l nahvm ti\·~oscm 1n;i.is energia. e 111 • i~ 
prcstig[o, tlo qne o3 .l::ctos de luz ft•tc cllc 
['l\~jecton sohre a. imrn·en~:t , Lm•le foi inYen-
e[,;el peb impa....-i ·le:r. 1!0 seu C:lrn~ter\ e onde 

A Camm•n. 1_'.os lJ.; :1ut.11lo~. _r.~co11!10.c•mtlo niiri:cm 0 cxci;dcn n•i ;\.ll1')l' e wis iusplmçu% 
os.~r~ndes s~r1"1?0~ p1·7st~~?.s .~~.c~\:t5•1 .1·c1rn: 1 pr.lo bem.e peh Jibe;-.·la_d•;. {.·1pa irH(O«). 
lihc_,uia. pel_o 1J.u,,,t1 e _pi op .. _, «ll ld.~, D1: .\.ll Para. nns, est•) no:nt) 111 n ~tI"c ::. c 1~L ,_\e oru em 
~on~o ~t\ S!~ ~n, J::t1·d'.nl1 n:s~J,·c . 1:i;,:.m· na ue:mte li. per~Otlilica~.i\0 g-lof'ioS:t e imm~:·tal 
<1ct,1 da S!:l""·tO de ho.1c nm 'oto ~!e p,. orundo <[;is idéas 8obr.; qirn. ,1;;scnh n novo edd1c1o 
p~~ar pelo ,.io.~cnt~nl ,... aco~üc_c11:1c!1_t~ 1~'.ie palitico cb no.;s:' patri:t e na.s suas ri.mehls flu
poz t~rn10 .t Vida e.e t,lo p,ttr1ot.1. c11. .. 1u,1~. etm~rtl eternamente, como tltsse o nolJrn clepu-

S:tl:.i. r\as seilsücs, 11 Ü;;! ,jalhn (]e 1891. - t:i.do, 0S1·. Dr. Sn;:1paio FCl'l'.tZ, o lc1bam ch 
Smnpaio Ferra::.- Jlwin1Jl ·vall~1/ff o .- 1'ho~ tlerno~rn.ch :i,:ner·jc;u1a, de <J. l10 elle fo i a :·
'rlUt~ FlJm; .-Baptis111, lfo. N otl!t.- Schimidt . dento ~!.posto lo. ( .4.po:arlo.9 . 
-Bc;en·it. -Mcm1a Ba.rrP-~o. - Goni;lili.:es Elle cstú mol'to, senllorc,:, mas seu vulto 
Rumos. -.Nilo Peçc~nha . - Vinfuie~ . - fi'ei·tiJi'ra ltr.. d e Jicai· n;i hi~tOl'i:• com :l ;!t'ant!e;:~i e pica 
Pires. -1'homa;; ])el(lno . - Casiinfro Junior. cio nome ~!e P!iuio, o presc~nta<lor mJ!lográdo 
- Gabi1io B esoiiro . - Figttei1·e.ro . - Lopes dos scgrerlos e !.lo;; a lJysmo; {hi Daturez:i. . 
Tro.vao.-Oiticica .-:1. G ua11a?i<(rti. -A..stolpho (Apoiados.) 
Pio.-Joaquim, Peí·namimco.-Barbosa Lima. Cud~V~il que o monstro de fogocspalhar o 
~Pedro Velho.- Joaa Lope~ .-Gonçalo de seu chwão irnmetlSO e sinistro po1· nquelle c~o 
L'1gos. -Antonio Olyntho .- A.lcides Lima.- azul, tifo clecant(tdo ]Jelas mn~s sautlos'.ls do3. 
Jose A'tlcli;io.-Alvaro "BotelT•o. - F. Glicerio. bardos. it~lianos, a lrnmamdade tem que 
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3ii·aàecer (i memori:.i. de Silrn Ja.rJim os no- :\'acional cm Pe1·uti.mlm<:o, pedindo que se lhe 
\'0:$ llom'iuios aberto;; ú, · liliet•tlade 1iela su;i mando continuai· a. e"ercec· soll officto, comó 
gmncle;\lnrn.. (Muitos apoiados, mui!o be;;i. p:·i vat ivo accam ulativamente,etc.-A'mesmn. 
O orado;· d (elicirado fJ01· nwitcs S;-a. devu- . c-0mm:ss.1o. · 
1mlos im:sc1i1cs.-;) ·· Do lJtte\t<wel João Bonifücio Gomes ele Si-

Nito 1<ttvciHl~ .. lllai$ qnem. pcçn. n pnh•·ra, l q11eii~\ , soli.cit1~11do. un1 cir~dito. de 9:000$ ·11~-
Q St'. }}residente ctlcern1 a. discusoiio. :m.1c:;, destmitc1v~ u ~nanuiençto de um esta· 
' - . \Jc\ecunento ele en:;mo que prete:ade runthn· 

St10 succe.:;s1vamente yDs.tas :_i i:otos e ~o:n em Goyaz.-A'$ commi:>sues de Instrucção 
debate approvad<'..:i .. ;1::; i:__iu1caçucs npres_en- P1:blic;t e Or-ç~u:nen to. 
t:utn~ pelos Srs. ~ainp~10 {?err.1:.: e ,\nn1b:<l D:) Jniio Feneir:t Lie C:~stro Escobar, ex-vo· 
f alcao. . . lunt:n·io d ;1 Ptttl'iil, pcdiutlo nm emprego. -
. O Sl·. pt•c31rJente <lcs1gn11 pam n ordem tlo X commi~sii.o ~l., 1_1etiçv~s. 

lk\. G : Do Dr. N'un•) de Anth;:vlc, pedindo proro-
gar)io por 1.1011,; ~nno.5 ela licenç L ~m cujo !l'oso Yot;1ç'.ãO d\1s r.~~1wl'imontos cuj1t di,;<:11,;siio 

Iicou CllC:o.)rt";vla, cli:: ir;,l.o cfa;; comrni~:;Cies mix
t:1s ; diseu;:;.s;io ·..lo.i l'NJUerimt'n t0,; 1]1):i ~rs. 
lnn~enc:i•l serí'.1)llollo, .l 0;;1~ :\ \·cli1rn ç ,~ r ;
li1les Lobo ; tra.1.•al110::; •.le com1nl:;:;ü;:;. 

$0 ach:L.-,\· mc:;rn;i commis;fo. ~ 
nc Gnilhm·mc \\':t_!:'nel', ex-empr-eg:\do tl:1 

cxtincta c;~.;:t i1111 :1~1·ial, petlirnlo a su:i. nposeu· 
t1•lorb.-X connuissão de faz:t:UU<L 

Lo,·:u1ta-sc a s:::s;;iio (1 l l1oe;-:. o 15 mím:lo,;. D,:J i\I:i.nocl n:a;; 11•) Sour.a, ex-praç(l. il.o ex-
c1·c1to, pe lindo 1•ar11:1o tln. pcm tfo gn,tê:; pt~rpe· 
lm1~,a <: nri roi co1\demnn11o p9l' sentença d·~ 24 
de füVCl'<!iro ue l 87!). - A';; COtn!lliSSüeS ele 
nuninha. o guerm, de con:;tituiç·ti.o, legislu~.ão 

JI)' ~ E.;.-<.\ o 11.\ l" 1.1;.;1sr.ATli!L\. D! G oi:: Jcwo c ,i11sliQ<~. 
l>l~ l &':!! fie l\.o.:;;1liu:t Bithencom't llarcellos, ped.int!o 

1·elc•.raç·ii.11 do d~bito em que ü:correLt :;cm finado 
111•tt·i<lo, Dt·. l~ni.el Rodí'ig-u~:,; Llarcellos, rior 

. . . 1 ter siclo julgatfa i ucle vi<::.t a rruantit\ de 058$80 
:l~ Jll~w •ki, o Si·. p1:es1dcutc mantla p1·occ- que, 1m q_ualírladc de procurndor fiscal, rece-

der•~ leitura do cxpcll1e11te. bel'<\.. como po1·eent;\g~m, em.um proc~sso ex-
o S1~ - 2·> Si::ca1n".\RIO (sonimlo do l •)pro- ec11t1vo em 184li .-A-~ t omm1;;sves de füzen<l:>. 

cede i1 leitura dowguinte e coutas. 

EXl'EDlEXTB 

Ofl'ieios: 
IJo ~íinisterio uos Ne~ocios d;i. J ustic-..i, de 

1:3 de juuilo proximo 11ndo. tr-..iu;;rnittillllo o 
requerimento de lieruntlím~ Bl'azilioa tio 
,\111<.tmL Carvalho, viuva <lo juiz de direito 
folio Pereim de Cm'\'allto, a qm1l pi::dc uum 
pensilo em l'emunernç,ão MS ~erviços <lo seu 
falleci.Jo mn!'ido.-A' cornmissão de fazenda. 

Do g-ovr.mador .-lo cstarlc de Santa. Cnt ha
rin:i,de 9 do mes!no 1nez. enviando o requeri
mento de Manoct .Antonio do Nascimento, so· 
licitador interino dos Feitos cta Fazenda 
dnqnelle est:\do, pedindo augmento de venci
niontos.-.\.' mesmí'. conmtissão . 

Repr-es,,n trt<~\o dos rirofessorcs Felisberto 
Jo.5ó ele ::\Iani!:!es e .Jo~quim l\fon<le~ Malheiro~, 
C<1Dfra. a. iutet·111·e1a1~;1o (]Ue o ~o~e1·no tem 
dado ;to art. 1;~ cb. Constituição Feder;tl, em 
relttQão aos mesme>s tlous professo1•es. - .~· 
coin1nis>;::Lo ele Coustitniç.io, Le!!'i;;hlç,.'to e Jus-
~n. -

Req_ m rimcutos: 
De José Frnncisc0 <lo Rego l3al'ros, escrivão 

vit;:Jicio e pl'ivativo · dos Feito.; da Fa~nrJa 

Do cng-enheiro JJuir, chi. Rocha Hollanda Ca· 
n'\.lc;.\nte, pedindo privilegio por ~O anuas, 
1.mra, por si on companhiaqne oraamsar, con
strnfr uma estra.1.la de fürro do pol•to de Len
çóes ao de Cornmhti. -A' commi.5sã.o de fazen
da. e indnstriits. 

De Carolin:1 Leopoldina Gomes de Aviln, 
pedindo r.~vel:l ~t\o d it pr esc1·ipçifo em que in
correu, pa.ra recehet• o meiu soldo que deixou 
de perceber. de ll) julho tlc 1865 <1 28 de ju
füo de 1888.:.._A' mesma commissã.o. 

De 1\farg:irillt Ho1·Lenci::i. Pacheco e outra, 
]>&lindo nm;i pen.s;.t.o .- A' mesma conuniss.ío. 

Do mnjor A11tooio Rodrigues uos S:intos 
Ft•anc.a. e Ui te, eserivr1.0 do j ni.zo de orphãos 
clest.-i. capital, pelliuclo a sur~ aposentadoria . 
-:\.'mesma c01mnissii.o. 

D:i Lncrecii1 <fa Cnnh::i. Martins de Cttrv:"t-
1110, ·Ti_u.-a elo m:ijor Fra1;1o Gome~ de C~rva
!ho, pedindo ]Jeusão.- A' mt=sma comnnssi.o. 

De Elmi~ August :i. Roliudo, viuva elo ·al
feres Tlladeu Pereirn Roliu'.lo, pedimlo n. re
versão de -pensiío que percebia, ·seu ftnallo ma.~ 
ri1lo. - A' meslll(I. comrnhs:'io. 

· De LuizQ. B:iker e ou t1•as, fühas do 2° te
nente <l<\ <\rmada J~ Jorge Baker, pedinclo 
um<~ peu..<xío.- tt' mesm:i. commissão. ' 
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, . De Ene1-\1n::1. de A.mürim .\g1~iar e °suas fi-' 'lBi!l'et0, nem hà acto algum publico que 
i:has, pedi11ílo :n!gmento Ll·:1 p ·! n~ã:o rpie per-1 deste se occupe. · · 
cclJem."-- .-\' inesrna. coni'rnis;;:ão. Onvi en1 np:l'tt~ nc<.:t:i. occasiiio que o <:>m-

De :\Tn.ri;i, Cadeaux, pet.!intlo tmw pe:L•iio.-, p!'estimo 0xtN·no s0 ti11h:t dado . . , e di,:se ao 
A' mcsrn:i, cornmis:::ilü. 1 illn:,,t;·c colle12·a qnc m'o:l e':larava que,:ipez:w 

De Victorino .Jo;:e dos Rc·is,cx-~old ~·,. do e ex- d~1;, nii111!:1s inrlagaç0esa esse respeito. •'[:r;zat• 
Yohrnt:1 rio i:h patl'ia, pc~din•.lo uma. pen:Siio.- d;i;: in!il!'111:1('ues qn<~ procnr-ei alituule. nin
A commii;s:'lo de fazomh. ' !.!'.l\\'11\ ;·1h,:.u \1ü:1mente rne ll<i·• i<t 1\iic os termos 

D3 .\nna CocllJ:) dt~ Figneire:lo, vi11\':l do! tlu c!ec1·elo que ;mto1·i:;ava tal O[Jr)rar;iio. 
capitão .Joaquim -.;0:11·e5 1\11 Fi~·nei1.,:rl 1 1. p::ilin- 1 fal lon-se iplC .[) lllini,;tt'O d;t razenda 
do ;t r?lC\':i('<tú th \ll'O~crip;,,;"i,, r~;t difl'i·1·c1:ç: 1 l nii•> dt.::i\ni·i:i a. p:1~in, como se rlizi:t. ::;inilo 
do me10 :;oldo 11" :,:nn ::na·lo m11·1d 11 '. !'eL1t1>·• 1 dupoi~ ,[o c.::t;n' di,t1·i!1nirlo o i;·'n ~·eht.orio, 
ao j·) .. e1·iodo iiecu1Tido rlc l9 de janeiro"_'' l~C.01 '"·"ta \'il v •th:lu_indo :t (· x· pl~5. if,J;,, q.11e tinlt_a do 
a !8 5fo jnneit·o •.!e lSS-i.- ~\· rne:;ma co:n- ªi•n · ~o n t, rr :10 1'1'<~5 i il•~nte 'd-. l~ep11l1Lt: · 1, e 
m1~,:u.1. . . . .. <'\ll " n 1 ·"~ ' ' 1•:q"'" i1::"l.u \ it•\ tl:l to·!:-1,; : 1~ ú1\\ir-

. De .\ntonio 1µ-rHli'iO 11r; :\ic.~ ;;.;rp1da -'º·\· t~ :-: ~ Jl'\71 ui:1 ::111':' '/Ili _• i''\ ii. ,~ n1;d~ 011t1·;1::; qnr"? co1n ... 
dindo llWlltol<.~~ll~!ltt-1 d .. ' ªl'º"'~lit .1fot•1:1..- .\ i pJ .. t:i1·:.:11:1 t•l'i,•11l;H;;lri 'lllé o giJ\'t?l'lW ti11ha 
l1h\~n1a C1.)li1ll1!:-~ao. ! ~olw1~ :~ qn··~t;i., 1i:1:1n\~ 1·it·:1. 

!Jc .',11 ,::::·11slo ;::1 1n:l!':ti:i. i'·: ·li11.i·• rli\'<'I'~"'· ' f•-1 :\l:t,: :1111 ··:-< 1:i11· ,; .. tin:,,-,·. 111::11if,.:<h<lo solll'e 
vc1res para a i'1i:1•\:;i;·õ .1 d .~ !,,;1 "< i .1> IJ1•:; :::.:T!c•>- 1 ,.~ ,· ; '!'11:,; :i ". P 111 !ni :- tr·,, d:i !'a;r.1_•11da -ras:>o~l 
l:i:;. i wl1;:;t 1 ·íac·~. '''°"ti n:: d:.i::; :·t . cri •_«;•t · • d ~· _:.:·ad:i ! 1•:i1·.t , n; t1·;1 \'ª",ti1. 1:0ll'-NY;1 ndo, 11·~ 1· ··:n, in t cn
ln111g-.,'ro. <::1\·alla:-. l111nn0 e 1"!w1r•t an\1! 1:11'. 1 n:1 1 !11;11t•·nqq,"l"1 d•· •JllL' ~e despcd11·:1. c111l1u1·a 
-.~' C\J1J1mis;:,:·10 tle OiJl'<lii Pul.11'w:1·: •1 1:ulo111- li 1•ll·~ .. 11:'.'l'ri_v n.~ l'<'l'.it'w o n:•:onhcce:;se.11~1c 
:;açao. rn1111":1 t..•1-;1, e nao s::na, port:into, nm m1J1s-

l 
lro de ti11an1~;1:;. 

O Sr. J:=:ri(;o Coelho - ::ir. pro- E:;ti\·e ca1:1do: nii() apressei n dí$cn,;;são do 
si;!~ ~~~.' p:l~ ~ei::'.m:'.''. i:~.:-:.- 1~1e~. ~oi,1~:e , !í'.lª. ,'.~ j re~1 u ,_: rí11wnto •)ll <:! _ ti~· e a lionr:t deapi·e::;entar 
p.il.i- 1.t p.tr ,1. :1.i~,1• .. ~ 1 1.11; .. ~ ,w p• _:,,u. 11, e 1' '" a 1 .:i rn :ir-:\. e <~1 le ; 1a:::~on ;::em de\.>,1tl). 
se~1111da YCZ_ <W:Sl:;to dell;i, P"'' na:J ·~::;Lar p!'e- .·\!ll1trn1·ía''<l-S<,,[,(ll'ê1n.q11e o 111i11ístro inte
sente um do:;. \\0nt:l1(os m1~111IWllS•1:1 l':i-,;.a, men rino ,l:r, !'a1,en<la ia ser :,:111 stitn:do,c nós.com o 
comp<iu!ré!ro de bancada, a ..:ujo Lliscur~o qui- pr.iz espe1-.1v:1mos qnC\ o Sr. l're5Ucnte da. 
zera 1·cierll'-me. l<epniJlica col locnsse nes;;a. pnsta,111:ii:; impor-

t;mtc do que a::: outras, ]'Or,.;eni qne enter~decom 
O S-:.·. Oi tieica ( occt!11n.nrlo 11 tri- 1 o prol.le1rnt o eco:101nie1) P 1in:u1eeiro,ila :\:.1c::ii.o, 

buna )-Sr. presidente, p~ir;< •!IW :t C:1ma1·~1 prnl.Jl1 .. ma o mab melindroso actnaline11te, um 
dos Sr,.;.Depnt:1.Jr1s possa conl1e1:ur oaie;1nc<:' h01n·:m1111e inspir;is;;e c0nnanç~1. ;10 paiz.por 
e n:; l':lZüe:; ju,.titic;:rtlYaS di1íwlic::(;ão11ne vrn< sn:1;; \<\é"s.porqu•~ preci::;:1vamo" nr\~, membros 
ter a J1oni·n de <1prescnt:1r, pr'.iebo l'itzer nl- 1.!o Congri·:;.:::u Ferler:i.!, rinr~ !itil~ ;HJFJ5 de eh
g-umas cons1•ld·:1.;oe:s qnu a l1111da.m e nt1,rn e 11or-;1r:i,; leis ;;0l1re nn:in(:a;.:, t1rn?' ,Jo pen;:a
dar es:Sas razüés cr: t qne ;t \ndicaçilo a~senta. rn·~:1b ,fo ,l!'nYernn anxiliü p:n·;i a o;·ganísação 

V. Ex. S •~ dew: J'lé't!Ol'•l<ll". de r1ue. k 1 11onctb 1 "ª,; k i::; solwe a riq1ieza puhlic;l. 
dia~. jnsti!'irpei eh tifouna um rerpl•'t'i· \'c1110:; que o Dinrio Official nnnnncia 
mento em que pcdi:t, qt1e o g·ovet'nn inl'ol'- hoje rine 0 ministro da fazemla nomea·lo é o 
ma~sc como e qne re.::or:,:·it:.t,·;,u11 as a;·ca,; do mi11btro da a,QTicnltura de hontem. c<..,ntinua.
Tbesour·o de um 11urne1·:11·io <'_Xtr;1m•din:11·io, dor· do peusarneuto do minisfro anterior, e 
tanto que cheg-;1\':.t J•:ll"<l acu1h_1· :\. to1 i~~•1:> 'i'le vae, l 1stirn:1vdn11mte para o paiz, f'nzer 
despes:1s publiea;.: nn. imtnttanc1a co11tr~ssadn uma aprendisa~c-:m na past.:1. da füzen•b, 
ao Congresso Constitliinte peio prnpl"Ío m!-, qnandu :1s linançns e"t:1o desorga.ni:=:nd:1s, 
ni;,tro da fazenth, e ain(i.a dava. ma1·g·Gm pam qun:nclo foz-se neces:=::ufo um ltomem que in
que o gov0rno se con::;titi:isse cambista e fa, spit·l) cnntinnç:t. a todos par<:• sol ver o proble-
cilitasse à praça comprar-lho ouro, com ma tlnanceiro. · 
agia ... · c:1r SR. DrwcTADO- Kão l1a muitos espe-

lJ31 Sr... DEPuT.\Üo-V1~111.li;,i. sempre um 
1 
ciali:;.tas na rnatel'ia. 

pouco mais lxi.ratinho. . o SR. omctcA- Drs:Yr:iç~ .. 10 paiz este, Sr. 
O SR. 0ITICICA- ••• oi1i·o provinào do ex- rn··~c:;idente, em qne, na. pbra-;e .to me11 il lnstre 

eesso sobrt:! <JS suas neces~irlades. 1:oile:.:-;1. 11ão ;.;,? enc<rntr:t um 11om·~m versado 
Nesta occasiiio, Se. presidente, eu perg-nn- nas :ienci:i •lilficilima <l:1s 1'ln:1n ç~as, e onrle se 

üira ~e havia razão de ser para con:sta1·, do ! a pr<1veita. um q uulquer que queira acceitar a 
'relatorio do Sr. ex-ministro <fa fazenda. o l pasta da fazenda. . ' 
emprestirno externo contr:i.hido em 1889, do Nestas circumsta.ncias, tenho ' necessidade 
qual ~ão tinhamos noticia, porque não houve de trazei' â Gamara as obse:rv-ações que me 
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su.ggerirarn os dn.clos <Jrt9 _o governo ;:ins :offo-1 O gn.binefo lO c~e m:nço t.in hn enfab0lado . 
rer:e pa.ra. o estudo e solw::.1.0 d:1 qnestao 1111:111- com a c:H''· ::,.1t~ch1ld i!e L0rnlres nm empre:s~ 
Ceirn, <JU:l.ndo O:'; exnminei COl11 O eS!•il'ito til11'1 <i <t qnantia J1< ! C8~S :1J'ia, [J<ll';t fazer füce a 
c:llrno e procurando a l;:1:;e para estn:lo ct' ite- couve1·s:i.o de tofla. a dí-vid:i de ai:v· líces d,:; 
rioso ;lo est:HJo dns fi n:uH;:is da. Repn lilica. 5 o/ .. •] iH~ 1ki ri::un ·so1· COn'\'<?r·tid<.: s a 'Í n /o. 

Devo d.ize1· a C11m:1r:1 e :io p:1iz qn•3e,;te,;1 D "::q ll'c:-;timn, pn t'ern. f'oi contr:1hirlo com <i 
dados são completanrnr~te_ e n .!..!" : ll1ailore~ ~ t~r~i· co1~díç;toexpres:S <\ d~ Jicar limit:Hio.a q1wntia, 
.xam-nns em n~in c~nlus:10 tal q1w e i!;l111'.:\ 1 n:Pc:1: n1~1t0 ne,·e,;s ,1·::~ pa1·:1. lazei· i nc1~ a c:-b. 
reconl: <lce r ;L s1t1wç:ao c1n qno e~t;i o thes,)tn·o ! con \«~1·:;a11: ,_., e 111111·0,;t1mü e1·:\ üe .':, 20.UOO:'OOO 
publico. 1 on de ~l) : i.'1 1 !0.:hJ1t.;:on;J 0 rl"il11 7.i ll-SP.. nor 

Von mo;:;tr:w ú C::1rn:11•' o qi.10 voriii piei: f"o1·0:1, •h·;tn r;it'c11111slani:in <1 .. 5:3.074:455:)!)0(!. 
1fostes dados, e a1fotnto rksile j:\ 11rn:1. pr .. po,;i- \ E' cl:1ro rpl<), t1~ 11:l o pr1~r:e1 l irl11 r~,;,;c c011tr·acto 
r:iio p:11·:1 com1n·elwn:Jo1·e:11 o :de:• ncc r.la ex pusi· ! qile n µ·:1 liinutc 1(1 .Jr~ .jn :iho l':DC<Hllrou enca
(;Üo ~ue Yotll"nzel'. 1 :n i11h"rh, fo:·do ,;ido ol!8 :1(:c.::ito e feita n, 

De t.11rlo qnanto diz o Sr. 111i11i:-t1·n rl a r:,-1 ,· :•n ·:er~·iu . o ;.:·o \'1•!'11 0 teve de lnrn;ar mão 
zenih con(·!n r~ -:;1: qne o ex1·1·1·ir:in rl <: 18~1 . l li- p-,1·:11:,;~:1 ,],,;; :'í:1 mii n ta ntos cem los, e a is~o 
cinidat·a-,.;c cnnt n!tl saldo de l·l~.G -1lõ:f1·1n;::oilO I :;..: 1·e1lizi 11 o empr1•,; timo. 
í]ll '~ lin !Jam tk (";1z 0:r f:tce a o tf,:ficit d1: 1 :\T:i ~ 6 ·~\a ro t : nt11 ·m ~1.le, si ü cmp1·estimo foi 
:38 .55S :or10 . .;;noo il ei:c1ilo pn!o r• xet·e:,-.i·•. :q1r·~- li !::it:.J ,, p 1·l:i em1\·1~:·sii.11 e n:;ta. re:i\ isor1-se, o 
:;en t;u1:\o uma >'.'o.bt·:L :l. o l.l º ... 10. ~. 00:1:; !IJO .. . 

1 

~l. 1 '.!. l'. ':!.:.·.'' .rº,; . ~;, .... ! •: .~t n:11~:lo _r· 1ll~·eQ·11e '.'.ºs. por-
Con ksso q1rnqu:1ndo ,., •)::'t;1~0lw:L p:1l'«:,.1>n- ,,.1 ic.11- ~ .lt. .11.0\11.1,.. n .. 10 porlettd00 -~º'~roo 

rne niw 0 :;:-ovi'rno tinha l'az:lo ;;rn lll:tn- c:i:1~ule1· :11· ,, prodt;ct.o de:':-;e::; e111prc_s t1mos 
il:n· \·en iler ·n, m:lns cliei<l S 0 on ro ll :t pra('·i, e:•11t" :;:d•!o 1•ar:1 augmenUtt· a receit«1. do 
visto C]Ue clle •·r:t supet·abuodarité na:; a:·é:il!': e l-.~t:i:lr.1. 
anto1·i;;;n-n, :1. snstentar nm·1 sit11:1ç:\11 c:; .az de ).lnito 111:1i -; arlmir:\ cino , re:1lisarlo o em
fozer· li:1ce a to los 0s compro111i,;~0s, n·~n llrn j prc..;tirno r) a rollH!l':>:io crn jnli10 (lc; 1889, 
c:in.;:inrlo mal :ilg-11rn e::;ta Ycl'liµ-cm dn dr~ . .;pe- li·~Í''. .Jons :rrnw:; de!roi,;, 0 minislt'•) ven ha. 
ws em que se precipitou o paiz durante o ~..-1- dizi:·1· q ! :c~ n:i .. ,.;:.1bia ai nda a. ri11:inlo montou 
ve1·no Lia Repu!ilica. o .i.~~J11 ! :: !ido i.:o:n <e sta, l:On:;iJerandú-a, ainda 

Ent1'et;1nto declaro fllll~ tenho analys:1du ll<t <J liq ri ir.1. ,d:i.. 
esses alg-.11·isrnos.a1~1ontoaclo,; pelo .minist1·0 e Ent:·d:rn1 o o govet·no collocon os ..•.•. 
Tiosso asseverar a Lainai·::. e ,10 11,. iz '1. 11 ,~, em 5'.~) . 000:0011~ lla !"t:ceitn e não deu sallida. a 

0llt>s 11 ade~ 11esa . Yez de~se saldo. a que o minbtl'U r:harna :::obras 
do exe1·cicio, o Thesonro lir•nirlon-o com um 1~· pot· esle muti\-.1) q11e a~ü cst~ o sa!rlo av9-
de/icit rie ~O mil e tan tílS con\os. Von pr0 -..·a.1· n l lln'.: 1d0 (! St <~ qu:~ n tin; <lC[Ul i?Sla 11 rebtor10 
verac:id:icle elo qn.; deixo ditn e rn(Js tt·a1· :1os e l''lt.l·~ ~01· ex::i m.rnado . . 
me11s r·ol leg:is o g-rao de exnetii!:io c01n qne r.1 le l .. . t ;.es~0 nm lo~ . :-,r./,~e~~rlente, o saldo de 1889 
forütn or~«l.11Í:;;ulo;;. Examinemos os exe1·ci· ::.uurn .l 141.0(,'.) .lllO:-,IUU. . 
cios rlesrh· ·0 ele 1888 anterioi· ao do r.-overnü 1 C?:ntn·elier~de ... sc (]UI?, deve1~rlo 101·m:1r esse 
prüYisorio. ' :. "' · $:~!no o 1:r.s1.1ltn.Jo d05 ernpr~~t1 rnos, um delles 

Q OXereicjl) de 1888 (.)C~ IJ:':l . il!1! S:t]•JO l'ea l na?. •!.GJXa!~ r Jo, .~il ~1!0 , 1[r~VA, S~l' r r~'.~SC0tlta:lo 
11.1 imiior't·, 11c·1., r1' -.' ()·J'). 000.:;.· lQ() d·~~' ' '~ s.ildo .1 lleg .d.1 ·.le 141.0dO._ O iJO~. o que«t.l ', " " '· ' " )_.,. ·. ' • "' 1 .. RS •- ·J 1·- ' .;:: l 

E:;t.:~ saldo proYern eh r.lirni11ni ·ão lh1:;: 11 •-;. ~, e ,. r er u7:1:io a ·· ·";:i:, : >;:J1-- !JOI' cansa e os 
pezns e de um empr~stimo t'c:i to' em Lornlre:; :J :3: '.lOO :O~ n::; '1'..w .i.eYc1·,1a'.11 :_n tJ'a1• como des-
pelo n-ab!note JO ri<" m ;u·ço. Jl''"'·l e n.v:i fo1,1m comp.it,1ilo:::.. . . ' ,.., . . ' o go · er110 p;õSSI para o e x:el'CICIO d e lSQO 

hste saldo passou tal rprn.Ie;;t:t l"onle~s:\clo todo ·~ste sal,lo Jc· l-!l.000:000.:; já en:x21'
no l'~l:~torio do minis11·0 dr. _li~r,enil:L pr1'<1 º1 tadocnm o cmpre;; Limo ele <Jne náopodia lan
exerc1c10 de. 1889; neste exe2·c1cto .:ntr(:~1 e::; t•• çar mã.o, e c.le facto uão entl'•ll'am nas arc:!s 
?:tldo e n~nis um~'.~º ?reraçue:3 de cre tito n;1 [do tlt1~;;oueo. porque pas:;n.rn m ~m Londres, da, 
1mport:mc1a de !J.) nu! 13 t a:Jtos contos. c:1s:1 Robchilds para os possmdore:; elas apo-

üs 100 mil contos proviernrn rio emprestirno !ices. 
intel'Oo; 05 5:3 mil contos resnlt<.wa m do em- õ salilo :n·olnmn-se ele 141.9:?5:097s. tendo 
prestimo externo de q~rn füllei ê de que orn rn' no e:xer~icio d ,~ 1890 a receita subirlo,-'com as 
vou ocenpar. oper<l('õn:> rle credito, it qnantiae:iorme de 

Ha not:<~üi de ter-se conh'lt'.lido um em- :H·i.014:570~ assi11Hfücrimi11a.dn~: l'eceita or-
prest imo em !889. dinnri:c e '~xtrao1 ·:linnria 168. 127:000$. as des-

E' e x:acto, e o digo porque tive informa- 11Ps:1s Axtr:1ordina1·ias e 01»lin:nias subiram ~1 
cões pa.rtiCulares do modo por que este 0111-\ 302 425:372$ apresentnnclo um saldo de 
prestimo rui contrahiclo, e peço a attenção dos 1 quanti.t col'r~spondente entt'e a receit<t e a 
meus collegas para o modo pelo qun.1 se fez j despesa, e na importancia de 11.589:198$; 
esta transa~ão. ,· mas o governo füz figura~ para augmerito 
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deste pcqilenino saldo o de 141.000:000$ qnc 1 Temos cm segundo log-;tt' a :::egni:.ite estu
jà recl.uzin·se n. 88.850 :041:3, como demoustrci. penda, Ycrb:t do _r·eceit;i: deposito dos ba.ncos 

Este saldo assim avolumado vae pa:;sar para paragil,rantia do ::suas ombsõ~s M.\)0(i:208$D:-i6. 
o exercicio segnmte e fazer face às op~r<"tções Sr. presidente, é simplc~mcntc desohdor 
de credito em. numero colossal realisa~las em isto. . 
1890. _ _ Est:nnos em um p::tiz cm 11ue o governo 

Neste exercicio a, àespesa ordinal'ia, segundo diz à füce do Pal'larnento qne o dinheiro depo-
o relatorio do ministro, chegou a, 16:t2G0::34S); sitado, IJase da emissão ilo,; bancos, e receita. do 
avolumou-se a 256.077:566$, com a despez;t Tl1eso11ro, tle que o governo pód1 ~ htu\:ar mã,o 
extraordinaria, na, importancia. ele . . . • . . . • . . ptLra olevar o saldo da sna recGitn. ! 
92.808:218$165. E:;tu, theoria, que c:ahe pernntc o menor 

exama, que só póde ser <lolendid:t por quem não 
c:onhece o mecani:smo do dinheiro, na, :;ua qu:t
lidade de moeda re3'uladora das transacçües, 
por quem não sal::e q uc <L liasc eh emis::;üo tlos 
lx\11cos significa~ real o effeclivamcntc, a g-a
l'nnti::i. eh moeda 1idnciaria em circnlação, 
pot· quem não sa,be r1ue o:; iJillieh~s de banco 
são apenas os sig-naes representativos cle::>s<t 
moecla recolhitht ús at•c;is do Tltosonro e que 
deve lá cst:w pat'(~ inspirat· ao:; pal'ticulares a. 
garantia que lhe,; dú •;:dor e i 1ermitte tL swt 
pcrnrnta :::em deprccia<;.,ão, no 111ovimento ge
ral da Yith COtlllllCL"CÍtÜ da Nação. 

O relatorio apresenta nm defic:t de ...... . 
43.304:013$, ou, deduzido o liquido dos dep::i
sitos tlc :38.55S:ü45S, a que fez face o ,,:aluo tle 
148. 061 :000~ do exerci cio anterior. 

?.Ias temo~ uma despesn. extr;torclinarhl por 
credites supplemenhwe:'; f[UO montam ú g'rrt.n
de qnn.nfü de 5G.O!J0:000$, e ú dodnzi1b. os~:1 
despes<t que aquelle snltlo de 1 to.10:?:58:3.'3 
vem servir ás no!'sas apreciações e its do Sr. 
P1·esidentc da Repuhlica. 

O govemo foz, elo exercicio de ISVO, Hni.1 
escripturaçã.o toda sui yme1·i.~ ; ngl'upon ::tlg-:i
rismos: prep(l.ron, Jimon, arranjou; llC modo 
11uo 11ncm olha á primei1·;t Yistn, nii.o compr·e
hcnde alJSl)lutamcnte esta e::;r:1·iptmaç::-to; mas 
q nem se diL ao e:Studo t!(~ :);;c:; •t lgal'ismos, che~·a 
ao resultado :t q ne cheguei, •lo ri tw e:;t;::; 
d~dos não são exactos. 

Dei-me ao trabalho ele or~anis·tr 1·e;;nmida
mente esse orçamento coin os alg;:u·ismos 
exactos qne o relatorio fOrnecc, em rclar;ão à 
receita, e ú despesa. nof> tres exerciciosdo 1888, 
sa e DO; e cheguei ao r~~sultado de que cm 
logar do saldo de 110. 000: 000$, temos,como 
declarei Jm, pouco: um tlaficit tle .......... . 
20. 889: 975$000. 

De>o confessar que a. e:;criptul'açito üo rel:l
torio ê verdadeiramente exquisita, e hasta 

-para demonstrar lL falta de cincerithde neste 
assumpto ; classifico assim porqtH'l não pos;o 
comprehender que o ministro tia fazentb e os 
empregados do Thesouro sejam :;implesmente 
ineptos prtra orgrt.nisar uma escripturaç;.1o 
destas ; acredito antes que el la !'oi preparai la. 
com o desej_o .de illudit· o Congres~o, suppondo 
!J,Ue fossemos parvos, e que não l1ouvesse 
aqui em cada um de nós um fiscal competente 
para apreciar e comparar a. receita e despes~t 
do Estado. 

Ouç<t V. Ex:. e a Carnara estas verbas que 
o governo .accumulla. como receita para che-
gar à sommade 2,11.000:000$. · 

Temos ein primeiro lagar o valor elas ca.u
tellas representativasc dns a police::, que teem 
de ser dadas pelo resgate da Estrada de Ferro 
S. Paulo e Rio de Janeiro. 

Si bem que pareça e:..tranho figt1rar esta 
verba -Da. receita, explica-se o facto com a. in
clusão cic.t quantia, correspoucleute na despez::i,; 
a esta deu-se sahidct. 

E css:i t!teori1 co; :rlcmmvfa pot' aquellcs 
mesmo:! qnc que1·e111 a lilJordai!e completa do 
emi::.:sii.v, c•_1mo se pratica 110:; Estados Unirlo;; 
tia Ame rica, foi posl<t c:n execuc;.'io no Brnzi l 
pelo goveruo da, R~pnbliea, scgnudo e:;tà 
declal"ado no relntor10 apresen tudo ao :sr. 
Pl"csiucn te da ll.epulilica. e di:Striunido pelos 
me.11brcs •1o Cong-resso pa1·:i servil' de ba$e á 
organisção elo orçamento focleral. 

!\ão preciso demorar-me na rerutaçã:o clc:,-ie 
dispal'ate iinancei1·0. 

Toclos os que conhecem um pouc0 o mel!a
nismo do dinheiro saheiu que o papel em 
circulaçilo uã.o llóde estar sem a. SLH'l. ga.mntin, 
exncta0 para não set• rlepreciaclo, para, mcrecet· 
coutfançt aos cupitaes estrangeiros qne vc8m 
para. o l'~üz a ser conruudidos e trocados por 
esta, moeda. 

Depois dtt emissão da moeda, de nickel, 
temos a. irnporta11cia do papel-moeúa resga
tado pelo Banco Kacio1ul, em virtude ele con
tcacto, e de que tem de ser· indemnisado em 
apolices o Banco th Republic<1. 

O govemo resg:.lta o papel-moeµa co111 ;L 
obriga<,:ão LI.e indemnisação, e considera esta 
resg-ate como recsit::i. ; mt despeza não faz fi
gurar as a polices que teem de sér dadas, e que 
constituem um emprestimo a mais, ai~gmen· 
ta<lo com os juros correspondentes, segundo 
o typo ela, sua, emissão. 

Temos, depois tL import:rncfa devicb, ao 
Banco Nacional, proveniente de titulos elo 
emprestimo externo de 1883 e interno de 1889, 
compra.dos pelo mesmo banco por confa do 
Thesouro, trausacçiio que, diz o ministro 11arn. 
ex11licar _a, inclusão de uma d:ivich como re
ceita : só" será liquidada. em 1891 7~9:000~01JO. 
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- Foi assim que o governo elevon o ·saldo da 
receita a 24l .OOO:Ü00$000, para mostrar que 
não só tinha receit<.l. pa.ra fazer face ao deficit, 
mas a.inda. sobnis ! 

Vou mostrar ú Gamara, pedindo desculpa 
de estar occu pando a sua attenÇ'ão ... 

fez dos saidos dos orçamentos ·· dos exerc1c1os 
de 1888, 1889 e 1890, apartados esses babados, 
cortaclas essas franjas com que o governo os 
quii encobrir, para. fazer crêr que ha nisto 
um grnnde n1ysterio, quando sô ha mysterio 
nessas cousas ptira o· ministro da fazenda de 
hontem. Voizs-Nllo apoiado; esti~ presta.ndo gran-

de serviço. Está. ve:-ifica.do que as <lespes1s no ex:-
0 S1~. 01T1crcA.- ... vou mostrar o que se ercicio de 1888 foram as seguintes (Zê): 

Receita orclinaria ...•................•............ 
Idem extraordinnfa ... . ......................... . 
Operações tle crc1ito ............................. . 

Som maneio .. ~ .................... . 

A dcspez:t <lo exercício lindo loi : 

Ot•dinaria ......................................... . 
Extraordinari<~ ................................... . 

So1nmaudo •.........•.... , ....... . 

Apresentanclo o saldo de entre a receita e ades-
pes<\ de ..•........................•............. 

A que deve accrescer a di.trereoça do movimento do 
exercicio augmentado com o liquido dos deposito::;. 

Resultando o saldo do ex:ercicio em ....••.••.....••• 
que passa para o exercício seguinte. 

142. í35: 694$907 
2.233:959$567 

79 . 941 : 563$899 ---------

1415.0.17:490$548 
5.318:000$000 

:S-o exercício de 1889 as cifras foram as seguintes: 
Receita : 

Ordiuaria ..•....•..•.. . •..•................•.....• 
Extraord inaria .........•..•.........• · ........... . 

Operaçõ3s de credito : 
Emprestimo externo ............ . 
Dito interno .................... . 
Particulares ..•.•.....•...•....• , 
llfoechi de nic.kel ................ . 
Debito do l3anco da, Republica .... . 
~fontetle Soccorro de ~fatto Grosso. 

Sommantlo toda '' receit;1 ........• 

Dm;peza: 

53.07·1:455s221 
100 . 000: 150$250 

1 :220$090 
249:000$000 
600: ooosooo 

29:000$000 

Ordinaria ..•..•.•.........•.•.. · ..... • · · · • ·. • .. · • · · 
fü:traordicarias por creditas especiaes .•.•...•..••.. 

Operações de credito : 

a) Pagamento daa. lettras do The-
souro ....•......... • · · · ·. · • • · • 

b) Emprestimos <1 lavoura ....... . 
e) Resgate de papel-moeda ......• 

- d) Dito dito .•.•..••..•.•.••. · · • . 
~) Compra, de prata ............. · 

C:uu:i.ra V. I 

22.449:500$000 
33.150:000$000 
7. 7i5: 000$000 

600:000$000 
810:469$000 

14 7. 900: 037$494 
12.160:706$583 

153. 953: 826$411 

166.315:2578559 
18.250:689$0_23 

64. 784: 960$961 

224.911 :218$393 

151.365:400$548 

73 ,545. 727$845 

I • on: 835$054 

7 4. 623. 563$899 

314.014:570$488 
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Conversão dc.s apoiices de 5 em 
4 °/0, para o que se l_evantou o 
empr.::stimo externo de 1Sô9, e 
que não foi cornputa<la no reb-
to!'io ...••.•.•.......•.•...... 

Somma. a despeza total no e:rnr-
cicio ........................ . 

Saldo no exercicio de 1889 ... : ... 
a que, junto o li11uido dos depo-

sito::; ......................... . 
t\ que deve ser junto o S<lltlv qne 

passou de 1888 .•..•......•.... 

e Jeya o sa.ldo de 1889 a. ••..••••.• 
que passou pa.ra o exercício <le 1890, 

53.074:455$221 

30Z .425:3i2$:364 

11.589: l'JS$l24 

2.ü47:425$482 

74. 514: 018$335 

88.850:6'11$941 

Foi este e não o de 14l.\J25:09:3SlGZ, con- • .()saldo subiu a 88.850:li'.3i$\141, qne p:1s:;o.
stante do rel:itorio, no qual não está inclnida ram p:1ra o exercic!u em que entruva o novo 
a quantia gasta com a conre1·são: ::;i accre:;- ;;01·er110 ;1pl)Í,tdo peh naç:i.o e Cl'nl toJas :is 
centarmos o producto do e1111.n·e:;ttmo a e:;te e:;p•!f';m1;as dt! mn regrn1e11 d\) qual luveriam 
saldo , ver-5e-ha a cit'ra •::\:ncht do :;aldo de rles;i pparecer todos os subterrugíos, todos 
que tigum no relatorio, o •JU'-'l pt'i•Ya c::owo a::; t..:rn·i\·e1·saç·õ~s, condemnadas as Yelhns 
são fürneci.i.los pelo prop1·io re\atorio, os· pralic:1 ~ ·la::; 1l ·::;pezo.s tle:;;o1~\ena1fas e do,; vi
a!garismos con1 que estou fazendo e~ta e~- cio:; i uhereu tes ao systema de governo. 
posição. \'arnos ao (fxe1·<.:ic.:io de 189LJ. A J"ecei t,1, or-

São estes, Sr. ]We~ídente, os algari:>mos din:wiü e extt·;wrdinaría. ari·ecadac.la :;ulJiu a. 
exactos relatiíOs ao exercício de 1889, aquelle l68.000:U00$; ha po1·em umn. µa:te que não 
em que o prin:ieit'? minbt!'~ tia fazenda do 1 tigura nesta cí!h~ _e dern. accreSL~et· por cal
go.-erno provisono aununc;ou ao p:uz, em culo par.i Jar :t c1frn e::xacta da J'enda; ref'e
uma notuvel e:>:posição, pul.1licada, no fim do 1'8-se a nove mer.e5 do exercHo para a arre
e!ercicio, a SU<t approximaÇiio do :1 bysmo da' cadaçüo t'eib no estado do Rio de Janeim, 
bancarrota, torno a Republica recebia da mo- ~ete no do Amazonas, s~is no tlo Rio Gi·ande 
nnrcllht um fardo enorme de enca1·gos, sem do Su 1 e dons no da fü1 hia, cujas thesout•cJ.rias 
lhe deix::tr recnr~os, nem. ao menos par:.1 satis- não ma11dar,1m os ho.lanços em tempo, proce
fazer às necessi<lades do e:rnrcic:io, con<lemnau- dendo-se então a u1n calculo approxirnado, to
do energicamente o s~·:;;tetrh execr.1 rel de manrlo-se pv1· hase os àlgarismos dos mezes 
contrahir empre,,timos para occo1T1W à des-1 ftnterlores. 
peza do orçamento e ele não dizer tod;t a Ifa ainda a acc:i-escer a receita perteo
ver1fade e só o. ·vet·dade ;to paiz e aos seus ceotP. ao exercício r. que será a!'recadada, ern 
representantes. l 1891, embol'cl pel'tencente <V> de 1890, para 

l)u\Jfo·urei os :llg-arísmos <lesta exposição o que li<t o semestre addicional : o relato rio 
para:.qJ.l<'--l:oss:1m ser· :1precia.do;, detalhada.- cakula em i .523: 243$ a primeírn e em 
meofo··eestudados em conf'ronto co111 o orça- 10.273:612$280 (L segunda. 
rnento apresentado pelo Sr. JJJinistro 1ht fa- Eis a; ciri·as ela receita, incluindo estas par-
zenda.. cella:;, dei:;1; e::rnl'cicio. (L~): 

Receita : 
Ordinaria e e.xlt'<.t0t>di nal'ia .. . .................... . 
Cakul<1d<t 1mrll os estados e ainda não recoJ hida ao. 

thesouro .......••.•.....•....•.........•..•.•... 
Calculada para o semestre addicional .......•....... . 

· Operações de credito: 
Cautelas das apolices a s~l' d,vb.s 

á Est1'iah de FerI'o de S. Paulo. 
Moedas de nickeL. ..........•• - . 
P<igos pelos bancos N:tcional e do 
. Brazil ...........• _ ........... . 

10.000:0003000 
l;:E : 000$000 

-6.400:000$000 

16;:;. 127: 2808:254 

7 .523:203:5243 
10.273:612$280 

1 ô. 531 : 000$000 
202.455: 105$i77 
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Excluem-se rla receita as seguintes parcell::i.s que 
figuram indevi:lamente na r·eceiti:l.: 
Deposito dos bancos par<i last•·o d;is suas emissões .... 
Papel moed:t resgataclo pelo Banco Nacionu.l e que 

tem de :ser indernnisa.do ao Banco cl<1 Republica, em 

64. 906: 208$936: 

apoiices ...•.....••....•.........•...•..•... , • · • · 7.7i5:000$000 
729:452$555 Diviua do Banco Nacional por pompra tle titulos ..... 

73.410:661$491 .. 

V. Ex. cornpreh~nde, Sr. presidente, que 
nã.e e p·•ssivel dar· essas ve!'lias c·imo receita 
ordinnria e nem extraordin,1ria do th):,;onro. 
Pan calc-ular t't rend:t publica, devem-se 
compntnr unicamente :is q11;rnti 1:s de qne o 
theso11ro po:,;sa l:l nça1· 111iio para t:1zer' f':L'.e ú 
<lespeza ; depo:;itos. di\·idns, re~g-:1te de papel 
moeda irnnc<1. {i.lrnm receit<t em· um regímen 

. de vei·1b.de 01·çamentaria. 
O Sa. PRg..;mF.:\T8-Peco licença pnra in

formar ao nobre deputado qne j:i" lrn trnrnet·o 
legal e deve-se procederá. lei tum eh acta. 

O SR.. Orrrc1cA-V. Ex. comprehende que 
não é pos~ivel interromper uma exposição 
como esta; não é possivel deixar em meio a 
prova de propo:;.iç;õ.:lS ja adeautaclas. 

O SR. PRESIDEXTE-0 nobre deputado sabe 
que n ·o se póle exceder a hora do expe
diente. 

O SR.. OrTICICA-Mas não sei como e pos
::;ivel interromper o que estav<t dizendo. 

o SR.. PRESIDENTE-O nobre deputaLIO per
milta que se vote a acta, e depois continue. 

V. Ex. sabe que nessn, hora do expediente 
::: em que estamos, não é possível haver grandes 

discursos· 
O SR.. 01TrcrcA-~las este assumpto não 

póde ser adiado. 
o SR. Pr.EsIDE="TE-V. Ex. póde inter

romper o s::u discurso e ~edir depois urgeucia 
ã. casa.. 

o SR. OI'l.·1c1cA-E'-me mais con:modo isto. 

Augusto de Freitas,Sen.bra, Zama,Artlmr Rios, 
t3areia Pil'es, !ll:ircol ino ?vfonra, Severino Viei
ra, ~anto~ Pereira, Cnstodio de Mello. Paula 
G111maries, Ampli'opltio, Dionysio Ceroueira, 
L~o·-igihlo Filguei1«ls, Pereira de i\IellÔ, Mu-
111z Freire. Athay.!e Junior. Fonseca e Silva, 
Funscc:L Hermes, Nilo Peçanha, Manhães 
B;i~Teto, Oli\·eira Pinto, Joaq11im Breves, Vir
µ-1110 Pessoa, Franç:i Ca.rvalllo, Baptista da 
Motta, Alcindo IJuann.bara, Erico Coelho, 
Samp<tio FeTTaz, Lopes Troviio, Jacques Ou
rique, Aristides Lobo, Fur']uin \Verneclr., .Je
suino tle ,\lburp1erqne, Thomaz Deltino Fi
gueirmlo, Antonio Olymtho, Badaró, 

1
Joiio 

Pinlwil'O, Pacilico Mascarenhas , Gabriel· 
de. ~~agalhães , Chagas Lobato, Jacob da 
P:nxao , Al•3Xandre Stock.ler Francisco 
Veiga, .'..! i:aro Botelho, Gonçal'ves Chaves, 
Feliciano Penna, Viotte, Manoel Fulgencio, 
Astolpho Pio, Gonçalves R:unos, Domin"'os 
Rocha, Co:sta l\Iachado, João de Avelhr, F"'er
re~ra, ~ires, Be_rnardillo de _Campos, Francisco 
Glteer10, Çesa.r10 :\Iotta Jumor, i\Ioraes Ba.rros, 
Aclolpho Gor.Jo, Carvalhal, ~Iursa, Rodricrues 
"\.! rns, l\lor·eira da Silva, Rubião Junior, Aze
redo, Caeta.no de AlbuqLlerque, Marciano de 
Magalhães, Carlos Campos, Schmidt, Lacerda 
Coutinb.o, Vict0rino Monteiro, Antão de 
Faria, Alcides .... ima, Thomaz Flores, A.breu e 
Cassiano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
, Fn,!tam com causa participada, os Srs. : 

Pctlleta, A.mphrisio Fialho, Nogueira Parana
gu<'l, Pedro Americo, Raymundo Bandeira, 
t:<'rancisco Sorlré, Urba.no l\larcondes, Cyrillo 

Procede-se à chnmada a qu'tl respondem de Lemos, Viriat.J de Medeiros, Leonel Filho, 
os Srs. l\1atta Machado, Nina Ribeiro, Eduar- Americo Luz, Dutea Nicacio, C;:i,rlos Chagas, 
do Gonçalves, Rodrigues Fernandes, Belrort Francisco Amaral, João Luiz, Domingos de 
Vieira, Indio do Brnil, lnnocencio s~rze<lelo, Moraes, Bellarmino de Mendonça e Rocha 
ca.ntão, Pedro Chermont, Casimiro Jttnior, Osorio; e sem causa participada, os Srs. : 
Nelson Pires Ferreira, Martinho Rodrigues, Uchôa Rodrigues, Lauro Sodré, :Motta Bacel
Barbo~ Lima, Rezerril, João Lope:;·, Justinia- lar, ~ostQ, Rodrigues, Henrique de Carvalho, 
no de Serpa, Frederico Borges, José Avelin~>, Alnnno Aíionso, Couto C:'..rtaxo, Retumba, 
.Tose Bevih<J.n t, Goni;;tlo de L:1gos, I\:isci- Gonçalves Ferr~ira, Pereira de Lyra. Meira 
mento; P;edro Velho, l\lig-nel C~1stro, A!nm·im de V:isconcellos, Luit. d~ ,\ndrade, Teophifo 
Garcia, Epitacio, S<~ Andritd_e,. T?lentmo de d_os Sautu:;"' Ponte;; de i\Irranda,, ~eandi·o Ma
Cãrv:1 lho Rosã e Silva. Jose Mar1anno, Joa- · ciel. Tostã, Paula, Argollo, Milton, Me
quimPer~ambuco,Juvencio de Aguiar, André drado, Pires de Albuquerque, Prisco Paraizo, 
cavalcanfr Annibal Falcão, João de Siqueira, Alberto Brandão, Fróes da Cruz, :Mayrink 
'João Vieirh, Bell.armino Carneiro, Espiri!o Vinhaes, Costa Senna, Ferreira Bl'andão:· 
Saoto Oiticiea, Gabino Bezouro, Ivo ao Lamounier •.. Corrêa Rabello, Aristides Maia, 

. Prado', Oliveira Valladão, Felisbello Freire, Domingos Porto, Ferreira Rabello, Bueno de 



Câmara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 15:49 - Página 8 de 20 

220 Sessão em 6 de .Julho de 1891 

Paiva, l\fonteiro da Silva. Tlfartiüho Prado 
Junior, Lopes Cli::i;;cs, ·Angelo Pinheiro, 
Paulino Carlos, Costa Junio1-, ~AH'redo Ellis, 
Carlos Gnrcia, Almeidn Nogueira, Fleury 
Curado~ Leopoldo ele Balhões, ·nuimari:íeii Na
tal, Fernando aima.s, Lauro .Muller, Per2ira 
da Costa, .Tulio de Castilhos, Ernesto ele 
Oliveira, Borges de Medeiros, Homero Ba
ptista, Fernando Abott, Demetl•io Rb8i1·0 e 
.lYlenna Barreto. 

E' lida, posta. em discussão e sem ctelxtte 
approva.cla, a acta da sessão anterior. 

O SR. OmcrcA requer urgencia prmt conti
nuar o discurso que foi interrompido. 

Despeza: 

. O SR. P~ESIDBXrn declara. que, havendo 
tlltHla ~O mmntu::; antüs ela ordem tio dia, 
o nobre deputado póde continuar o seu 
discur·so, indereudento de concessiio de ur
gcucia. 

O Sr. Oiticica -C:ontinuarci a ana.
ly::;ar o exercicio de 1890. 

. A receita subiu a 202.455: 105$777, como 
Vlll10S. 

A despeza ordinaria e a extraordina1·ia 
moutam ús seguintes ver!J<1s (Ui): 

Ordinaria .....••.............................•.... 

Extraortlinaria : 

Pagamento á Estrada de Ferro 
de S. Paulo .................. . 

Resgate do papel-moeda ........ . 
Lettras do Thesouro ............ . 
Emprestimos à lavoura. ......... . 
Saldos elas contas de diversos IJan-

cos ..........•...............•. 
Ao Banco da Republica para o res

gate elo emprestimo de 1889 .... 
• ~ bancos para au:rilios á lavourtt. 

Ceeditos supplementares: 

Interior .............•............ 
Instrucção publica .............. . 
Justiça ......................... . 
Exterior ....................... . 
l\1arinha •••...•.•............... 
Guerra ........................ . 
Agricultura .................... . 
Fazenda ........................ . 

1o.000: 0008000 
6 . 400: 000$000 
r..0\>5:000:::000 
9.SOO:OOOSOOO 

19 . 928 : 852$000 

40. 027 ::)82$380 
556: 973$690 

8.687:000$000 
3.465:00015000 

245: 087$000 
627: 800$960 

2. 872: li8$6S7 
10.540:828$416 
20. 425: 877$519 
9.254:3i9;?853 

():2.808 :218$165 

56.118: 152$542 

Sommanrio a <lespeza em 1890 ....... ;........................... ... • . 312.'105:718~870 

Differença entre a receita, e a desreza,, .... · ......•. - . . . . . . . 109. 740:613$09:i 

-
E' necessario chamar a attençã.o da Gamara 

-para uma verba desta despesa extraordinaria. 
O governo confoss~i no seu relatorio 9.ue 

lançou mão de 40.027 .000$000 dos deposttos 
que serviam de lastro dos b<tncos para a emis
são e deu-os ao Banco da Republica para, res
gatar o emprestimo de 1889. 

O governo entendeu que o lastro dos b::l.n
co:; era, quantia. morta no thesouro, sem se 
lembrar de que ella estava em circulaÇllO pelo 
triplo desde que sobre ella foram emittidos 
bilbetes equivalentes ao triplo ttess<t quantia, 
segundo a concessão feita aos bancos que a 
depositaram. -

O governo esqueceu-se do principio eco
nomico aconselhado por toLl.as as escolas de 
que n.s emis~ões d3vem ter etrectivamente 'seu 
representante em deposito, porqüe os billletes 
do banco são o signa.l representativo do 
ouro ou dos effeitos publicos existentes no the
souro parn, garantict desses bilhetes que vã.o 
ser postos em circula<;.ão. , 

O governo esqueceu-se úe que u.s industrias 
se fomentn:1r: c~m ?S bilhetes de banco, mas . 
com a concliçao md1spensavel de o ouro existir 
no deposito,o qual secolloca no tllesouro como 
e~1 mt~o de depositario fiel,_ como aquelle que 
nao pode abusar· desse deposito como poderiam 
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fazel-o os bancos si os depositas ficassem em 
suas carteiras. 

Esse deposito é uma prevenção para evitar 
as emissões clandestinas, füitas sem sciencia 
do g·overno, arbitro· do alargamento ou da 
retracção da. mo3ua fiduciaria, segundo os 
phenomenos economicos manifestados na, praç<i 
e ele qu:~ é regulador -o cambio. 

O governo foi, portanto, deposifarío infiel, 
la1wando mão do ouro deposita.do no thesouro 
como garantia dos deposita,ntes. 

Tereipos occasião de discutir isto com mfl.is 
amplitude em outra, occasião ; a estreiteza 
desta exposiçilo nii:o me permitte tlesenvol ver 
este assnmpto. 
Passemo~ adeante: à despez:i. extraordi

naria accresce ontm de creditas supplemen
tares a hertos nos diversos ministerios no 
eiel:'cicio de 1890 e que jú. enumerei. 

No relatol'io encontra-se a especificação 
dos diversos ministerios com os creditas su
plementares abertos. 

Estes credites fazem com qne as despezas 
se elevem ii quantia. de :H2.195:000$000. 

Sueprehencli-mo den.n te desta cifra, Sr. pre· 
sidente, e procurei estudar no relatorio as 
dilferentes parcellas para, ver si a cifra. des
ses creditosjá estn,va inclnida ua despeza cx
traordina.ria,. 

Pareceu-me enorme este gasto do governo 
em 1800, porque nunc<-c suppuz que a despeza 
chega.sse ao limite maximo 1le 250.000:000$, 
annuncindo neste recinto e íOra delle, por 
occasiüo dos trabalhos tla assemblea consti
tuinte. 

Encontrei em um anne:xo justamente a im
portancia ele 56.118: 152.~Q(lO destes creditas 
supplementares, augmentada a toda a outra 
ctespeza. ordinaria e extt·aordinaria. 

Encontra-se na tabella A a discriminação 
de todos os creditas abertos nos diversos 
ministerios; notti-se ainda que o Ministe
rio da Agricultura está com um credito de 
30.000:000$000, ao passo que aqui figuram 
20.000:000$000, vorque no annexo está ocre
dito incluindo os 10.000:000$000 par<1. ores
gate ela Estrada. de Ferro S. Paulo e que .iã 
està comprehendido n:i despeza extraordina
ria. 

V. Ex. cornprel!ende que comumareceita 
de 202.000:000, e uma. despeza. certa de 
312.000:000$000, o deficit de 1890 chega. ii 
quantia de 109.740:000SOOO. 

Surprehendeu-me a parcella enganadora da 
}):tlavra official, nessa agglomeracão Je al
garisnios, uessas subtis sommas e subtracções 
lidas no relatorio para dar saldo com ,tama
nho despendia. 

Do estudo feito com to-la minuciosidade, 
conclue-se que a palavra. _official não exprime 
a verdade e é <t continuação ào systema de 
embustes orçamenta.rios para occultar a ver-

dadeira'situaçü.o elo thesouro, nas mais om
minosas circumstailcias do systema, de go
verno condemnado. 

De tudo quanto tenho exposto e do que 
Yóll adeanta,r se ve, Sr. presidente, que é 
uma verdade dolorosa., mas que convém di
zer p[t,ra condemnação dos causadores de se·. 
mefümte estado de couzas, daquelles que en
caminharam o paíz parit a mentira otficial ; .• 
convém llizer pa,ra, sa.bermos ao certo a crise 
perto th quttl esttt a nação e procurarmos os 
meios inadiaveis de obsta.1-a, o governo da. 
Republic::t chegou ao ponto de só poder 
dizer ao paiz : tenho vivido á custa elas so
bras que me deixou a monarchia, ! 

U::-r DEPUTADO-A culpa érlos homens que 
dirigem a Rerp1blica e nfo dt1. instituiçii:o. 

O SR. OrrrcrcA - Estou culpando os reali
sadores desse plano financeiro. 

Como dizia, Sr. presidente, a Rep11blic:i., a 
pobresinha, tem necessidade de supportar 
todi1. essa vergonha, além da exploração do 
poder l)Ublico, do espectaculo vergonhoso 
que dão todos os estados, em que a excepçã.o 
constituo a regra, de terem os governadores 
eleitos pelo Poder Executivo. 

o SR. JoXo DE SIQUEIRA. - Eleitos pelos 
representantes dos estauos. 

O Sr:.. OnrcrcA - Não diga isto o meu 
nobre collega ; teem sido eleitos os govor
Dt~dores anteriormente nomeados pelo Poder 
Executivo ou por elle indigitados. 

Governador eleito houve que chegou ao 
estado á, ultima hora, e, por ser irmão do Sr. 
Presidente da, Republica jogou com o seu 
nome para. -annunciar em um banquete 
que - elle era, o unico homem capaz para 
ser eleito, porque, na qualidade de irmão do 
Presidente da Republica, podia conseguir para 
o estado tudo quanto quizesse, nada alcan
çando o e3tar1o si o não elegesse. 

Deu-se isto no estado que represento, na 
minha pobre Alagoas! 

O Sr:. • .JoÃo DE SIQUEIRA- Desde o começo 
a opposição em Alagôas lufava, <lifficilmente 
para eleger um vice-governador, ciuanto 
mais um governador ! 

O SP.. OrrrcrcA. - V. Ex. magoa-me no 
sentimento que ainda está muito recente, 
deixado por esta campanha eleitoral em que 
vi usar de semelhante meio para cor
romper membros do congresso constituinte 
do meu estado, onde o governador, apezar 
desses meios menos descentes. a per.as poude 
alcançar a maioria de 4 a 5 votos em urna 
assembléa de 34 membros! 

o SR. JOÃO DE SIQ1J"EIRA - v. Ex. apoioú 
cO coronel . ·Pedro Paulino no momento da 
eleição, fazendo-me na Bahià boas ausencfas 
delle, quando.por lá passou. 
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O SR. 01Trc1cA- O nobre depntn.do des>fa- :: Tive a homhridade de separar-me do g-over-
me do curso de miulrns obser,·açõe::;. n_a~or de ci'-'.em era amigo, de f.,zer-llle oppo-

0 SR. JoÃo DE SiQEIRA - V. Ex. defendeu siçao, como liz, ~<?m a minha, as::.:i ,;oatura, 
o c9ronel ~ed~o Paulino com palavras as com a. responsalnlltlnde ostensi vn do meu 
mais encom1ashcas. norne, cmbura com o mais solemne desprezo 

O SR- 01T1crcA- Vou responder ao nobre para n. caluu.rni:t que esmnguei pela imprensa, 
deputado. com a snper10l'J(!ade dada pelo meu pl'Ocedi

mcnto. 
A Gamara ê testemunha de que nnnc:t Não tenho hoje, como não tive então, receio 

fallei dos factos occorrirlns em Ala~·ênis : da diseussão para esses factos que estão no 
nunca manif'estei sentiffientos pessoaes, lmnca ~ominio publico, que f'oe,1m iliscutidos pela 
articulei uma queixa contm a desordem que impi·1.msa, plena.mente iustillc;üivos do meu 
a.ili l'eina, P?rqne ~nteridi Qlle. a. ontros a.:;- procedim.:mto relativamente :L e:;se n·over-
sumptos m:us m;;en te;; en dev1[1 empreg-m• o narlor. ~ 
D18U tem"(>o. , . 1 Dito isto volto ao •1üe ia expondo sem in-

0 e;; tudo do estado 1rnance1ro tlo paiz ab- commodar-me com o;; aparte;; •lo nobre depu
~orv~n todo o ~em po p:ll'a uào ~a~' ex pa.nsã.o taclo sobre este asm m pto. 
a: mmh'.1~ qt~e~~:i s soh!e a ~dm1r11st1·•:ç~o .do o sn.. Jo:\o SrQVEIRA-Não dou apartes 
e::.tado d,,~ A l,\°'oas. De' o,p?1érn,um11 i e:,po:,ta !!ara incommoclar v. Ex 
ao nobre deputado. Ar.oe1 o g-o\'e!'Oador do · 
e~tado das Alagôas, de quem era a.migo p:lr- O SR. OrTrcrc,\-V. Ex:. viu, Sr. presiilente, 
ticulu.r, antes âe ser elle governo, até~ de q:rn o rleficzt de 18'JO é de I0\1 .G-!0:000$000. 
maio de 1890, quando deixei o estado par 1 \ on. servir-me do mesmo estribilho de que 
vir a esta capital; u'ahi em deante até no- ~en.rn-se o m!n2stro par<\ to los o~ e~~rcicios 
vembro, quanrlo vim tomar assento no Con- em ,,,~rn. exros19<~0, qn~nil o tevode .JU::.t1tícar os 
gresso Constituinte, estive la apenas dnrante :l.e(ic:ts: º. c!eficit se_ra.cobel'to com os saldos 
um mez, primeiro, durante mn mez, apôs ,, dos_ ex~rc1~1.os '.mter1or~s.. . 
minha segunda viagem a esüt capital. Fui v · E_:c • .lª vrn que o _saldo real: ~trectivo, 
auxiliar do governador das Alagôas, corno? proverne.ute dos emprest_1mos contrah1rlos pela 
Como seu amigo _parti.cu lar, com a .. maior le:i l-1 n~onar:l~ia, f?.:a.m _re1~1~wlos com a. .:loqu~n
dade,com tanta smcendade que,emqn;rnto elle cm do::. ,llga1.1::.mo~, e::.t,rndo pouco <n. olum.Hh1. 
foi meo amizo e estive í'L seu lado nem uma a pnn:elb de1x:.vla das ue~pPzas feitc;s pelo 
queixa se articulou contra. <t sua a11ministra- galiinet.e de l O de marc,:o, unico qne ha, muiios 
ção, merecendo os seus actos o applauso <.le a.nnos ~1q1 11dou_orçamento com saldo; este sal
tados os homens bem intencionados, do esta reduZ11lo a 88.850:000$ para fnzP.r 

Posteriorm,mte vim ao Rio :le Jnneiro em face ao deficit que temos de 109.í40:613S09:3. 
commi5são importante, que entendia com 0 Cl~tro ê nque _9, t~teso?r? fica com um deficit 
futuro do e:;tado, dil'ectarnr.nte com 0 brilho de 20.St-i9:?10-:-lo~, facil. de apurar entre as 
e lustre d.a. admínhtraçl.o desse ;rovermdor; dua~ qna.ntias aqui mencionadas. 
aqui estive durante tres mezcs com 0 maior E est.e o estad~ d1, the?ouro no fi_m ele 1890. 
sac~·i ficio e trabalho e sô voltEi quando con- )?e_rm1tt:)-:ne v_. Ex. fazer uma rnterrog,\\
clm essa commissão importantíssima, rea li- çao a Cama1·a: s1 o g-overuo, na peça offic1al 
sando um facto not:t vel p~ra 0 fo turo que manda para. e;tudo do estndo do thesouro 
eco no mico da mit1ha. terra; 0 propeio "OYer- pa.ra. e la b~rarmos o orçamento, <ipresen_t<'t. da
nador cedendo à instigação <hl calumni<~ foi'- dos qt~e nao podem merecer fé, que sao fal
j.ad_a na. . minha a usencia, fraco pa,r'a resistir so::; endentement~, em que _vamos nos . base~r 
as mvest1.-Jas dos interesses debntii1os ao redor pnr11 ter verdadeiro conllecrmento da situa~.<.tO 
delle, atirou-me em rosto ter eu trt•hiclo a do thesouro publico 1 
sua. c3nfiança, alm~aào do seu nome e da. su:1 Si n deficit de 1890 eleva-se ú quantia de 
pos1çao ·ie meu amigo, merleante a qnantia de 20.000:000$, é evidente que o governo está 
100:0~0$ que h3;via recebido. pisse~o a .mim g-ast:.1ndo por anticipaçfio de receita, e quando 
propr10 e eu tive de c:e<l~r a ev1denc1a do lhe falte este recurso, porque as despezas são 
facto em que· n~o acr~~ite1,. quando revelado superiores, e o proprio ministro conressa que 
pelos meus amigos, Jª ailastados daquelle aquellas elevam-se a 240.000:000$, deixando 
go~ern~dor. . . um deficit de2-L000:000$ para o ex:ercicio de 

. Na minha. ausenc1a füer.am-se os maiores 1891, o governo evi'lentemeote gasta do l:ts
d1spa.ra~es: deram-se concessões e '.;canrlalosn.s, tro depositad.:i pelos bancos, deixando ades
contr;i rtas ao fut uro ecooomico 1.10 est<\Ck, das coberto a Q"".:trantia para as emis,-ões tnancaria.s. , 
Alagôas, hi1.viirn1 sido desf'eitos pelo prnpr io V. Ex. sàbe qu'l e6t amos soh uma. crise finan.: 
govern.-•dor actos por dle pra.ticados, totlos cdra que está prestes a arrebentar. O espírito 

cem que. eu havia. collaborado, decla.i:ando eUe publico esta vAndo que a t<Jfül'io das relaçõe::; 
de publico que eu o"'-havia enganado! commerciaes ~ enorme;=.os títulos estão depo-
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I sitados nas carteiras dos b:lncos sem valor Ha. um recurso ; é aquelle de que lançou 
algum; ·as :icçõ~s das diversas c .. )mpanhias mão a ln5laterra por duas vezes, quando as 
Iel'a.ntadas sobre umn mas:;a, e11or1Il') de napel, suas cil'cumstancias financeiras era.mas mes
estão redusidas :t muito menos de :;en \-:tlor, ma" em que nôs esta, mos : nomeia.r umti com
a não ter- c0taçãocoerespondent! às e:1t1·.ufas mbsão do parlamento para o estudo da ques
realis:1d:ts. tão tiuançeira, e essa ~ommissão que va _ao 

J 
\ 

Vi. ha poucos dias, nma con1pa°:l.1i:t qu(3 tem Thesnu1·0 Nncional e ah1 estude o verdadeiro 
60$ de entrada r!B suas acçõ•>,s, alias de g-ran- estado om que elle se acha. 
de l'nturo, rerl117.icLls ao valor 1le IS.S. Todos Sabemos que honve uma de.:;or.Q-an!ScW~o 
conhecem :\s rlilTicnlrhles ftue existem pal'ü complet:i nnf]ue!l::t re.p:.i1tiç,[o; o propr:w nu-
fazer-:;:e nm 1 t1·nnsncçiio. ni::ti·o da. razenda 1ti1., no seu rclator10, que · 

Os princip:ws bancos dilficilmente eiTectunn: fot·am ,1,posentados osanligos che_f,•s, aquelles ./J. 
o seu commercio ~ a bx:1. d.o desconto est:.\ que eram dantes chnmatlos-0,; l11spos do the
cleva1la em propor•: io enorme. o f]Ue prnva sonro,qirn conlieciam aqudle mec:tnismo.e ~ue 
q11e o,; h1nc:os 1.:•m r1~);,-Continnça d:t pr:t\'.:t e por m:ris de um:1 \'ez foram o.> verdadeiros 
não que1·em :t1Tb:•.:1r rs seus valore,; sej:im ministros da fazenda_ ,\Ias c . .;ses fot·am apo
quaes forem as lÍl'mas. com pequenas exl)ep- sent:tdos 0 \'ollocados em seu log-ar e!llprc~a
ções; os debito~ de conta cor1·e ,t.~ do;) divei·- do~ !lOl' O:!. Tive occasi;io de ouvir a um em
sos hilncos :;ü,o enor111c::;, limita.rios n po11cas pt·eg-1do ,;uperior do Tl~esonro que nrquella 
firmas ~ommet·ciaes : vemos a f'llg-irh de ea- repartição ningnem sabia a, 'JU<intas anda.vrt. 
pitaes par:t º· e~t:an,zeiro ; o retr.d1i~1enlo do v. Ex_ s:tbe que n C:unnra d?S _s;oi.nmuns ~a, 
0111·0 que r.len:i. fom 0rntat• a noss1. i·1queia, "' lnQ·latc1-ra nomeou um:i. i::onurnssao do seu seio 
rnnita. c:eot1~ ainrla niio qtV,r acre.fitar 11 1 ex- p:1ra í'azer o estudo das cir,~umstanci:tS finan: 
pc!'iench qne ,iu~tilic.1 pl1•nam~t1te .ª verrl:1<~ 1: ceir-as llO p:liZ, por d nas vezes se adaptou_ a.lh 
em finanças: q11e o papel rnto pocle subst1- ·~ste expediente, por Q(:casião de ?rises d1ve~
tuir o o n·o ; represen ta-o. mas não cria ca.- sas: em J7Çl7 e em 1810; estn, ultnna produs10 
pitae:>, nã0 produr. riquez:1. :1quelle celebre relatorio conhecido _na histo-

0 Sr:.. JOÃ<) 01~ SrQuim::.A-Isto é um:i he~~ ria tim~nceir:i com o nome de-Bulioa Rfiport 
ranç:1. do cnsto~o noivndo ·la 11.epnblica. e que foi :t b'.lse parn. permittir. a. Sir Robert 

Peel reol'ganisar a.s finanças mglezas, fa-
O SR.. 01Trc1c,\ - ?{estns con1liçües, ;\nó;; zeodo vollar o Banc:i de Ingla.terra ao paga- . 

cumpre, como represent•rntes da repnl 1lica, mento em vur·o. ~ão e uma novidade por- / 
<lar nma orientaç:lo ao g-overno, tr:1çando as t:tn to. '.~ií.o conheccado nós nada dti verda
normas qne ·a tlevem gníar na solução do deira situaçito do Thesouro, porque os_ uad9s .\ 
problema financeiro. tã_o rli!licil co~no est;i.~ <t rorneci:los pelo mini:;tt'O da. fazenda. nao sa.o 
nós qu' de.vemos org.wi~a~ uma lei l~anc,ma, exactos. ant,~s tendo nós elementos pa.rn pro
adn.ptada a;; nossa~ .cond~çoes econom1cas, por var 0 contrario daquillo que 0 ministro affir-
que ~ .qu~- ternos J:t, esta.. _con1~.~mna la ~elos 1 m:t em docmnenLo pnblice>, da maior ~ravi
!acto_,,, no,, que temo~ de d1:;cut1. o orçrn1 __ uto, dade \amos pedir ao !iOVerno que nos faculte 
isto e, e:;tn.bl:"lece~ Hd'eg:•a. po_r onrJe o go~ erno o Th~souro Nncionn.1 e' permittti fazermos um 
posstl gastar: nos qne prec1;amo;; de chtl •S, estudo minueioso e exacto 1lo que por lã. vae, 
pai:a qu.em deve~em~s -~ppe!l~:_r, _quando o go- par:i podermos elaborar um bom plano .fin3:_n-
ver no '2 lornece dados tao en0 .10<lúores como ceil'o, p:t!':i. fazermos nma, boa orgamsaçao, 
estes · · ~ l par:1. darmos uma orientação nova a esta 

Não confio, absolutamente não, em in- que.,tão deli~adissima. em que nos achamos 
formações pedidas por nô~ •. para -nos serem en vol vidf)s. 
m 1ndadns pelo g-overno ; .lª. dt~r-ant0 ostra-: E' por L;so que eu concluo submettend_o ã. 
b:dllo::; da asseml>lé L Con;l1tumte, eu J?edi consideraciio da Cama.ra a seguinte indica
informações sobre Hs_sumpto que euteod1a!n ão. (Lê .}° 
com o Thesouro Nacional, e o governo D<to ç .. . . C· l' d srs Deputados 
as man<lou . « Ina1co que a a.ma.a os : 
' · nomeie uma. commissão do seu seio que, data 

Não acredito qae o governo possa pres- venia do Sr. Pr-esidente da l~epublica e do seu 
tar cou,venieutemente e de modo que no;; secretario da fazenda. e, procedendo na. re
aproveitem, todas essas informações qne nos partiçiio do Thesouro Nacional : 
poderia.mos. pe:Jir, po_rque . declaro com_ o d d · t d ! 
p:iiz inteiro e com a 1mp!'ens 1, que n?s. nn.o a) á investigação do seu -yer a_ erro es a o 

1
. 

ternos contianç:1 no rccem-nomen.clo immstro :iCt:.rn.I, quanto ao nnmemr10 ~:usten~e nos t 
ela fazenda e enten:lemos qnA el:e não com- cof!'es do Esta:.to e pertencente a receita. pu- j 
prehende dma. pal<L VI'<l dó meCêt.'.liSffiO 10 t)}e- blica ; { 
soui-o. Para quem appellar, pois ? b) à mesma, quanto ao numerario existente 1 

o que devemos fazer~ e pertencente aos bancos, para lastro da sua \ 

l 
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efoissão, tlescriminadamente em ouro e em 
apoiices <ln. dividn. publica ; 

e.:) a. um exame minucioso, quanto ao esl.a.do 
<ln. divida, 1luctua.ntc: 

d) ao mesmo, qu<\Úto ;\ escripturação da re
ceita. e despe;:,1 do Estado: 

a.presente relatorio circumstanciaclo sobre 
o est::tdo das tlna.nças da. llepublica e indique 
os meios de acudir à sua reorganisação. 

Sa!<.i das sessões da, Camnra 1los Ueputa•.L)s, 
Gele ,Julho de 189 l.-Lcice Oiticica. 

ORDE).I DO DIA 

\'otaçtiO dos 1"C'j'Uerimc'.1los 

O SR. PRESIDF:XTE annnncia a Yutação tios 
requerimentos, cuja discussão Hcou encel'!0<1da 
nn. sessão ele 3 do corren t0. 

E" posto a votos e approvado o requeri
mento do Sr. Innocencio Set'Zec!el!o, relati\·o 
a uma concessiio feita pelo governador do 
estado do ParaniL, general ,\guiar Lima. 

E' posta votos e rejeitada ;1 indicação tlo 
Sr. Costa. Machado, autorisando a mesa a 
contractar a p11blicru;:.ã.o dos debates cta Ca
ma.ra. com qualquer jornal ele grande cir
culaçü.o. 

E" posto a votos e approvado o requeri
men to do S1•. Oiticica, pedindo iul'orma~ões 
sobre assnmptos fiuanceiros. 

O SR. PRE:>toE::.TF. annuncia n. yotação da. 
inclicaçilo do Sr. Justiniano <le Serp:t, para 
nomear uma com.missão que redija o Cocligo 
Penal da. Republica.. 

Indo vota.r-se n. indicação, reconhece-:;e n[o 
lin.ver numero. 

Proc,edendo-se de noYo ~l votação, é '"" indi
cação approvad<.i. 

O SR. Pr.ESIDE'.'>TE annuncia a votação elo 
aclditamento apresentado pelo Sr. Justiniano 
de Serpa. e outros, propondo que a. commissiio 
especial nomeada. pn.ra rever o Codigo Penal, 
sejo. composta de nove memhros e que tam
bem proceda ó, revisão uo Codigo Penal da 
armada e à dos ultimas projecto:> dos codigos 
para o exercito. .. 

O SR. ARISTIDES Lono (pela. ordem) deê:liU•a 
que vota contra. o a.dditamento, por se oppor 
a que a commissão encarregada da revisão do 
Codigo Penal se encarregue tambem do trn
ball10 da revisão dos codigos penaes da mari
nl1n. e do exercito. São ma teria~ inteiramente 
diversas, que reclamam aptidões ditferentes. 

Consultada a Ca.mara, não a1)prova. o addi-
tamento. - · 

O SR. JusrIXIANO DE SERPA-:-V. Ex. me 
permitte uma observação? ' 

o SR. PRESIDENTE-O nobre deputado po
derà ter a palavra pela ordem. 

O Sr .. .Tustiniano de Serpa. 
pensa qne houve eugano na rotaç~ão. • 

:\ in·e::;e n ton uma indicação para que se no
me:1s::;e um::i, commissão afim de examinar o 
Codigo Penal rlu. Republica, ê depois varios 
Sr·s. deputados olforeceram um additamento 
para se nomear uma commissã.o de non~ 
membros, encarrega11;i 1lo estlldo dos tres 
coiligos, porque o tt•;t!Jalho tem 1le obedecer n, 
principios gerae::;, e nc;;tas co111iiçüe::: foi pro
posto qne se nomea~se uma cnmmissão de nove 
membt·os, que se 1li\"i1lisse em tres, e: de ac
cordo, ro1·mulnssem trcs projcctos relativn-
1ilentc ú, mate1•i:\. Requer, po1·1n11to, '"erificn
c;iio d ;t \"Otac;ão. 

Procede-se Ú, YCl'i ficação e e a pprov;tdo o 
additamento. 

E' posto n Yotos ~ regeit:vlo o reíJ.neri;w~nto 
rlo Dr .. José Avelino, pectin11orJ11e fosse pre
sente it Cnmara o tr;tt ;itlo das :l\Iissües. 

E' posto a votos e npprovado o requeri· 
mento do St•. Antão de Faria, pe1lindo infor
mação sobre os contractos celobrados peln. 
lntendencia Municipal com Valentim Ziegler, 
p::lra execução das obra::; do cal11::uneuto dest<1 
capital. 

E' i~ualmente approvado o requerimento 
do Sr. Antão de Faria, sobre o conYenio 
:iduaneit·o celebrado com os Estados Unidos 
dn, Ameeica tio Norte. 

E' posto a votos e npprovado o requeri
mento do Sr. Vinhaes, pedindo iufomações tlo 
consnl brazileiro em Nova Y01•J;, sobr0 o cou
venio 111luaneiro celebrado entre o Brazil e os 
Estados Unidos da Arnerica do Norte. 

E" posto a votos e approvado o requeri
mento a-presentado pelo Sr. F!'ancisco Gli
cerio pedindo inrormações so\)J'e contractos de 
introducçã.o e l•)calisação de immigrantes . 

E' posto a, votos e reg-eitado o requerir:1ento 
apresentado i)e lo Sr. \'inhaes, pedmdo mfor
mações sobre a prisão e cleportaçilo do ope
rario italiano Amiicnr Donati. 

o SR. PH.ESIDE::\TE aonuncin. que vae pôt• 
em votaç-ão o reíJuerimento apresentado µelo 
Sr. Fróes rla Cruz, pedindo iufürmacões sobr~ 
a navegação da. bahia, de Guanabara •. 

Posto a yotos, é regeitado o requeruneuto. 
O SR. FRANÇA. CARVALHO (pela o;·dem) re

quer verificação ela votação. 
Procedendo-se á YerificaÇ<io, é approvado o 

requerimento do Sr . Fróes da. Crnz. 
0 SR, PRESIDENTE annunci:Va votaç~o do 

requerimento elo Sr: c Zama, perguntando ao 
g-overno si já tcrnoti e~tensivas ao juiz sec
cional do estado da Bahi<i as d_isposições do 
aviso do ministerio da justiça de 12 de junho 
proximo findo. 

O SR. J. DE SERPA (pela oi·dem) requer 
Yotação por partes. 
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Posta iL votos ú appro'í'ada a primeim pal'te 
do requerimento do S!·~ Z:u11a. 

O Sn. ZA:'IL\. {Jiala Oí·dem) reqner a reti
rndi1 du. segund,1 pnrte do requerimento. 

Consultn.da, :i Ca.rnarn, concede a retirada 
r:edida. 

O SR. P1rnsIIJEXTE ileclar;t rp11', em virtaile 
,fa npprovi1çiio do requerimrnto ilo Sr .. Justi
niano de Serp:1, vae nomear a cornmissão c;;
pecinl de nove membros, qne teem de proce
der i revisão d11 corlig·o pen::i. l e Jo,. codi Q'OS 
pcnaes 110 exe1·cito e da armnAl::t. ~ 

Nomeia. para n, r0fiirid(l. crnrnmsiio os Sl's.: 
Joilo Yioira, Corrê:i H.al>ello, Alci1.les Limn,. 
lb.rboz:i Lima, Gal1ino R.~zouro, .lnstiobno de 
Serpa, Jacr11ws Oul'iqnc. Ferreim Pires e Ba-
daru. ' 

Peocerle-se it cleiç~ib dn.,.; commissües mixtas. 
Siio recolhidas l IO cedulas, cujo resultado 

é o seguinte: 
Commissfo 1le 1'esponsaliilidatlc lWesiLlen

ehtl: 

Arnphilophio . . .. . . . . . . . . 5Ci \"o tos 
Be!l'ort Vieira. . . . . . . . . . . . 4i )) 
Epitncio....... .. . . • . .. • . 44 » 
.Tustinia,no Serpa. . . . . . • . . ::u 
Ferreira Pires............ 1:-í 
.Augusto tle Freitas ..... .. 
Alcid"s Lima ..........•. 
Aristid.es Lobo .......... . 

•) .-. 
2 

» 
)) 

)) 

)) 

Tolentino de Carvalho, .lacob Lla Paixão, 
Cassiano ilo Nascimento, Thomaz Flores, 
S::unpaio Fer1•az, 1\ 1'll111r Rios, l\foniz Freire 
e Costa. l\fachnrlo,l voto c:1th um. Em lirQnco, 
2,cedulas. 

O SR. PRESIDENTE proclamrt membros da 
commissão ele respou;;abilirlarle preshlencial os 
Srs.: Amphilophio, Belfort \'ieiea e Epitacio. 

Commissü.o uo reguhunento eleitoral : 

Francisco Glicel'io....... 49 votos 
Tolentino de Carv<1lllo ... 4i )) 
.Angusto de Freitas...... 45 » 
Alcirles Lima............ 44 » 
Ferreira Pires.... . . . . . . 1-1 » 
Acthur Rios............ 2 » 

Corrêa Rabello, Antonio Olyntl10, Gonçal
ves Chaves, Chagas Lol1nto, Leovigildo Fil
gueiras, Astolpho Pio, Jo::;é .Mal'iano, Barfaró, 
Aristides Lobo e Henrique ele Carvalho, um 
voto cada um. Em branco 2 cedulas. 

O SR. PRESIDETF. procla1fü, membros da 
commissão do regulamento eleitoral os Srs. 
Prancisco G licerio, Tolentino ele Carvalllo e 
Augusto de Freitas. -

C:im:ir:i V. l 

Entrn, em discussão o requerimento do 
Sr. Innocencio Serzedel lo, pedindo infür., 
mac;ues sobre <t decretação de diversas (i_:
spezns em Pe1·1mmlmco e sobre a concessa.o 
da estr.:Hla de fcero I\letr-opolitn,na. 

OSi.-. André Cavalcan ti-Qua,n
do, mi se>silodc .'~do corrente, pediadiamentc,. 
por 48 hor,1s, 1lo requerimento 11ue ora_ se 
1liscute, fo·c unicamente em vista colher m
rormaçües exactas p:m1. porler melhor escla
t'Jcer ú casa acerci\. rlo peocedimen to do mi
nistro. Cjne :111toriso11 as despezas rel'ercntes 
n.o estado de Pel'nambnco. . 

E'; sr. ]Wcl~~·km_te, nn:i J'aeto. d:~ notori~tlrt_d,e 
pnhllca te1· StdO 111\":1.d!da :t c11Jade do t~ec1fo 
cm 1888 pehi 1'ariola, cm larga escala e por 
modo assombt·oso. . 

Foi um,1. verdadeira cn.lamiiln.de: e a ma10-
rí:Ji dos infelir.es accommettirlo::; do ma.! era 
i-.c•colhida rliwiamente à Sn,nt~1. Casa <lit l\li
sel'icorrlin, cstabeler:iment.o pio bem adminis
trado e qne !1:l 1n·csta1 lo, em todas ~~ épo
cas, s:n'viçns enormes e t!e grande uitlt;lflde, 
como pó1lem tamhem attesln.t' os mens chgnos 
com p:1 n lrnil'os da. representação pernambuca
na.. (Fa:;1Jr1l signaes de cipprovaçlio pco·a o 
ora~loi·.) 

O numero1le victimas produzitlaspor aquella 
terrível epidemia, Jnrante o l?erio~lo ele ir;iais 
de um anno, conforme o obituar10. pnbhca
rlo naquclla capital, attingin a mai- üe 2q 
pessoas poe 1fütsenclo coi'to qu~, seB'nndo ouvi 
dizer, a morta lida.de ert1 sn pe1·wr aquelle i~u
mer1);e sórnen te pal'a nã~ augmcntar ':?. pauic.o 
ele que se aclrnv:t possuvla. :i popnlaçao da ci
dade do Recife, em rirtntlc de semellrn~te fl(\,
,,.ello foi qne is::;o S3 procurou enrobrir. 
ti A Santa Cas:1. da i\lise1·icordia, Se. p_r.:sidente 
fez quanto e1'<'1. humanamente poss1vel para 
recolher todos os val'iolosos em seus llos
pitaes, e, uma vez reconhecida a, insufflcien
cin. destes, mandou até nccrescental-os. com 
o que despendeu bast:rnte, e esse facto deter
minou, :dem 1le 011tros, que as pequenDs 
rcndns de que esta dispu3 licassem compromet
titlissimas. 

Não é, pois, de estranhar, _ten~o-se em con
sirleruç-.üo os serviços ltu111a111rnr1~s prestados 
por aquelle importante estttbelecunento, que 
o diO'no ministt'o tivesse 1m.nd::1.do dar, como 
nnxfüo. <'t insignificante qaantia, de 100:000$, 
que tanto rep<ll'O mereceu ao nobre deputado 
pelo Pará ! . . 

or.1, quc1· me parecer que, havendo esp1r~to 
de ,jnstiç~r, no modo rl_e :1.precw.r os .factos, nm
(l"uem de boamente chra ser excessiva. n, verba 
decretncfo, tanto mais seDclo certo que o go
verno sempre n.ttendeu, com louvavel ~ulmi
raç:ío, ás calnmitlades publicas, 01;tle ~uer que 
ellas se manifestassem; e nos ultnnos temvos, 
si bem me recordo, despendeu-se mais de 

29 
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I. OOO:OOOS na cidade tl':' Camí)inasem S. Paulo, \ VozF.s-E' meliior deixar que o orador con
quando alli, int'dizrnent ·, ;1ppareceu a felJre cJn,, o seu <.liscu1·so do Jogar em que se nchtt. 
amt1rella com todos os seus rigores. 1 o SH .. 

1 
ANDRE CAVALCAXTI- Não veja, Si·. 

O SR. Jun:x910 DH .-\.Gm.rn-?llas isto er:i li pre;;itlente, nesta minha recusa em enc:uni-
ca para. o sul! nhar-rne j'<ll'a a tribuna, f'alta de nttencã.o a 

- o SR. AXDRR CAVALCAXTI-Ainda mnis re-1PêSi'Ol~ de V:Ex., a qw~m ~ributo :iita e:;tima 
lent. ponderar que a Smlta ca~a de Miseri- e cons1~lera~;Lo 11.~las_ 1~a~;_e1_ra~ d~lJ~ad'.:s ct~m 
cordi t de Perunmbuco. rer~r~be. indistinch- . qne me ha ~em p. e d1stm_rn lo. fJ.l.,et o t~. mbem 
mente, niio só pessoas dallL como da P•mt- 1 a~tenrler. aos 111e1;1;; c~llc•q«1s que desepm ou
hvba e Alag-ôas. a.s quirs :illiuem p:ira!v1r-me,_111~smo tlaqu1.Ditasostas palavras, 
a.quelle estado, como é sabido, em procura de l pro>~eg:uir~t. .. ·. . . 
trab·llho. 1 I en::oo, ::;r. pr e::ot.len te, qne o noln e depn-

' :' • • . _ l tailo, ;111t11r do requ·~rimento, tcYe em vbta 
U)I SR.. DEPFTADO-Das .\l:igo:ls nao me unicamente e~chwecer-se. o tlllo lmsear um 

consta. prct0xtt1 p:11«t deprimir nn1 rninistl'O qn1), no 
O SR. AXDP..R CA\.ALCAXTI-Posso g-ar:intir- cxercicio de suas att1·ilmi\~ües, p!'ilticuu um 

lhe que o fücto e ,·erdadeiro, e nem' eu seria actn justo e lon1raveL 
c:~paz_de a.Yan<;fü' uma p1·oposiçiio. da qnal O SR. SERZEDELLo - Foi para colher as 
n_ao tivesse certeza, al2usantlo assim d;t boa int'ormaç:ües que \'. r::x. cstú dando; mas nii.o 
fe dos que me ou1•em tno benevolamente. esqueça as ob1·as d:J palacio. 

o )JES:l!O SR. DEPUTADO - Nem dizo o o SR. Jl:VE?-;CIO DE AGUIAR-Como o Sr. 
contra1·io, apenas obsenei a V. Ex~ que Lncena pôde ir par.t lú, n:io se ilã0 1le fazer 
não tenho noticia rlaquelle f"acto. os concertos e rep:1rns necessarios '? Esta 

O SR. PRESIDEXTE-Peço ao nolire depu· tl1eo1·ia me parece muito sinµ·nhtr. (Trocmn
tado que me per111itta uma observação. :'..S se owros apartes·) 
condições acusticas da. s:lla são pessimas, e o SR. AXDRE CANALCAXTr-A respeito d<lS 
por i:;so a mesa mandou collocar uma tl'Íbuoa despezas mandadas füzer com os reparos de 
para mais facilmente poder ou vir os oradores. fJ ue necessita o palacio do gornmo de Pernam-

Pediein., pois, ao nobre deputado que oc- buco, asseguro ú. casa que ellas foram 1focre
cupasse a t1·i!JUn<1, assim co~uo· o peç"> a todo~ tadas antes d<t orgaoi:;;ai;iio 1L1quelle estado, 
os nobres deputarlos quando tomarem a pa- que tenho a honra de represeJJtar. 
lavra. lsto pede <t mesa. para manter a Lln Sob ;i. administl'ação do digno pernam-
ordem dos trab<ilhos da casa. hncano, de saudosa. men101·ia, Conde dn Boa. 

Vista. foi m:rnd;ulo constr-uie. ha cerca de 50 
O SR . .A.NDRE CAVALCAXTI- .Já tive occa- anno-;, aqnelle import:inte e v;isto editicio, e 

sião de subir a esfü trilmna, que V. Ex. 111e 1 l 
1 

mui to pouco se tem de~penc Íl o com a sua 
recommenrfa e e o:·cupar; mas tendo pouco à conservação, ao rnenos que me conste. 
dizer sobre o as:::umpto, c0nsintrt que, mesmo 
desta cadeira, complete as informaçües que C:.r Sr:.. DEPUTADO - Quantos contos se 
entenrli de meu deve1· t1·a.zer ao conhecirnen to deram '? 
da CüSil. 

O SR. PRESIDE::OiTE-Permitta.-me. Acho 
mais conveniente para. a ordem do:s trabalhos 
que V. Ex. como os outros Sl'S. deputados, o::
cupem a tribun<L 

O SR. JoAQUm PERXANBuco-L orador já 
começou a füllur n:' seu Jogar. 

O SR. ANDRE CAY.\LCAXTI - Occupal-a
hei de outra. vez, mesmo porque nã.o devo ir 
de encontro aos intuitos de V. Ex., que qner, 
como eu, a boa ordem e regularidade dos tra
balhos. 

OCTRO SR. DEPUTADO - Cem contos. (Tro. 
Cfüit-.~e íí1Uitos apartes.) 

O Sn.. Axnru; CAVALCAXTI- De que se ad
mir·am os nobres deputados? Po1• ventura jul
gam denu,;iada a. quantict mandada. despender 
com atJUi?!les rep:.11'03 i 

Taln:-z sej<l in::;u!liciente, pois, segundo in
f"or·mações obtidas, ::;e aclrn.m em pessimas 
condkües o vigamento e o teclo, de tal sorte 
que não podem por mais tempo ser adiailos os 
alludidos reparos e melhoeamentos de que 
necessita. uquelle propl'io nacional, onde fuuc
cionam a secret<~ria do governo e a repartição 

O Sa. PRESIDENTE - A mes:t quer evitar das obras publicas, e no mesmo tempo e 
que os Srs. deputados, não ouvindo bem os a residencia Llo governador. 
oradores, deixem os ::;eus logal'eS e venham :::\ierec:en não menos reparo ao illustre 
se agrupar perto delles, tornando impossive1 dep~.itado o ac:to do niinistro que mandou 
que a me:;;a 0:3 possa ouvi'.· ·I dispeuder 50:000$ cem um jardim na cidade 

E" isto que Ee quer e~11t::ir, e o nobre de- do ltecife. • 
putado me~mo e:;til. ob:;ervando agora C]'le l E' mi:;ter que se ~aiba que a área destinada 
grande nnmero de colleg-as o estão rodeando. ao jardim, e mesmo no centro da cidade, e 
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rdli se fazem grandP.s despejos rle . lixo, que 
muito deve contribuir paradamnificar a sa.ude 
pulJlica. 

Não e excessiva a verba decretada,' corno 
?-uxilio, Pª"ª s ·~r convertido n.quelle foco de 
impurezas em um logar aprazivel. 

V:M Sa. DEPUTADO - E t}uem reclamou ess t 

do município, qne li.zn. ma:s de um estado e 
qne à su t eom petencLi incumbe decretttl-'t. 

S. Ex. preferiu, porém, justiticar os di
uheiros destinaüos á execução de serviços no 
sen estado. 

verba~ 

E" assim nne procuron justificar a en
trega dr>. IOÔ :OOO$, por parte da Uniii.o, à 
casa de miscr·icurdia do estado de Pernambuco. 

. . . casa de misericordia fJlW, est0u convencido; 
O SR. Axnru: CAvALCA:-<Tr-1'01 o proprto tem prestado rel1W;rnte,; se1•viços à poputaç&o 

governa.dor. . . . . desse estndo. m:is que está com certez;t nas 
Poderia at~dn fazer al,z11mas cn1h1•li;- ! 1nesma,; circtimstanciüs e1n r1ne esti'io identicc;s 

r:içõe.~ no sentido d• >. de.monstrar q 11e n c,;tado 1 e::,t}tbeteci. mentos do muitos outeos cst,t1ll.1s. 
de _Pernamhnco, que cont1·ih11•', c:om mais ~<J (.:i(ioiarfos.) 
12.(100:0 10S par·a ;:s :IJ'(~as tio 1 hc:Sonro, nao No Pnr:iniL 11:1. nma cas::1. tlu misericorrlia. 
tom, em p1'oj 101·ção, recc~1ido os 1J1;11c lid1JS 11ue recebn to1fos o,; dor:n t ~·s pobI\'S de Curi
!'eaes de qnc t:tnto ncc1~-;,;1t:t; ma::; dtspen,;o. tyba ~ ntê ;1,;y!a. os clou(l•1::> de quasi todo o 
me de fazel-o. p111:que nao quero e nem d13vo est;1clo, e apezar do gr·nnde serviço que ella 
abusa[' da prtcwnCI•t da, casa. presta, nií.o me consta ~uc o governo mun-

Narln. mais tenh() a acc:-esc'>.ntar além 1.lo classe entregar-lhe quantia alguma para au
que fic:1 dito, e confio 'lue o Cong:1·esso, cotlo- xilio de _su:1s despezas. 
<'~indo-:-enn veMadeira:iltum de s11:1. posif'ão. Acredito que em Porna.mbnco tenha gras
uão conc.in·~ril par~t que o acto do 1lignó sado a epiúe ~11ia. da variola, mas lastimo 
ministro se,j:t desvirtuado, ~rm que al.tinj<~ ao que f,)sse prec::;o estar .no govern~ um pcr
tim que se teve em mira. (3luilo úc;n; nrnilo oambucano, e ~s:;o depot~ cl~ ~lecorr1d~.:; ta~tos 
bem.) rnezes, pma 1r-se em annlw de eptdeuncos 

.1ue ou morrer<llll ou já. se acham tle muito 
O Sr. S~rzedello- A. consi1.foração res!n,belecitlos. . . ~ 

que merece-me 0 illnstre t1epnta1 lo íJlle :icaln ~o Par;1, no Pãrana, ~la Bah1~ e ei:n outrg::s 
de fa!lar, as observaç~õi>s que fez s. Ex., estados teem gn1~sado.lorte~ ep1dem1as :3. nao 
obrirram-me a. vir it tl'ibuna, uão com 0 in-1 rne consta que .J<t111n.1~ a tltnl? ele an_x1l10 se 
tuitg de novanknte fnnclamentar on adduzir mandass8 '.lar, par:- p:ig-a.r se1·v1ços f~1tos, de 
outros aro·umentos em favor do ~·equel'i- umn. vez so, quaut.1a t1D grande on tao avul
mtlnto que" apresentei, mas sim com o fim tada. · 
de não deixar sem contestação o que diss~ O SR. Jos-E ?ILuuAxo-0 ministerio ~assado 
S. Ex. deu30:000$parao mesmo rim. 

0 
As obs~rva~es ~u: fez º~ (!ig:zio d;pnt~(~O 0 SR. SERZEDRLLo-Se_i qaa esse dinheiro e 

p r Pclrn,1mbu,o c,lf ecem ,.e1 1mpu"'nad.1::., despendido em um tlm uttl ~ 0 yue censuro e 
fi~U:':l; ~ue, acobe1~tadas .- com. o n~me ~ <~ )iº: estranho ó a llesigmlltlade. Mas, 0 11 ue .. dizer, 
e~tl(~ld~e . de~ S. Lx., !1 1~ lr.1 em aos e~pu 1_l~::> Sr. president~, da despez<t ele 100 :000:.;; des

tl~~pr:vt!.mdo::. .~,,_.conv~;(\to de . que_ n ,~~. ~:' ': tiu:irla a preparar o;; nposentos ontle d~ve 
~~zue:s ~,1ra ex1.,1r do "'overuo ,1.s e.xphc,1ç.oe:s residir 0 go,·ernador do estado - qu~ e.º 
· pedi. . . . mesmo ~r. ministro dtt f;tzendtt ~ Como .iusti-

Sr. _presidente, o meu 1llnstre coll~g-a tm- ticar neste rezimen rle J'e<leraçii.o tão avultada. 
tou s?m,ente de nm<~· pn.rte do requer1_men_to ; despezn. para que tenha 0 ;::inistro luxuosos 
S. Ex. tez referencias a.penas aos dmheu·os ':\')0~,nto·2 ma nrfarlos fornecer ao s •u esbrlo, não dis-1' ' ::. .. :i - --

~utindo o requ"'rimento em todas as p:1rtes, O SR. Tor.~:-<TIN? DE CA_RVALT:I~ -N<w ha 
a1~ixando mesmo tJe la.rio um<" das ma is i:n- tal ; o fl'.lLcw est: ~ a ca lur. µrecisa de cou
portan tes - a que seTefi;ro a concessão me• certos -v . Ex. estn, abusando. 
t~·opolitana, concessão que n, men vêr preju- o SR. SERZEDELLO- Parece que nã.o se 
dica rlireitos adq11iridos, vr~e _de encon~ro aos tr;ita. ,1e concerto~,-qne trata-se n~o de uma 
regula1?1entos q~te ileram a rntendencu~ tod_o reconstrncçiío, mas sim d<\ ediiicaçao de um 
o serviço de vrn<:.ao nrbana, offende d1spos1- novo etlilicio tão ,,.rande e a verba. 
ções express:i' dos contractos das companhias ~ ' . ~ , , -. H E' uma 
de carris, on,:e granrle rnmni•• de. capitaes O ~!e ToLE:NTl:\O Db, CARV .. L o -
est;i empl'Ag"ada, e encerra Ul11 traçad1) pollCO quesfaO pequena. 
claro e extr;\01·dinariamenfo Y:l.Q'O. O SR. StmZEDELLO-- Q11estão pequena. ou 

Debalde o go1rerno rarit dist'incçiJes tYntr~~ não- é questão do ]H'eC8•lente oue da dir:i~o 
railwais e tranncais; debalr\e citarâ. obsoletos aos representantes do~ 01it1·os estados a ex1g-1-
decretos do regímen passado; não poderá rema mesma cousa (apoiados), .alem ele que o 
nunca provar que essa estrada se acha fora palacio de Pernambuco, proprio naciona.l ne-



Câmara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 15:49 - Página 16 de 20 

228 Sessão em 6 de Julho de 1801 

~es~a~'~o ao esíado, t1eixa por isso de pertencer 
:.t Unmo. 

O SR. TornxTrxo DF. CAr..YALIIo-Que fos
sem 200 ou :300 contos-er·,tm necessarios. 

O Sr:.. SERZEDELLO-No Pa.ran:'t, Sr. \W~si
rle~te, não ci1cont1·.~i palacio e, rpmnrlo recla
mei 'lo goveruu e:;:;e l1cnc1icio l'ara o estado, 
ú. vista <1o fJUe ~e havia l'<.!ito <t todos os on
tros, apenas obtiYe :1. modica quantia do 40 
eontos, com a fJWtl pwle,tOihn·ia, adqnil'il' um 
rlos melhores cdif:'.io,; ele Co1·ityt1a, 0~1dc reside 
:wtnalmente o ~o\·crnado1·. 

Ko c111tanto.~ p'.11'<1. p:·op:ua.r o,; aposentos 
onde deve ir mom1• n Sr. mini . .;;tro th fazenda, 
g-ov~rm\rlor do o;,t:ido 1.1-.J Pernambuco, uil o 
g-on~rro 100 contos'. 

E não contente:; com bto. n.in1ln, mandn.-se 
g-astar 50 contos com <1 ern11ellaz.amento de 
um jardim l 

O SR. Ct:sTonro vr: ?IJ"r.r,o- Entrcta.nto. 
p1wa a sccca da. Bahia marnlou o !.!·oycrno Ja1; 
a penas :)o co1\lo3. ,_ · 

O SR. Tou~;.;n:-:o m: C.\RY,\Lno - hra o 
Pará o !!'v\·erno mandou dar a nu:uitia do 
100 contos, ' 

em Jogares subalternos. (MBitos apoiados; nr7o 
rljiOÍW{os; JWOiCStOS .) 

c~r SR. D:EPU'L\_D:) - Faz questão de ho
mens. 

O Sn.. SERZ.Eot.:r.to-E" e:rn.cto- As gran
de.;; lil1erilades est:t.o consag-radas; o que pre
cisamo., é de homens de boa fé, competentes, 
que tenham a comprelten~ã.o do ideal repu
lJ!icnno e i·enllam faw1· executal-as, !'ealisal
as. ~fos, Sr. prc~itlcnte se queriam procurar 
entre os se1·vidores da. mona rcllia era. natura.!, 
e com isso nos rariam calar ou pelo menos 
to1·na vam menos.instas as nossas recriminas 
1:i1es, qu0 fi}SSem procm'ar um Jiomem que 
pelas suas l nzes, pela Sll<I proficiencia, pelo
sens se1·Yiços a par de sn:l honestidade e ~r;u1-
tle patriotismo, se tivesse notabil1satlo e irri
]_JOsto it cnIJsi.Jcr:içii.o de torlo o p::Liz. 

Eutret:into a C:miar«t sabe que não se foz 
isto: entregaram.se os destinos da Republica 
a um homem que reconheço sel' pessoalmente 
honesto. e pelo qml tenho mesmo grande 
syrnpatlli:l, ma.s que não foi aproveita.d•) senão 
pelo sen espírito reaccionario: ( apoiados, nlio 
a11oiarlos ), uin homem que não deixou abso
lut:i1~1ente de sna passagem no parlamento e 
na, arlministraçã.o nenhum neto importante, 

O ~R. SEnzF.nF.LLo-Vejo, St·. prcsir.k:nte, nenhuma m~clilla. notavel, nenhllm trabalho 
r1ue nao ha nnmcrona. casa para proce<le1-mos que,justitlca:se a sua actunl posição na. Re
:L votação deste e de 011t1•os requerirnen- publica. : chanceller tJOderoso, ministro vita
tos: PJl' isso a1wü\·cito :t oppc1·tuuit.la,Jo que licío do l" tribunal. senhor e govJrnador de 
se n::e rlepàl'a :tlim rle 1·0s.ponLler a urna:,; urn est:trlo; nesta lteiJlllilica para. n, qnal não 
tantas interrog-nçi'íes que,na. imprensa e no trouxe mna pei.lra, em f'a.vor tln, qual nã.o teve 
parlamento, se teem füito nos qne n;1o '\com- 1 r 1 "' l · s E 

l 1
. ,, nnnca. uma. pa <Wl'ü • . l\:l. rnonarc 1w. . • x, 

pan 1a.m f•. po ltic:t uo actual governo. Ain- sabi:~ a.penas vencer eleições esmag;rndo os 
ila ha dias :1m .!~!u:t_::: dep~tac~~ po:· Per: contrm·ios; vencendo to las as resistencias. 
nambuco _no:s . 'liz.ia, . apre. en •. te ~"facto,, ( A iOiar.lo.~ co;itesfoçües . ) 
censm·a veis, c1tae os erro:; e os motIYos de 1 ' • _ _ .. 
vossu. opposição. Sinão em nome de meus füu :'oz-:- \. bx foz qnestao tle repubh
collegas, que, entri:>tccidos e cobertos ,)e pe- canos !11stor1cos. 
SaJ\Yeem os desvario,; de poder pnblico, o O SR. SERZED8LLo- Não füço, Sr. presi
clesca.labro mor:il d;:s _instituições, e. os peri- l dente q uosttio de republicanos llistoricos; -
g?s a que esta sn.Jeita fl. Republica nesta faço questão de homens compet:entes, bam 
rota. que :1 Je\•:L ao precipicio e i1. an:1rchfa, intencion:1dos, capazes do gaiar e aconseJlmr 
guiada, 1)01' timoneiro que ln via sitlo no re- o l:'r·e:;idente ú<t Repuhlic•t e que sejam da. 
gitnen passado aperw.s me,t1·e de liarco (opoia- conlianç1t de S. Ex. porque são cht confiança. 
rlo.~; n•To apoiados), com certez::i, em meu nome, d:L !.\ação e do p;wtido republicano a. quem 
preciso de uma vez respondei· a. essas nrg-ui- cnlJe n responsn.1Ji1Hade de uossn. transforma
çües que nos fazem. A nossa ::ütitnde expli- ção social e polític:t t: que, por conseguinte, 
ca-se facilmente; si era p:1ra, continuarmos tem o direito de d.irigil' e reconstruir a pa
no mesmo regímen •.h1s »iol:içües da, lei, d11s tria. (lpoiarlos gerae.~.) 
C:')ncessucs escanda losas,da protc~c)'io irnmor<i l, Sr. p!'esidente, as interpellaçües, as al'gui
ca!c:i.ndo-se o merito e os sen·iço:;, <las mes- ções r111e nos dirigem os amigos d:::i governo 
mas politicagen;;,1la mesm:t. menlil'a ao povo, referem-se n. dous pontos. De um lado nos 
da mesma sophisticn.çii.o dos p;-inc:ipios, perguntam qunes os princípios qlle sustenta
lla.s mesmas arnbiç:ües do poder, da mesma mos, quaes as idea.s pelas quaes pugnamos e 
incompetencia na allministrac:ã.o. não valin. qne possam constituir, no actu(l.l momento, 
Je certo mntlar instituições e fundar nrna sinão a hamleira de um partido, com certeza 
no>::t cl'ganisação política social par;i entre- os compromissos da aggremiaçifo que forma
. g·ar o paiz a um homem do velho regimen mos e qno nos leva_naturalmente a g:ua1·dar
e que lá, apeza:r de ter compadres e amig·os, mos em. nossas votações, em nossas delibera
s=ullo::.-es da situação, apenus foi aproveitado ções, nesta Caroara, mais ou menos cerfa so-
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lidarieclade. De outro lado si nos pel'guuta 
os motivos porque, de tlia a, dia, mais no.:; 
separamos do actnal governo, negando-lhe a 
nossa contiança e o nosso apoio. 

Deixarei inra, o final de meu discurso a 
apreciaçiLo dos acto> praticados pelos actnaes 
secretarias e cu.ia responsabilidade legn,i Ctcbe 
ao chefe do Estado. Nesse campo chocam-se 
os interesses, encontram-se as ambições, e e 
rnttural que provoque, que desperte dos col
legns que veem hoje ~udo côr de rosa, seteno 
cjusto, protestos rfülJS ou menos energ1cos. 

i:.:::-r Sr: .. DEPt:TAI•o-,\proveite a Yalvultt 
cmqunnto estú aberta. 

O SR.. S1m.zEnELLo-Desneccssario é dizer
n10s que não pretendemos iJ,~ modo algnm o 
po1.le1·. ( .lpoiciclos.) . 

Demasiadamente coohcccmus todo~ os d1s
~auores que nos estariam re:;0rvado.:; dcan to 
dos alm::;os pmticado;,;, ante os interesses in
conf'essaveis de uma sociedade que parece 
tomadn, da vertigem do ouro e aos quaes niío 
poderiamas servir. Não comlJa.ttemos pelo 
poder ou pelo amor de posiçõe:; ;-nilo »isa.mos 
a substituição do governo pam sermos go
verno. (Apoiados.) 

Queremos, sim, compellil-o a entl'ar no 
cmupt'imento da, lei, no respeito a, Constituição, 
na estrada larga da justiçn,, da moralitbde e 
tlo bem publico. (.Apoiados.) 

corrupção, sem a f1·D.ude, sem essa intervenção 
intlelJifa do governo formando partido,füzendo 
eleger governadores. ( ~Viimerosos ap(Jfodos.) 

Qneremos a Constituição r:~speitacb sem 
essas interpreta<;ües que o bom sen.so repelle, 
com o fim de collscrvat• ao Sr. L ucenu, neste 
r~gi.me1: onde são abolidos o~ privilcgios, ·rcs 
d1~tmcçues e as nobrezas, o t1 tu lo d:: uobr·oza, 
lil'agantina, que s. Ex. continua :i. usar po-r· 
vaicl:.ule ou por calculo. (Apoiados e apartes.) 

O Sn.. Z.DIA-l-t.espondam <l. isto, 
o si~. SERZE!JELLO-Queremos a vord;lde 

eleitoral po:· 1:1eio de um eegulamcnto que 
gamn b o c.l1re1to e a vonttt<.le do eleitor e 
não pcrmitta es~a serie de escaudalos q~e 
tccm-sc praticado com um cynismo qne as
susta. (.tpoiwlos; ;;wito bc1;i.) Queremos o 
restalJclecime11to do nosso crcc!íto, pel<t orira
nisaç<lo de nosso s.vstema economico e lin~u
ceit·o, pch mais rig-oro:;:i. economia, peh con
fecç~ão e execução de um orçamento onde as 
de,:;ews snperfltrns Sé;jam cortadas e não 
ltaj;i. margem JKU':.1. novas peodigalidades. 
(ilpoiados; 11iuito úem.) QLl8remos a força 
arm:izla dentro tle sua missii.o, pequena, forte 
pela disciplina e pelo conhecimento de seus 
devcrns, capaz de continua!' as tra.diçües que 
ltei·dou de nosso:; <mtepassados: ser a .zaran
tii.lora de toL~as as liberd,~cles pt~blicas, (hi paz 
e da ordem mternas, ela 111tc~·1·1da.cle ele nosso 
ter•ritorio, da gloria e honm ~de nosso pi vi
lhii.o. (Apoiaclus geraes.) Partidarios convenciclos do regimen presi

dencial, niio temos o intnito de int1•ocluzir 
pela 11ossa~ritirn1seve~'"" ejust~l <los :ictos do O SR. Pm.Es FERREIRA-Tem sido sem-
poder pu\Jl1co, pela t1sca~1saçtto e:mcta, que pre isso. 
exercemos, o parla.menltmsmo e com elle o:; O SR. SERZEDELLo - Queremos finalmente 
espectaculo~ tles!n_oralisntlores do regimen que ponlla.m-se em pratic<t todas as grandes 
p,lssaclo, a u:stab1lHh~d~ dos 13:0Yernos, ª.eles- liberdades cons:tgeadas e:u nossa Constituição, 
continuidade na admimstraçao, :t cn,udllha.- desde as menos importantes ate aquell::ts que 
:::em sob o nome de partidos para revesa.rein- consumam na pratica, pelos costumes, pelo 
~e no poder, <\ mentira, nas eleições, tlnal- exemplo, ~ execuçi.i.o compieta do re~·imen 
mente, a manutenção desse formento de op- reptt!Jlica.110. ~ 
posição que tudo explomv::i, quer estivesse .Nilo nos arrecciamos, senhol'es,com asomma 
á frente do negocios 11111 homem houest? e de poderes que pela nossa Constituição são 
ca.pa.z, qner estivesse um desses <Wcntm·?1ros conl'eridos ao chefe do Estado. Fosse elle nm 
cujas dissipa,:õcs não liustassem para, saciar a Cesa.1·, escriptor, administrador, conhecedor 
todos os seus adeptos. Não, não queremos das necessidades de sua. patria, e das idéas de 
outra cousa sinü.o esclarecer a. opinião publica. sua época., servindo-se de todas essas grandes 
e compellir o chefe do Esta.dci n que compre-· qualidades para um tim social-o bemesta:
henda, a sua míss~o e o seu dever, <_itim de de sua, pa.tl'ia-e eu lhe dat•ia., cns0 vodesse, 
que vej;t que hoJe elle .deve ~era, imagem maior ::;omma de poderes do que teve esse 
dessa deusn que os ~nt1gos tigm:avam de homem exteaordinario que teve a folicid<tde 
olhos venchvlos-a J~tstlça, sei:1 amigos, sem Ide engrandecer Roma e de amparar o pro
compadres, sem affe1çües predrlect.as. Deante letariado, esmagando essa autocracia que 
lle seus olhos deve estar sempre ~ mwgem da tudo explorava, tudo estmg;rva, opprimindo 
patria, mais bella qne a propr1.a tleu;;n. da o povo, espoliando as provincias. (Apoiados; 
gloria que S. Ex. tantas vezes Ylll 1105 cam- muito bem.) 

pos de bataJh[t. (Apoiados e ªPª'.·ces.) . . O SR. ZA:>IA- Hoje não ha mais Cesares. 
Queremos a Republica moraltsadêt e digi~i- Só lia João Fernandes. (Hitaridade.) 

rlcachi pela, pratica dessas virtudes, que tanto . _ 
elevaram os primeiros· romanos: Queremos a O S~. S.ERZEDELLo- A drctad ura, nao o 
federação e os estados orgamsado.s .sem a. . despotismo, tornou-se necessaria depois dos 
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ultimos annos ria Republica Rom;rna, compa
r<1vei;; ao:; nltimo3 ;innos de· noSS(• lrnperio. 

O po,·o chegara a tal :,:-r:'lo de abalimen to 
moral, que mendig-an:lo, escravi;;ad•), deix:aYa 
no entanto qu·3 fo:;se dm·ota.do no plohiscito 
e assas,;;inado o Graccho que luctava para, sal
vai-o ! ! 

Poderei pois responder a aqnelles qne a 
toda a hor;t nos pe:'gunt:lm se queremo~ a 
continuaçii.o rlo r-cg"in1cn militar, p0r·qne S. 
Ex:. supp0cm qtw fiO\·erna. actnalme11te a 
força public:t, que p:1ra nàs e inclilfot•cnte que 
o Pre,,:idente rl:t Republica. Vl~nlrn. dl-,5t:i. ou 
daqnella classi::. Niio tP!11ns prcdil ('cçü :~s po1· 
este gencml,óu pot' aquelle civil. (A.poi arlos.) 

Queremos,sim, os qne pelo talento, pelo me
rito e pehi moralida:le elev:tm-se acimt 1lo:; 
outr·os. Sen:-iores, e :;;a.bi·lo que a edn.::<wiio ,1,) 
espi,·ito tem e::;pecialmente istn de impor
tante: desenvr>lve a:; capacirl ule;; mo«aes, 
estltetic:ls e intellectnaes. Desi~T1al. este 1le
senvÓlviinento pal'<l OS inJivi.Juo~, ella COD
dUZ-llOS. como diz F'ouillé, its snperiorit!ades 
naturaes que nall:1 tce:n de opprcssi \'O 1.leslle 
que não sirvam a tyr ;nnia. e o eg-oismo. 

o SR. CUSTODIO lJl': MELLO- Apoiado. 

O SR. SEH.ZEDELLO- Elias são pelo con
trario nece~sarias as condições e:;tn.tlcas e <l.y
namicas. ao espirita de conservação e dr. pro
gresso de toda sociedade. A igualdade, pois 
para nós democratas só existe 11<L lei. As su
perioridades de que fallo si"io necessarias ús 
diversas funcçü'"s socines, e a natur·eza só 
progride coni e treito de,·ido ú existencia dellas 
Eis porque, nesta. lucta. pela vida, queremo:; e 
acceitamos o !ro>erno rlos mai::; aptos,1io5 mais 
c:.1pazes moral e intellectualrnente 1'alla11clo
porque ::;ô es5es ·estão na :tl tura de governar 
conduzindo para. o hem social. Eis, pois, nrn 
motivo qu5 po•Jerosamente nos tem separado 
do governo. 

Sr. presidente, todo o pniz stüie que cir
cum:;tancia::; especiaes. a dedicação a seus C<l
maraclas, o valor militar, o te1· commandado 
em chefe, no 'lia 15, com abn~gação e heroís
mo, a revolução triurnphaote. tmlo isto rez o 
ma.rechal Deodoro o chefe do g-overno provi50-
rio, poraue S. Ex:. tendo a confiança rfa força 
era de fâcto t~ g-aranti;.i da orJern sem a q u:tl 
os homens competentes não podiam trata.r da. 
reconstrucção da. patria e da execnção d~ seus 
planos. (A.poiados. Trocam-se muitos apa;-
tes.) 

O S1t. ARTRGR Rros- E onde estava o ze
nBral Deod0i·o quando os senhores o foram 
bus'.!ar no dia 15 de novembro ? 

O SR. RAPTISTA DA MoTTA- Ao lado de 
seus companheiros, que eram do mesmo 
modo que elle maltratados pelos homens que 
hoje· o cercam. 

O SR. Srm~EDF.LLO-Nioguem lhe drsputou 
e:>S '.~ lo·•ar, rnnguem lhe conte::;tou o direito 
a essa posiç,ão e muito menos o homem supe
rior, que havia inspirado a republica e queria 
apenas fündal-a com a pratica das grandes 
'"!rtudes. (.4.pfJiados 9erae~). lnaugumdo ore
g1me~1 _constitucional, si não fosse alguma 
ave sm1::;tra que ao lado ele S. Ex. e na sua 
permnneocia antevia, a sua elevação, oraculo 
do mal e do egoismo, o s :n actn:1 I secretario 
S. _Ex. t~ri;L reti1·ado-sc pnrque S. Ex: 
devia S<!r nma e:-;pecie de legenda; nil.o tinha. 
m;tis o di:·eito lle pertenc,;r-se a si a aos seus 
p::rli•larios. :.S. Ex. el'n. da pntda; symbolo 
riu e a poster1d:1t.1e h:t vin. de admirar como os 
gl'andes dictatlores ro111anos rine sal•:aram a 
l'ep11blic1, 1·ecebian1 a cor·ôa ci vic~l , e no dia 
S3;.mintt3 eram enco11t1~1dos nos trabalhos de 
torias as ho1·a:;. (Apoiar/o s •• 4.partes) .l\Ias nã.o 
;:uiado pelo sem a..:tual secl'etario, S. Ex:.; 
eleito pl'esidente, c:on:-;erYou-se no poder en
treg-uc a seu co111pü.d1·c que npre~enta-lhe 
como justõç~a o que é Ying-anç1, e atira-o 
nessa 11olitica de o.Jio:;, de P·•ixu ~:;, ele perse
gniçüe:; para cor.irence1· cada. vez mais qtrn 
fal tecem a S. E\'.. os dotes necessarios :1 sn
prern:t g·estiio dos negocios publicos. Deante 
rle"ta sit11ação, quan·lo o Pr·esideute da Repu
bliea aclla-:;e mal acooselh<tdo e mal inspi
rado, que confiança p :~demos ter no actu;tl 
go\•emo ? Como entregarmos a seus ami!!'o:'i 
a organ :sação das commi;;sões 1 ~ 

Vejamos, porêm, o que teem foito os secre
ta.rios de S. t:x com a respofüabilidade legal 
de seu nome. Oncb qner·erão os nobres deµu
tados que articúle Cactos cada qual mais gra
ve e mais cornpromettedor ? 

Qll'll dos departamentos elevo escolher~ o 
da justic:,a? 

Ahi e$tão as aposentarlorias illegaes, for
Ç<tilas, a bem <lizer. com prejuízo do serviço e 
com onus para os cofres publicos . .. 

0 SR. TOLE:'\TINO DE CARVALHO - Não 
apoiado. 

O Srt. SERZEDELLo- .•. remoções de juizes· 
o SR- ToLEN'TINO DE CARVALHO - Mostre 

quaes tem sido as remoções ~ 
O Sa. SERZEDELLO - Muitas do Párã. e, 

aiudã h<t pouco, do Ri.o Gra.ntle do Norte e 
Pernambuco •.• 

'[')f Stt. DEPUTADO - Estes actos estão de 
accordo com a Constituição e os principias 
f\:derae.:;. 

o SR. SERZEDELLO - ... e P.SSa. turba im
mens<t, essa caterva enorme de coronei-s;=.te
nen tes-coroneis, de reformas da guarda na
cional, com a creação de novos corpos sem 
autorisação, em numero tal, que excede o que 
a mona.rehia. fez em 50 · a.nnos. 
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UM Sn.. DEPUTADO - O Co1~gres~o 11ão quiz; 1 cuja competench1 o proprio governo jâ havia. 
votar a. exEncçllo da gwwrh nacional. d~sc_ontiado eut 'docnrnento otficfal , os 1~e()mos 

o SR.. SimzEDELLO- ..• B, ainda m:;is, 'essa . direitos que os lent.~s de concurso (.4.poi~dos). 
celebre jntervenç:;i.o ind~bitu., yer_tnrbadoi-a e 1 Fina~mentc f'ech<~-se um csta.bclocimeúto ~e 
immora.1 ·Jo S1'. ::.ecretano da Ju:st1çv. °'~ ques- educaçuo de memnos onde o governo nu.o 
tão da u.iierrnçiio do~ bens perteucentes ás podia mais ma.nt\;r a disciplina, pot'que haov.ia. 
c0t·puraçües religiosas (avoiado.<), o que cons- p:rditlo a força mClra 1, demittin<lo o reitor o 
titue flagrante vil) lação dos pt·eceítos consti- digno Or. Paranhos, que procedera semp.r.e 
tucrnnaes_ Pi:lo art. :/Z da nos~u. c::u·ta ru n1la- hem. cel'c.-t<lo do respeito e da estinm de pro
mental, expre:;~a. e claramente Jicou estai>e- íe:;sores e alumoos (.:1p oiados). 
lecid<t ;).. se~;(raçiio da. ig~·~.ia e tlo . !2stad?,. a. Em i·eln.çii.o à pa~fa da gnerra. sinto ter de 
compleb liuer·1htde ~~pm.tnal, sendo ~··xado apr·e.ii;!ntar rnctos. E' ahi que te:n esp2cial 
a.o E:;tado tel' rei<1<,:oes ne Jepentlencm com inkne11ção o meu ,-elho chefe e amin·o o 
qui!lque~· culto, daud9-se a tciJa:; rn; coulis~Ge,., marechal Deoc.ioro, e é :seu Sel:re t:q·io un~ dis
ampla. llberdacl~, .. su.!ettando-as em tolas as tincto 3·enA!'<l.l. respeitavel pela sua. honesti
~uas yelaçüe5 ;10 d1re1t? conu~mm · tlad!:! e inLlepeu<lencia e pelos serviços ao 

Pors hem ; upezar 1.hs,,o, erlam-se Ol'dena- pai/.. 
~õe~, R.oeh"' e oiitro;;, para r:i·ovat· '.J.t;e_a Cl)12- ~fa~, ~enhores, e certo que quanto a ~aran-
stituição não cojilou sinã,o ua:teq111,;1çao e llLLo ~ 
eh alienação dos Lens. e que nc:ste nltimo caso tias, a di1·eitos, a reconhecimen to de sorviços, 

1rnuca o exercito r .. i tratado com tão !."!'<lmle 
O .~·overno deve ÍDtt!rVir f!<ll'a re:;uJar O<lS- '· - d.::sco11side1\1çã.11 (,t11oi" dos riumerosos); (Apar-
sum pto ! N , d 1· · L · 

:'\a auricnlturn. nnnullarn-sc al~1un:1s con- 1 ~~). l 0 meio º" :in is ue um~L po itica!!em 
" -- qne o p e:s'dente oão compmhende, tP,tnsre-

C<'>'iões ele le!'l'aS e de cstabelecim:mto de f - · 
nucieo~. rn::i.s conserram. se outra:; iddltica:; rem-se ol_ iciaes,outros sao persc!:,'.·mJos,olltros 

;:,<1.o deuntidos da~ com1rn,,õ:;e~ em qne se 
Lb<l:1:;, porém, aos amigos, e onera-se 0 Tlrn- adia111. Aimh ha, poucos dias Ll':t n sferiu-se o 
souro <;Ont nma gar·antia. que :;ó pm· si colJre maJ· or DantL\S e o cu.pitão t::.e!.!'o Bar-ros. de 
a~ cconomi.is Llas conces~ões amrnllada; e v 

couceL1e-se a Metro1JO!itana. (Apr1rtes.) Na Pemambuco, pelo crime de serem a.11llgtJs do 
· gt·ande <lemoc1·a b, do illustre republicano 

ü1strt!eçilo pu~licu. ~ cu.mpo ~ vasto V•~m a. Llr. Ma.rtins Jnuiot·-
colhe1ta ; ah1 resp1gum as rnterl_)retrawes . • . _ 
dafa::; , Jlo secreta.r10 em quem reconbeço um \'ozE~-füta pers:;gmçao não tem es.pli-
rnoço de esperanças e a q11em muito apr~cio, 1 ca~:ão. 
mas que o Sr. Lucena tem procurado lau- O SH .• SB !tZEDELLo - Ao lado do ai 0 11c 

tili~at•. , Pre~idente ach;1m-sc~ iJistinctos otliciaes, o ti'tr~ 
S. Ex., nas s-rande:; r·elormas effectuadns bom v icti ma d ':'S$~<L'5 t rLmsfoeencias, e S. Ex. 

por fü~n.i<~mi11 G?ostant. oucJecenuoto.ch1s_ a :,<.L\Je bem q11e foi es~e e <:om elle a injustiça. 
um olJ~Ct1vo e ~11Je1tasa cerlns :;:! ~temat1s::wn_?, u:is pt·oniu~'.õe:;, 11111 elos pria'cipaes mo ti vos 
qne .s. Ex. ll~lv compreheudeu porque oao que condtniu urna grande parte do exercito 
:neJttu u e nao t e \:e temi'?. lle estudai-a, ao campo 1la revultH;ão . (.4poiados; apartes .) 
n:11!a. devia fazer-e 1~s1J erri Jª um bem; mas '.\Ias, sen!iore~, cou~: t extraordinuria, aber lo 
niio - s. Ex'. quer ret'omwr tambem e e 0 Con.,..1·es,,o o ••úver no continúa le..,.isl ando 
:15:;irn que lL inst~ucçü.o qnG í~iuo Imperio .ª (',•zemlo leis'de promoções, creando districto~ 
ana rchia, nas maos de S. l'..x. é a prost1- militares e com111etle o !Zr,tve erro de no~ 
t11içii.o. ( Apofo,_los; «par.tes; iuio apoia,loõ) 1 mear par~ um delles o geueral Aguiar Lima, 

A8 nomeações de lentes sem co~cut'so, que ::\Credito tieja t1m g eneral muito valente e 
apezar !1as reclam_a9oeti das c~ngregações ~as illustre, mas foi um mào administrador, para 
academias de med1c111:1. da cap;1;al e ela Balua, o mesmo lo•,.ar onde levantou contra si forte 
rh e5.cola de direito, da escol;1 Polytechnica, opposiç:1.o : onde se acha denunciado '.por 
provam o que vae de abuso em ussurnpto abuso praticado no exercido do cargo de go
qnc tanto interessa. o futuro <le nossa P-' trm. veraador. (Apartes_) 
(Jpoiados ·) V ZES-l<::so é muito "T'3.Ve 1; 
· tii Ir;• di; ;nandar proceder ao c.•ncurso ou 0 ~ :,,' • (_,,. 
fazer !I Olllt:;~De:s dos illt.livid110,. 11I'i1postos O Sa. St>RZEDELLO- Não terminarei sem 
IJe!as C'OD"'l'e:.!';1çüe::; com as irn·ornwçõe:i de referir-me aos n egocios da fazenda.. . 
sua competencia j à. pro>ad<• ou no m<1gi~1erfo Em relaç:ão a tinanças c!lcontram0s ou n. 
cu em tr-abnlhos, não ;notneia~se por c<inrnra.- inercia ou a ignornnci a. S. Ex. o Sr. secr~
dag-ern e por meril poli tica. (Apoiado~;apar!es.) tario da. f.tZenda confossa em sea r elator10 

Dias depois recua-se e entrega-se ns con- que não, foi· minbtro de finanças, do que 
gregações a füt!alisação dos lentes novamente preci~ava-se, mas sim ininistro do Thesouro. 
nomeados para. mais tarde annuUa.r-se esse o que jà havia bastantei;;, pois haviam là 
alvitre e' da.r~e a todos os nornea.dOE, & d.e quatro bispos. (.Rfao.) 
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Sem comprehender os planos de seu ante- Por ultimo, nem viu S. Ex: que, den.nte 
ces:Sor. onde 11aYia. um;t p:u·te de;;tin:ida. :t da lei, da moralidade, quando m•lito, essa 
evolnir e pol' conse1;·uint:i :.i. moditicar-se, essa emis:::ão nov;i não podia. e nã.o devia ser 
:vfaptaudo-sc ús circnmstancfas e ao rneio, feita siuü.J sobre a pa.rte não realisada. como 
S. Ex. licüu atordoado e lloiffe mesmo uma. brill1ant::rnente o demonstrou o Diario de 
occa . .,;i:lo em qnc cada jornal lernbr:iv:t nrn .Yoticias. Sei qne S. Ex:. ê u111 velho digno 
ahitre e c!'a. cs:;e jornal o minístt'<> do tlh. de respeito, m :tS t:irnbem sei que ele unanças 
(.El ita;·id•ulc.) S. Ex . entende menos do qne eu de he-

Perscguhlo pelas rccl:im,1çü.::s qne os inter- IJraico. (Riso ; apartes.) 
ess~s levantavam contr:i o p:q:rnmento cm Eis, Sr. pre5itlE:nte, as princip:1es razões de 
ouro, sem aprtnhar o alcance d-:1. medida. e minha divei·gcncia. Na minha opinião, o par
~em comp:·chentkr íJl!C ei'<t devido a e:;sa tido ropubli.::ano, dia a dia, vê fug·ir-lhe n. 
i:r-ovidencüt ritie S. Ex. tinln os meios de republi.::a,, como a. sonhamos, pura e <ligmt. 
:-:aldar os enc:1 1·g·os e.lo The~onro no estrn.n- Sei qne hn. aiguns que nilo ::eem a::; cousas 
:;eiro, e que, ~e· por nm lado dopl'cciara. o pelo mesmo prisma. qiie· eu; mas, na. minha 
nossü papel llancat•io, JlOL' uutro eleral'a ª opiniilo, SS. E Ex. sotrror:n ele nm:i Yerdadei1•a 
1'<~11d;1 e permittira. niio :::1·>. niío concorrer 0 illusiio ele optica semelhante ;i -qtw expcri
Thc:::ouro ú compra de c:1mlJ1:1cs, acarret:mdo meuta, o caminlta11te que pa::;scb junto ao 
gt·andcs prejnizos e~ quic:iL <L ba ix<t i·apidtL do c~ies da bella en,;eada de Botafog-o, nas noites 
caml.fo e uma. c: ·ise trc111enda, como tamuem (le luar. u caminhante _julga. q11e oast1·0 da 
mante!' o ouro em n0sso mercado, dentro do noilc, que eleva-se cada vez mais acima, do 
pa.iz; S. Ex., es1xlntado anV3 tn11to ouro, não horisonte, substituindo pouco a pouco o ast'l'o 
quiz sa.ber de operaç1:Jes, de transacção de do dia que clescambtt no occaso, illumina ape
especie algumtt, S. Ex. encaixotou .O ouro oas urntt pequen<L facha, uma. zona limitada 
qne pôde e mandou pagat· o qi.e denamos. que o segue ú proporção que se afasta, 
(Risadc;s.) quando a, verdade é que ,jú. sutiicientementc 

A principio, pois, s. E.e ententleu. r1ue o alto, uttinge com seus raios totlo o mar, com 
ouro era, par<'.. eoc,1 ixo tar-se, e é a~srm . que excepç:ii.o a penas ele alguns recantos. 
recusri. cedei-o ao Banco lhl H.epubllca ainda Parece, Sr. presidente, a esses homens qne 
mesmo recebendo apoiices-ouro. os velhos elementos conservadores dominam 

?.Ias tarde, porém, leY::t a. libera.lida.de_ quasi apeuas algumas posições-quando a verdade 
até ao crime: rnarn.b. Ye!lller a credito ao é que elle:S estão senhores de todo terreno e 
Banco Emissor de Pernambuco 225 mil libras, breve nos restará sómeute o recurso, qu.: 
simulando certos fios, quando é certo que tiveram os refu~iados das Asturias-fugir 
eths, apenas iam habilitar o banco com o para as cavernas, reunir forças para tle lú 
la.stro metallico para. razel' <L cmis::;ão. S. Ex. ~ahirmos fortes como o gr,111ito, incansaveis 
era contraditorio porque já havin. negado corno as ondas que chocam-se nos penhascos 
isso com outra seguranç:a. <to .fütnco da Re- afim de expellirmos os usurpadores: ou 
publica, e illegal porque o fü.z1a sem garan- republica, ou morte! ! 
tirr sam cobrir com1)letamente o Thesouro. 

(JfaitlJ bem, mitito bem. O ora(lo1· ·e comjll"i-
(A..11oiados .) 1 d l l Por ultimo, resolve mandar vender o ouro, ;neiúaclo e a ~raça 0 po;· grane e ;rnmcro e e Scit.5 

a principio no Banco, depois _ em uma a~- collegas.) 
fa.ndeg-a, depois em toda:->. Ora ao.cambio Nioguem mais pedindo a rmlavra, e encer-
do Jia ora de accordo c0m um aviso que raLl<i a discussão e adiada a votação. 
ma.uda~a fazer a cousa com lí·l de diíie- Eatra. em discussiio o requerimento do :-.lt•. 
re11ça, e que ninguem entendeu, si era ahlixo ·\.ri ·tides Lobo •i0di11tlo a rernesa <le todo~ os 
elo caml)iO, ~i 1/4 de di1ferença elo Ynlor do ~oo~ractos celeLr~ados pela. Inteoclenci:'t da Ca-

~oberano. (Rtsadas.) . . pital Federal, desde 2õ de fevereiro de 1800 
• .Finalmente o a~to _mais import:rnte 1l_e até hoje. 
1 s. Ex. foi <t autorisaçao ao Banco do Bra.s1! I .. . . 

para vender ao ua Republica o direito de . Nrng~em pe~lmtlo a pala.~·-ra, e encerrada. a 
uma emissão que já. estava_ quasi toda. rea- discussao e a~1:i-da ~ votaçu.o . . · 
lisada de accordo com a lei que a conceclen. E.ntra e~ d1~cussao o requerimento _do Sr. 
s. Ex. não comprehendeu que o _lastro _de Jose Avelmo, sobre assumptos financeiros. 
otuo cuja elasticidade como garantm. da c1~·
cula.ção das notas do Banco elo Brasil ha.vrn 
chegado a seu termo, por:_que es~e bat?Co só 
podia emitfü no duplo, 11ao podia ma.is sei:n 
violar todtts as rezra.;; do bom senso, servir 
no Banco da Republica a uma e~issão ad
dicional. 

O Sr. Oiticica. diz que não tomaria 
a palavra sinão fosse a. anormalidade de facto 
que presencia. Admira-se que um tal requeri
mento tivesse sido a-presentado pelo Sr. Jose 
Avelino, um deputado que, como é notorio, 
priva como chanceller; parecendo-lhe antes 
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que tal requerimento deveria ter part1uo elo 
chamado grupo opposicionista da C:tmara. 

Approxim:mrlo o requerimento de um ar
tig·o imhlicado pelo jornal, de que S. Ex. é 
director e em que se :tdvog,tva uma nova 
emissão para o Banco da Republica, talvez 
pelo mesmo systema do Banco Emissor de 
Pernambuco, julga de se11 dever rliscntil-o. 

Os paizes que entram na circulação de bi
lhetes ele bancos, difficilmento param no 
abvsmo da emissão do papel. 

Como muito vasta é a ma teria e adiantada se 
acha a hora, reserva-se para outra occasião, 
lastimando a ansencia do autor do requeri
mento, que o priv-a, assim de discutil-o ampla
mentG, como era seu desejo. 

Ninguem mais pedindo a palavrn,, é encer
rada a discussão do requerimento e adiada a 
''otnção. 

Entra em discussão o requerimento do Si·. 
Ivo do Prado, perguntanfo ao governo si con
sidera legal a eleição do col'onel Vicente 
Luiz de Oliveira Ribeiro, para g·ovcrnador 
de Sergipe. 

Ninguem pedindo a palavra, ê encerra.da a 
discussão e ailiada a votação. 

E' lido e vae a imprimir, para entrar na 
ordem dos trabalhos, o seguinte projecto da 
commissão de poderes sobre a licença do pro
curador seccional de S. Paulo : 

1891-N 4 

Licença ao jid;; (ede1·al da sec.çao de S. Paulo 
Di·. Antonio Liii:; dos Santos Wai·neck 

A' commissão de petições e poderes foi 
presente e requerimento do jui~ fed~r<:tl da 
secção de S. Paulo, Dr. Antomo Lmz dos 
Santos Werneck, pedindo seis mezes ele li
cença com o ·respectivo ordenado parn, tratar 
de sua. saúde onde lhe convier. 

Alle"'a o snpplicante e prova c~m ~ttcs
tado i~edico, firmado pelo Dr. H1Jar10 de 
Gouvêa, estar soffrendo da Yista; pelo que 
carece, para completar seu tratamento e ~~n
solidar a cura, de repouso completo ela, v1sw?· 

A commisstfo, consider<tnclo que o supph
cante pelo seu esta.do enfermo não põc~c sen~ 
os rec11rsos precisos tra.t<:i-r de sua sa.1T~~ e 
de parecer 'l ue se lhe cl0t1r:<t a sua. petw.u.o ; 
para o que offercce o segmutc 

Projecto 

O Congresso Nacional pesolv-e: 
Art. l. o E' autorisado o governo n; · con

ceder ao juiz federal da secção ele S. Paul?, 
Dr. Antonio Luiz dos Santos Werneck, seis 

Camara V. I 

mezes de licença com o respectivo ordenado 
para tratar de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissües, 4 de julho de 1891· . .
Cesar Zama.- Almeida NogHeira.- Tolen
tino de CarDalho.- Frederico Bo1·ges.- kfa... 
ni;; F1·eire. 

O Sr:.. PRESIDEXTE designa para amanhã. a 
seguinte ordem do dia : 

Yotação dos requerimentos cu.ia discussão 
ficou adiada-Trabalhos ele commissões . 

Levanta-se a sessão as 3 horas e 55 mi
nutos. 

11ª SESSÃO E:\I 7 DE ,JULHO DE 1891 

Presidencia do Si·. Nina Ribeiro (2° secretario) 

Ao meio dia, o Sr. presidente manda pro
ceder á leitura do expediente. 

O SR. 4" t:ECRETARIO ( servindo de 1°) pro
cede a leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimentos: 
Do Dr. Alfredo Botelho Benjamin, medico 

adjudante do Asylo da .Mendicidade, pedindo 
que seus vencimentos sejam equiparados aos 
do medico ell'ectivo daquelle estabelecimento. 
-N commissão de füzencla. 

De Pedro Antonio de Paiva, ex-empregado 
da e:xtincta Casa Imperial, pedindo uma pen
são. - A' mesma commissão. 

De Eduardo Augusto Pinto de Abreueou
tros,pediudo isenção de direitos para os appa
relhos que importarem para a montagem d<' 
uma fabrica manufüctora de· chapéos, nesta 
capital.- A' mesma commissão. 

De Chrispim de Mello e Castro, ex-capitã.o 
do e:wrcito, pedindo a sua reintegração nas 
fileiras do mesmo exercito,oua smt refórma. 
de accordo com o decreto n. 193 A de 30 de 
janeiro de 18()0.- A' commissão de marinha 
eguerra. · 

Dos ofüciacs e amanuenses do Archivo Pu
blico Nacional, pedindo que seus vencimentos 
sejam equiparados aos elos los officiaes e ama
nuenses da Bibliotheca Nacional.-A' com
missão de fazen•'l.a. 

De nfanoel José Vieira., contínuo do Archivo 
Publico Nacional, pedindo que seus venci
medtos sejam equiparados aos dos contínuos 
tla Bibliotheca Nacional.- A' mesma com
missão. 

:JO 
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O Sr. Sani.paio Ferraz-Sr. 
presidente, lla, oito ou dez dias · tinha for
mulado um requel'imento pam apresenUir a 
est::t augusta Camara, relativo a nssumpto de 
muita gravid:i·.Ie e importancia. Po1' circnm
stancias, po1•ém, do nosso trabalho, da ne.-:e::;
sidade de se vroceder qun nto antes :"t eleição 
das commissões permanent.~s e outras espe
ciaes, que foram propostas e acceitas, só hoje, 
e com maior opportuuidade talvez, venho 
a.1n·esen taJ-o. 

V. Ex. sabe e toda a Ca.mara. que o paiz 
atravessa urna crise agudissima, não só poli
tica como social, e rlnanccira, solJl'etudo. 
V. Ex:. sabe que os uancc·s, qne os ·estabele
cimentos U•) <:t'Aclito, que a ·,·ida financeira e 
economica., sobretudo m:iis .,_-iva, mais impor
tante nas praças de eommercio em riue é maior 

· o movimento, como é a d:1 Capital Federal, 
V. Ex. s:ibe que esses estabelecimentos, 
que esses bancos, que esse mundo tinan
ceíro e esse mundo ·~conomico. teem sof
frido immensamente. teem soffrido rne1lo11ha
mente, poderemos eri1pregar o advetbio,senJ.o 
certo que tudo isso provem do desdem, pro
posital desprezo e i::ljustificavel indifferença 
do go\·erno; porquanto, basta lembrar que ti
vemos acepllala a pasta eh fazenda, :1 }Kt.sta 
incontestavelmente inais importante 1x1.ra os 
tempos actuaes <la politica deste paiz, 
tivemol-a acephab, inteiramente al)an
donada, inteiramente: desprezada por um 
mez e Moze 1_lias, desdú 22 de maio até 4 
de julho, em que toram lavrados osdecre
tos inutilis:indo n. nomeação do Sr. Dr. 
Americo Braziliense e fazendo a do Sr. 
Lucena. .... __ . 

·V. Ex. sabe, como a Gamara, que o 
Sr. Presidente da Republica foi surdo e 
indifferente as reclamações . justas e legi
timas da, opinião nacional, · tte toda ~t im
prensa desta capital e igualmente a dos 
estados. 

O Sr. Presidente da Republica mostrou-se 
completamente insensive::l a es:;as manifesta
ções que reclamavam que fosse escolhirlo ptm.1 
dirigir n, püsta que tem a. seu cargo os in
teresses economicos e financeiros do paiz, um 
cidadão capaz e provadameute apto. 

Nem assim, Sr. presidente ; nem assim o 
magistrado que dirige osde:;tinos dessa patria 
futurosa, julgou-se no dever <le atten(ler 
a tnes reclamos, e teve tão pouco cuidado, 
tão pouc.."l. geuerosida.de para com aq uelles 
que collaboru.ram com elle, que trabalharam 
para a mutação completa elo regimen politico 
deste paiz, que manteve-se na mesma in
di:trerenç..'l, uão tomando em consideração as 
demonstrações a que alludi, accórdes em_ se 
-pronunciarem. contra a, iucompetencia ·· ou 
inaptidão do Sr. Araripe para dirigir a pasta 
da fazenda ! 

In felizmente, Sr. presidente, está · na con
scieuci:,, publicn. que, quando tem lle decidir 
entre o:; altos interesses do p::tir. e os seus 
a tlectos parti cu lares, o Sr. ge_ncral Deodoro 
,ittenclc sómente a estes ultínios; e sempre 
que vê em ,jogo uns e outros, o Sr. general 
Deodoro segue as inspirações de suas predi
lecçues intimas. 

O Sr::.. JACQUES OURIQUE-V. Ex. 1iode tlar 
tcstemun ho dbso, porque serviu com elle em 
um cargo de tocht n, confianç:[t.. 

O S1L SA:\IPAIO FERRAZ-E honro-me mui
to , saiba o meu cfütiucto collega, com esta 
confiança , porque -.;ei de fonte muito segura 
qne S. l~x. o Sr. Pre::;idente da Republica 
não torna como pi'Oducto de despeito, como 
proclucto de uma m:\ inten1;üo por pa.rte do 
obscm·o deputauo (n(ío apoiados), que neste 
momento dirige a palavra à Camar~, a. sua 
::ittitutle neste pa.rh\mento ; e, si por ventura 
me deixasse levar por ligeiras preoccupações 
de naturez<t incliviclual, eu, como V. Ex. 
s::1.be perfeitamente, só poLleria lem1Jr::1.r-me 
do a/l"ecto e da lealdade <lo Sr. Q'enerttl Deo-
doro pawi. commigo. ~ 

YozEs-V. Ex. prestou relevantissimos ser
viços. (.4.poia1Jos .) 

O SR. S :UIPAIO FERIU.z-Exerci a. chefia. 
ela. policia. desta capital por mais de um anno, 
sem 'lªª a tranquillidade publica fosse per
turbafa. um sô dia. 

:Mas esses obscuros serviços prestei-os ao 
paiz e uiio indi-vidualmente a S. Ex. 

.1<;mqwrnto S. Ex. correctamente dava. força, 
ele c1uo precisa-vam, a todas as autoridades, 
dirigindo-se assim perfeitamente pelo cami
nho da consolidação da Republica ; emquanto 
S. Ex. significava uma esperança,, e man
teve o desejo arclente de ser nosso ma
;.ristratlo supremo, bom e, sobretudo, i·epubli
cano, todos esfav::unos !':Olll elle::, todos o 
üdmimvamo:;, e faziamos a, sua. apologia a 
toda ü hora e em todos os momentos. 

VOZES-E todo o paíz. 
O SR. SA)lPA10 FERRAZ - Conresso que 

nunca perdi um<• opportunidade, q11e1• aqui, 
quer no estrangeiro, de patentear que d~via
mos ao generu.1 Deodoro um dos maiores 
serviços feitos á Republica Brazileira. ; que 
deviamos á S . Ex. o aolpe mortal dado nas 
instituições que se afnn~aram no passado ! 

Muita.s vezes fui testemunha dest.'.l. cordia
lidade, desta generosidade a que se referiu, 
em um aparte com que me honrou, ha, pouco, 
o nosso distincto cllefe 'Aristides Lobo. 

O illustre Presidente da Republica er<t 
admirado e até idolatrado. Ha uns tempos a 
essa. 11arte, porém, s. Ex. transformou-se 
completa e profundamente, porque afastou de 
si os seus melhores amigos. 
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O SR. CtsTon10 DE l\IELL0- En sou um dencia, a TirtuJ.e, ntio querendo de modo al-
delles. gul?l offender a.os meus digno;; colle~sacl.ver· 

O SR. :'.LDIPA 10 FERRAZ-As suas a.IIeiçtios sar1os ; . todo;; os tlep nl.:i.dos que de1xai.•am de 
mais leaes teem evitado por todos os modos votar no gcn.~rn.1 Deodoro.·· 
rodea.1-o: depois que se revelou a ,;u:1. pL'edi- O ~R. ASTvLl'HO Pio - Pagaram. 
lecção por esse politico q110 no regimen p;is- 0 ~n .. s,\'.\IPAW Fimrv .. z _ . . • pagaram e . . 
sado nunca conseguiu sahir da região LbS com .Juros colossac:s. 
mediocrilhules vulga.res. (.Muitos apoíw.los.) 

Dopais que s. Ex. patenteou a sua prefe- O Sn.. RwnSTA DA .MoTTA-Eu qnizer~ pn-
rcncia. '(Wl' esse homem que, por assim dizer, ,g-<1.l-os não sofl'rendo o mctl p;üz. 

· mystel'iosameule tU'rancou üo cerc:bro 11u Prr.~ O SR. z,u1A. - Nü.o soube ter o. generosi-
~;idente du. Republica. o raciocinio e a lo~·ica ; dnde do vencedor. 
1lepois que S. Ex. foz chegn.r ao seu pa.to.cio S 
o Sr. Heut>ique Pm·eir<t de Lucena, esta. Rc- O . l~- SA?.íl'Aio FEmiA1, - Sonllore:;, ore-

"l. girnen repnbli.;ano é o rcgimen 1fa opinfüo. puu JCl\ atr:L vesS<t 1nomentos arn;.n·~urados e · ·- l · 1 · 1 - ..:\ on. 1n1.:to, como ~,, JCl~ 11vi;o <o nl1c c'·1, ;. m·uc1s, riuacs são aqucl es em rpte são atira- _,, - " ., " ' V 

c.h1s i·ertlttdeira.s <\ll"1'0ntas ;·L opiuiilo nacional e mauifestad:i pelos seus orgão~ legitimas, peht 
ao propr·io p<11'lnmcuto. (.\lt{ítos aJ.ioiados.) imprensa, que é a \·alrnla de seguranç-.\ dos 

oprimiilos; é representa.da vela Cam::i.ra, o 
O Sn. ~foru.Es u BA.RROS -A 01•ganisação tudo e todos reclamam contra. o nosso tl'istc 

dos estãdo.;; é nm verdadeiro martyrologio. esta<lo de cousas. 

O Sit. SA:\IPAIO Fr.RRAZ- Co1no muito l.>em O St:-:.. ~\.STOLl'Ho Pro-E não ha q 1rnm. n. at-
d1z o illust1'e representa.uto c:lc s. Paulo, A. tem.la. 
orgmisação_ dos estauos !'oi um verdadeiro o Sn.. S.\~.rr·Aro FEn.F~Ar. _A imprensa da. 
martyroloa"10. capital t} una.nime em saas queixas e cen-

. Os estados m:1is importantes foram m•gani- sur-.l.S contra a march1• elos negocios publicos. 
sados n. ti·oche mocl~e, sob µressão directo. e (.Apoiados !/etaes.) 
constante elo poder central conti·a. os interes-
ses ~tadoa_es; S. Paulo, Esoirito Santo, Goynz, O 8R · ZA.lrA - Nos esta.dos, é n. mesma 
Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará. Mar'U- cousa. 
nhilo.. . · O SR. SA.::it:PAio FErmAr. - :Nos estados, o 

diapasão da imprcnst\ afere-se por uma notn. 
O Sn.. BArTISTA. DA MoTT.\- i.'\ii.o lembre o unica, permitta-se-me dizer, a da indignação 

Rio de faneiro . e <ln. revolta contra os poderes constituidos e 
o SR. SAMPAIO FERRAZ- o estado do Rio a. administração public:.t. 

de fa.neit'o e emlim todos os estados soJl"r-e- Continüo a respeita!' o Presidente da Repu
ram á mais 1--iolenta pressito e o rua.is in;i ucl íto bliC<\ ; tenho com S. i<:x. as me~ ·11as rela<,,.3es 
despotismo que se conhece nos rastos de noss•~ pe.ssoo.e::. que mantiYe t\t~ deixar o meu posto 
politica. de chefe de polici<\. 1fas, si tudo e ·verdade, 
o SR. ZA~rA- Falia um republicano. pol'quc nlio dizer do alto d:t tribun::i. que 

s. I~.\. não tem um movimento de genl;)rosi-
0 S1~. SA;1IPAIO FER1u z- EsU1. n:t cansei - cfa<le pam com esta. Camarn, p;wn. cst8 llaiz 

encia. ela. Gamara e na de todo o ptliz q11e os .ri.ue o elevou, p,u·a. cst;1. patria. híu g1•;1nilc~ r~ 
estados foram organ i::;atlos com tyra.nuia com- rntnmsn. ! 
pleta. e absoluta.do poder central. Honve e lei- Porque razão não dize e 1 e:tlmente rJ ne 
çües f; iitn.s com metade dos deputl._dos eleitos; s. Ex. por uma prei.lileC\'.ttO toth\ intiwa .. . 
houve governa.deres eleitos po!' 12 votos em 
um::i. assemhlóa composta. de 24 me!nbros. O SR. z,urA-Só pcrmiHida no;,: goveruos 

O Si{. BELFor:r Vmm.A· - No 1\inranhão o tlespoticos . 
governador declarou que, si ni'io fosse eleito~ o Su.. S,\:\!PAIO FERrtAz- .•• por mero ar-

. il.Iluullava tudo. fecto particular, por mero compadresco, es-
0 Sn.. ARTH:n: Rros -Tambem hoÚ-=-e con- quece os interesses economicos, fluauceíro~, 

:stituiçc.1o approvada às i horu.!.':dn. manhã. geraes desta p:ltria. que lwnteip o admi
rava~ 

O SR. S.UIPAIO F1mn..u-A orgri.niso.ção dos 
estados, emfirn, não foi mll.is do que um O Sr. Henrique de Lucena nuncn., no 
triste e doloroso ajuste <le contas. (Muitos regimen 1xissndo, sahin ll<ts regiões dt\ medio-
apoia.dos .) cridalle. (Jfoitos a}Joiailos.) 

O nobre deputado, o Sr. Jacqnes Ourique, 
O Sn .• BAP1~IST.1. nA llioTTA - Verdadeira honra-me com um niio n.poiü.do. :Mas, per-

fa.rça . gunto a s. Ex., em que occasião o Sr. 
O Sr::.. S.urPAro FERRAZ - Todos os (lepu_. Henr ique.do Lucena o~cupou posi~~"'i.o elevada. 

tados que tiveram a. hombridade~; a in<l.epen- no antigo reg-imeu, sinão quando foi enviado · 
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para 111·ovinci<1s atlm de exercer alli. a maior j di~late::;, tanto~ despropositos, qnc o resultado 
com pt·essüo par;L derramar o sangue, para pra-

1 

foi e,, te: 
ticar atte~1L'.dos. e. ontr~t a libcrtlade,º cq.utra 1 U.'ma sommn. enorme de t.itulos, uma quan
tudos os direitos _? S. Ex. tauto con~1ecrn, 0 tidade p:·otligios:t de comp:inllias e emprezas, 
seu p.mco mer~c1mento que, ao ser I!Htt~,:u- mt1it.1s das qu::e:; fntm·osas, estrto hoje i•edu
mda <~ 1-:.evu'.»l:ca, ao tra~:trmos de. consolidar zidns on ;~ liqnichn", dando g-r;tndes prejnizos, 
essas in::;t1tmçoes. que laZ<!lll ho,Je a, n~ssn, ou :t de:;app:u·ec:el' pot• meios os mais ten·i•· eis 
lio?t"a e a .no::;sa gloria,p?1·qne f.imos o 1~ltt~1~ para os intere8scs do:> :.v:cionistas. 
l'<U~ americu:o CJ.Ue _s~ ldierton. ill~S ~·i·1lltue::. o [H"irneiro acto do Si·. Araripe most1·ou 
~e t~rro chi~ i1~:;titrnç-ue,; mona.i·eli1cas, tant~ logo :t sna inc:tpacidade: foi o celebre cb.:t·cto 
~. I~x:. cou)1ecta :l sn:t L:arcnc1~l cl~ elemento::. tle 14 de fevereiro, elevando a roleta ú altur:~ 
e_ de sernços, qnc nos pr11ne1ros temp?s de um prin.-:ipio, manllando recel1er :3 °/0 ti~ 
na.o preten1leu cargo alg-nm, e apenas peclm calla transaçtio ::;oure cada titulo!! 
e acceitou avida meu to o do ministt·o elo Snpre
mo Tribunal. 

u~r SR. DF.PCT.\DO - ,\ntes di:>,.;o tinltn,-se 
contentado com a simples nome:1<;iio tle juiz 
de direito. 

O SR. Sxm·Aro FEIUL\z-:-ião deYemos fal
ln.r com rancor nem odio, mas Clll1l euei·gin, 
suprema e com Yer daclcao Sr. Prc~idcntc cb 
Republica. Devemos dizer-11_?.e a w1·:-bdo ~~
bretuclo '. Niio pudemos contrnunr asmn. :'iao 
somos despeita.dos- Despeitados por9ni: ~ :\ão 
somos interessados. Qu:il é o nosso mteresse! 
Seria J11H'Yentura, alc:rn1;ai· o po:;to dP. meros 
secretnrios, (::n•rt>g-adore~ d0 pa:::b:::, :S·:rn1 au
tonomia e indepemleneia, e, ,;olJrl'tnuo, :;em 
responsabiiidade ! (.t,•oiwfos .) 

I\0 seio desta :1lE!'ll~ta Cal!l:1r1 existem col
lc~·as no:::-;o:<. qne, Ci;.:·ndo:; no ~1·. m:11·1·ct1:1 i D'º
u.,:f·o, 11cc1q1Ú·ia.11 110.k a,; p•i-Íçüe:; m·ii.,; e:ui
nente;:; do p:tiz, no cntrd ;i1to •}lte, por pa
triotbmo, !JOI' ei vi:,;1110. pot• l10111hJ'ldaile de c,t
racbr, se afast<1 ram ele' S. Ex. 

O Sn. CnTüfJJO 111:: :\11-:un- !Jechwei n 
S. Ex:.pclairnpr·eu,.:;t c1no 11;"t11 !!te d:1\'a o meu 
voto por pn.tri•)ti:,;1i10. 

O Sn.. S.\:.\ll'.\IO Ftmrt.\Z - XJ:,1 í1t1ero 
lb,zer- citaçüe,; P•~:':SO:lt-;s; mas. a Yer•lade é qne 
muitos de 111:1;:;, li;!·ados a :'. Ex .. p«rli:u11us 01:· 

cnuar hoie :ls I''";ic:·~"'" in:1i,; 1·1:ii110:11.•':' do 
pa.\z. Con10 pr,c)te:id•:>i;:, p•:·r·tanlo, qllo s1:jn n 
dsspeito qne nos ~uie, qn.:- sej;1 " intr>r(esse 
que pnntua os n?s,;os pass?s ne:;ta mi~,;~o tão 
a.rdna de Ol'!:!':u11s<H' a::; 1<:•1:;, e, sul11·ew110. fi,, 
tratar com o ~mais ~<r<Jente intcrc:;:;c o coín o 
maior cuidado do:; per·igos que podem :•s::::dta1· 
as novas institniçües ·~ 

O despt·ozo qu~ o directo:' da . p~litica 
<11) gabinete tem tido pelo:5 nheresse:; írnan
ceil'os do nosso paiz é tal, que a pnsta, cht 
fazenda na crise ngudissim;1, nn. plin.~e cala
mitosa por c1ue ptt:;samos, c::;tcve em uwa 
interini1.l::vle de mais ele nm mez ! 

o SR. í.'.A~L\-bso nito t~ despt'L'Zú; ó diíli
culdade de a.cl1m' quem qLteil'a servir em urna 
situa~'.<.lO COlllO t'Sta. 

o SR. SA'.'IPAtO Fm-utAZ-:0 Sr. .Ar,u·ipe, 
corno ministro lla fazen•h, · com:uettea ~aes 

Tã.o disparatailo era este decreto, f!UO os 
cot't'etores da praça, muitos dos qnaes vi\'.Clll 
cxcl usi.vamentc dessa. protisssão, deliberaram 
e o man ti verarn pot· muitos dia:;, nã.o füzc1· 
negocio :tlgnrn; a Bolsa oste\·e J'echada; honre 
nuu vcnbtleim .Q"rére de cor1·etores. 

O assnm[Jto elo~ meu req1wl'i1:Jento p1·e11dc
:>e ,justamente com o procedimento do Se. 
Araripe em relaçi:i,o ao decreto de 4 de outu
bro mandando cobrar os direitos de impor
tac;ão cm ouro. 

s. Ex., de si parn, si, sem consultar nin
gllem, sem ouYir os prot1ssion:-:.es, onviarlo tiio 
:;ómcnte o compadre, m:1s o comp,tdre niio 
adiantava 11<l•h1, Ol'<t mandava cobral' o:; 
di1·eitos de importar,,ã.o pol' t1:xas 1Jetermirn1-
d:1,; 1le ca1nl1io, on re<luzi:t o Bane,) dn i{,e
pu!Jlii.:a :10 papel 1le de::;clmtal' u ouro 1•a1·a 
pa;..:a1n1:11tu tio:; üi1·eito:; ad111 neiro:>, e, por 
ultinw, t·evog:t VLt ille,;;-almeute aquelle de
cret •, mandando co\Jr:n· em moe.la papel. 
feito o Cti kulo clo pagêlmouto sobre a, taxa 
cainL1ial. 

Si o decreto e.lo Sr. Ruy Bn.r·bosa, incontes
tavelmente erudito e tat:ntoso, teni a jn:;ti
!icctçü.o 1b êpo::n em que í'oi lança1lo, porquo o 
roi cm [Jlena off•:ctivit!ade cio govern•l dicta-
1.ot•ia.l; si depoi::; o Sr. Amr·ipe reclnziu o Thc
s 1uo a u1111l \'Gr,!adeira nrca ile gum·da1· om·n: 
:;i S.Ex. foi o prirneil'o ::ti'r'conheccr qn:.J havia 
a1npli tude e lnegueza pn.t'i! p<igar o;; no::::-;os 
encargos, niío só dn. divida z:>xt13ma, como 
mesmo 1.l:t int•:1·11:~, poi· qne não accud.itl Ú.::i 
1·ecb111açües rio commel'cio, füo justas, t:Lo 
ponüerosas ·~ Sí S. Ex. mod!ficou o decrelo 
illegalmentc, si continuou <t ncceitar illegal
mente o imposto qne o decreto estabclecht ; si 
po~· ultimo revogou-o inteiramente, por que 
niio acurliu, por qualquer meio ou expediente 
aclminbtratiYo. ús reclamacõ·:s de todo o 
co1mnercio, d.e ·propri<~ Associ:tçiio Commcl'cial 
que, não se refer·indo positiva,rnente :t bto, 
todavi:t tornou ostensivo o est·,ldo pouco 
lisongeiro dv, nossa praça e dos iuteres:'!es H
rnmceiros ·~ 

Depois tle muitos erros e deplora veis vacil
Jaçües, foi, ultimamente, o Se_ Americo Bra
ziliense convklaclo para ministro drt fazcnd::i,. 
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Como disse um ,jornal, ~~:r.-se um ver<ladei1·0 ministerin l uilo mw.Jou (/(J forma :1 ln-um« 0 
cfü• -can solJre e,.t.; :issumpto, nma verd;1deir;1 scennrio financeiro que nos tinh:unos ~sendo 
comedi::>., pouco dign::i. do $1•. .'\.nH:n·ico, q1H~ e p:t:-•t not:u qne não mudou :i.b;;olntamente a 
;;orn1·n:ul01• de um ost<vlo importr~ntis~ímo, situaçiio d:i pt':t<;a e, ao contr~u·io, n úim iig
l'ºll".') .tlig"ll<\ do seu criterfo , pouco 1_li!,rn~ de gr:1.vado. Fall,indo com tod:t. ;t ''crdatlc, essa 
nm .J 111zo commurn e de nni i1orn >:on:;0 vni!l.·a.r. clJ;u11:11fo. 1 •êCJrg:tn i~aç:lo ministe1·i:ll não pas-
.F~ qne é forço:;o tlizet-o ~ts~i rn . ·· · :;0\1 ele urn:i, contrad;rnça. entre os rninistl'os 

Correram mil noticia;; : divm·sos i:oat•)S so e i:eioi:ou a inda ?!lai:-; :t nossa. situação, por1J.ue 
espalha1·arn. Llm<t inliublarle de aprct.:i :1(;Õí::5 veui Jtt·1;1f1.r. ve!n f'l'O\'ar·, veiu <lemonst1·;u· 
~e levt:u1tou no mundo da. improns:\.. . que o ei·üdit·_i ini.érno do .Bra sil. C:ilú ui uito 

Pa~sou-se brgo tempo, o esta.do tb JH':\Ç:t m:1i,; V;t~c-i l !ante rJn <JU<:; o Cl'edito .;~terno, 
cada. _rer. peifw, o c:imbio a baix:i1•• <'.~ n Sr. 1·ondiL:ii n l'1:e:1t!a pela. dtrecciio politlCtl que 
.-\mer1co füaziliense v3iu p:mt di:t.er qu~ nilo e:; te$ M;;oc.1os te-.?111 tido. 
liC:i \';t tl;\ pastn da fazenrla! r: a $itUaç;io 1inan- ~\ Camara. sali:~ <j !IC ~1 rna.i:; pnder-osn. em
c:r~i r·a. o::; bancoii, con tim1:1 m 1 nteir;111Jt3n t~ mt / i.n·ez<t Llo \'bç-.lo ferl'C•\ do paiz levantou um 
inc :·rte:r,a, continLJnm a cspel'<U', contimu1:1 à emp1·~stímo externo de 22 e meio mHllües 
;;0Jl re1• ! esterlinos. 

O S1: ••. \r:tl'ipe, a1J<nt12· eh stn ino:npet,'.'n- I~izin.-se ri.ne n. directoria. de::;s;~ companltia, 
<: i.: )ll'OVada, ve1•tn:rnecen tr.rnqnilla.rncnta om mn1t:1:.; •ezes se UClll'COll do S t'. Ar:tripe e do 
mn pc•sto LITo melindro;;o ! S1'. tneena, perlindo n snn. intervenção, n su 

:\ píi,; t;rnto:; ela.mores. tão le!::i!imos e C?l l:thoraç,ão. pauindo ~mfü11 qualquer exp~
jn:.;Lo~. 'Jlltl foz o Sr. t>1·e~irlent··\ ~d ,1 1\.cpn- d1en!e. qn:\lqner p:~nsamenlo 0 11 meriirl :t rplr3 
l•lica'! i\'aún, :1i1::;0Jntament• ~ '. a :ui:dli:1sse a f:1zc:r nmn. opern~'.ilo tão im-

:\.l'nlin o p:üz de a,;si;.;tir :·t nov:i. f:trça, P?1'ttint(: e tão IJ1'illwnte p<rnt nosso crc
:1 1hn-:t comeil i:1. :1 e~s:1. cont1~td:\n(~i. t!e dito externo. 
;•a~La,:. pas~nndo o;; mi11isl1•0:;; ti·~ um:ts. ii:n'::t 03 S t·s .. Luc1.:na e ;\l'•;tripe, neg:u·am-sc a 
a~ outi·n.:-:; ~ 1J S1'. Lnccna, (Jll"-! cr:i o minis- 1w1~stn.1·. to~la e qnalq1_i.,~1·_interven~~o e o resul
t1·0 ole totlas n:- p:t:;tn ::: . o Sr. L11<~~n:·1, 11nc era. fado foi queº" :::2 nal11ue::; csterlrnos, fo1·am 
,1 dirnt:tor µo! itiêo do gow:rno. 1) Sr. Lucena, complet:1do;:; pol' 2 mHhõa.~ e meio, IJ.u~.;t 
r11ie era o orient:ulo1· e:::piritual ul3 totlo 0 mi- e; mpanlu:i teve ele obtê!' ar1rn., po!'rpie füzm.
ni.~terio, ê a(]udlc qne tem a coraQ'em inauàitri se qtlestií.o nn Em·op::t da. concnrrencüi do 
de Jic:11· :1::. p~1sta '.!a. razemht ! ... uo:;S;t praçtt com ni1udla somm<t. 

:\dn:ii.ra.-111e. Sr: presirlente, é a p~uc:i sus- ~)[ Sn. DEl 'L,'AfJO- Podia te1· entr.ulo este 
cept1h1lu:lade <lo ~1· . :\.rn.rlpc que i•2tmúlo de omo. 
nmn. p:tst;t acceítoa unu ontr:1, sendo depois O S1t. SA:-.1l' A10 F1·:1~RA7.- Os 21ol.1res depu· 
:rnlistitnido aindt\ n:-t qne cn:ercia.. e .;onti- t;:.dos sa he:u qne 11 situ·~ção é tão m :1, ']ne o 
nuando sempr~ n, !'eceb.:1· a mesnw. pressão, a <.!Sh\belecimento de crcuito mais importt\ntc. 
m05!11<t. asceuil.:nr.i,< absolut::i. do Sr·. L ncena. ! qne o fü1nco da Re1'it1IJJic(t estú ~om seus titu-

L1:r SP. . DEPU1'Ann-Ellc exerce a me::m;l. lo:; ali<\ixo do pai·. ( .'1poitJAos.) 
A;; :i.cçues do Bu!1co rln. H.epulilica, qne s.io 

prc:s~[O sohrc tOdilS :is r~tstn:>. i Il'OC!l;)t- .~e (IU· l º... 1 t e 20 :,. est ii.o :;ern o ,-.;ndida~, e.orno se vóde 
t.w a11arte~.) •êr da~ cotüçüe-5 de honteni. f~ li:'.18, isto é, com 

OS:::.. $A)II'AIO FEK.P..Az- Sr. presidente, nJo 24S de di fferença. (etpoiado.<), not~'lm10-se qwi 
ha pouco ternpo que, entre os uoa to' qu~ cor- e&..~ banco. em virtu•:te do seu <1:,,·:reto insti· 
rer:\lll no commereio. circulou.a noticia de que tucional, i um verdadeiro banco do Estado 
o S1'. Dr. ~fatta. i\Incllado se.ria. chnmatlo para, (apoiado); porqunnto existe l)<W<\ ::ts snns no~ 
o~cupnr n p 1Sh\ da. fazend::\. t:1s vet·datleiro cm'so força.e o: elln.s consti-

Nã.o quero fazer iuju:;tiçu. nenhuma n S. tuem verdmlebi. emissuo com· esse c;u·acter. 
Bx., n quem respeito, roas, $ej'" pehts qn:\li- <les1le que sô serão convei'siveis depois de 12 
dades qnc s. Ex. possne, pelostaleotos que o mezes de cambio <10 par, o que é umo. clli
distinguem, pelos car~os q~1eexerce '~ lll com- nrnra, o qne ê um impossfrel, o que e irriso-
pa.nhfas e ernprezas que dirige, nesse di:.t. o i·io ! (.M«itos apoia.dos.) : 
cimbiu sttbio . (lous dinheiros ! l B, si assim e. senhõres, e:te p:\pe1 rept'e-

~enta uma verdadeiro. emissão da :Na\~ão. 
G)r S1t. OrTlCICA- Foi algum C;,tfé que verd::deiro p:ipel <lo Estaclo, pnrque o cambio 

entrou. ce1t:.im0nte não chegara •.'l. 27, e, sobretudo, 
O Stt. S.nrPAIO FERRAZ-O certo é q11e, nií.o s~ nLnterã nessa. ccta~~o durante 12 

quirndo cot'reu o l:Jonto de que o illustre pre- rnezes. 
sklente des t<t camarit tinha. sido intlic:ttlo pa.Y'n Portt\nto, ó moeda. inconversível ; por-
o ~rgo \le ministro da f~zenda, o cam?io tanto, tem vercfa:iefro curso forç.ido. 
snbiu daquella rmmeira. E é quando a n<»ssa sitn,,ç5.o fim\nceira. est..\ 
. De ~mo(lo, senhores, que essa. reorga.ni:>ação assim1 q~. i:l11(lo ~e ç~{'.tnonstro, >\ \nca.pacidade do 
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S1•. Lncena para a g-est:to, economica, do 
paiz ... 

O S11. J os1; .\. YEL t~o - ~il.o apoiado. 
O S1L SA)JP"\IO FERRAZ - O nobre depu

tado pelo Ce<tl'á holll'<Hne com o sen 
não apoiado; mas eu vos pergunto: o 
'iscemlente do Sr. Lucena. sobre seu Cl)ll<:ga, 
niin ~tal que, eogitando de ciuaesqnet· medidas 
noanceims. não a=- tiYesse inunediatamente 
transmitticío ao Sr .. -\ral'ipe '? 

A aseend0nch1. se exercia :;obre tod::i,:; as 
pastas. (A1!oiado,< e apa.t!es.) O :Sr. 1_.u~cn:i 
er,1. o 111i1rntro da ag-r1cul tura, o mm1sti·o 
d,t instrncção pnblic:-\.-, o ministro da fa
zenda. 

Si th·cssc rne1:lit.las e planos 1inancciros, 
teria immetliamente inspímdo ao S1· . . ~1·a1•ipe , 
homem quasi inYalidatlo, · ac:o:;tu111ad0 aos 
autos e tl'ibun;1.cs. inteir:unento indill'el'ente 
a tlSsmnptos de finanças. (Tnlca ;1i-.~.: ;w,;1c>

~·osos apartes.) 
Senhores, l'B]lito, esta reol'g-:11ü:>a\ilo mi

nisterial não reorg-anisou cous;1 algum;~ : 
f'Oi uma farça dea.n te do p:u•l;tnwnto f' do pa1z, 
uma comedia. nma, triste manil~stação do 
desvio politicÓ em qnemat>chn. o Sr.Pre~idente 
tla Repnhlica. Quando todos ll<'>s patriotas, 
todos nôs repulílica.nos, teria.mos ::i<üis 1~1çã.o, 
teríamos corag·crn e mesmo de:;·;n.necimento 
em prestar serric;OS :10 nosso pa iz; qna ndo 
todos nós o qnc des('jamos é just:1ment.e te:;
temunhar mn proceàimento iwüado pe lo 
criterio, 11elo bom sen:::o e pelo p:"ttt·iotisrno ; 
timbrando os no5sos neto.:; pe h gencrosiclade, e 
sobretudo pelo amor à Republicn, ,-isto como 
todos elevemos adorar estas instituiç'.ües e o 
seu credito está intimamente lkarlo ao tra
balho que tivemos, r;la11tan1lo-as nesta 11atria , 
sendo preciso para. isso expelfü do seu seio 
um Yelho quasi no fim d<t vida, qu::isi :ica
bado pelas molestia.s, tendo talvez. como ul
tima espe1·;lnça a cr•3DÇ[t de que elle ao meoos 
seria o ultimo monarcha clest<t tü.o grande 
Nação Americam~ quando tudo i:<to é nm<\ 
ve1·d,1de inconcnssa, é quando S. Ex., sem 
rebuço nenhum e com o 1llilio1· iJ0sa:;sombro, 
patenteht :1 m;-'..is completa indi!rel'cD\ll pela. 
Gamara, pela impt•ensa, pela consciencia na
cional e pelo p:1iz inteiro ! (Jluitos apoiados.) 

O SP... ZA:IU-Eílc qnc tramou a. rcvolnç~iio 
pelo amor à Republica. 

O SR.. SA)rp AIO FERRM - Tudo vae des
orientado: as tortuosid:dc~ da administração 
são evide!Ítes. E assim os ma.le.s continuarão 
agg-ra.vaudo-se cadã. vez 1~a.is. O Sr. Lucen,t 
nunca teve plano :financeiro. : 

Será devida. por ventura à inexperiencia 
do Sr. l\fayrinl'i. que acotaç:ã.o do Ba.nco da 
Republica está abaixo do par? Serà devida ao 
pouco cuidado de s. Ex. com relação Ms ele-

vados e melindrosos interesses daquelle esta
belecimente de credito, a depreciação ascen
dente tlos seus titulús? Po1· certo q ne não. 

O Sr. l\foy1•ink é um patriota conhecido e 
cert:imentc inuito o amargumrú •3Ste estatlo 
de cousas. 

O Sr. Lucena leva, o seu desprezo a tal 
ponto, riuc nem siquer se entende com os dire
ctol'cS úos lxrncos, e é notol'io que alg·uus 
jornaes da, Capifal Federal teem aununcfado 
que o Sr. l\1ayrínk sente-se constrangido poe
qne nem siquer póde, de cornmum accordo, 
manílêsfar <]trnlqner pensamento ou ['lano 
novo acerca dest:L sitnaçü.o deplor:wel. 

O ::;r. Lucena pretenderá, µorventur;t, 
reorg-m1isnr o Banco da l{epublica, preso ú 
~ac::i.o pot· lia 111cs tão podet•osos? 

Fac;·o u111 appello ;1os lwmetls entendidos, 
ac1 illnstt·e Sr. l~ig-ueit-edo que tão i)l'ilb.ante
ment•: l'Cl!Olliün :í\~n•'rme rmis,,;ii:o do Banco 
l'ladonal, tr,1c:in<lo-a por 01wo: ao l1onrado 
81·. :l.layrink, ao presidente elo Banco rio Bra
zil, e a todo;; os prcsid·~ntes de liancos e a todos 
os competente;;; pam, que, ilian te tlo de::;prozo 
do Sr. Luc8m1. pehs r1uestões tin:1 nceiras do 
n1>;;so p::i.iz, se re1111am e apresentem as suas 
reclamações clirectarn•~nte ao Presidr.n1te da 
Republic:\ e r1ue essas reclamn.ções sejam le
varias por seu intermedio, já que as que se 
füze:n do n lto desfa tribuna são recebidas corri,_ 
a. maior inrli rrerern:a, ! ! 

Talvez 11 Sr . Lncena e outros r1ue rrnl1~am 
o gener;tl Deodoro supponliam que as y as
tas são cnbil:ada.s, que ha gente despeitada 
ll<L oppo::.iç-.ão e que interesses mesquinhos 
.Q·niam os discursos proferidos nesta casa, 
~nando ê notorio qu0 ningnem acceita com 
s. Ex:. rastn. alguma, e teem sido convidado~ 
numerosos cilla<liios e todo:; as regeitam. · 

O SR. ZA:IIA-Ate já se offereée m_na gra.
ti1lc.wão. 

o SP •. SA:l!PAIO FERRAZ-Esfa tão ridicula
risaütt a pa;:;t;t d<t razerida que, como cliz o 
nobre deputado pela fü1hia, até jà se dà uma 
g-1·atitlcação a. quem a. aceeit<tr. (Hila~idad~-) 

O meu requerimento tem «sua. raza.o prrn
cipnl e o fundamento mais importante nas 
pl'oprias p:tginas do rel:ttorio do Sr. A.r<wipe, 
qne hontem foi au:i.lysaclo pelo Sr. Oiticíca .• 

S. Ex. é o pl'imeiro a r.onfe::;sar que com a 
diíierenç:<\ de cambio~ pela. cobrança (te direi
tos adu,urníro.s em ouro, o Estado póde lucrar 
35.000:000$, quaudo os enca,rgos que o p~iz 
tem de pag-a.r cm ouro, tant() externos como 1ll
tel'!1os, elevam-se táo :-;ómeute a 13.500: 000$. 

O SR. CARVAL!iAL- E' verdade, eu verifi
quei isso mesmo. 

o SR.. SAMPAIO FERRAZ- Este systema de 
imposto indirecto redunda na ele.-:i.çfto do 
preço dos generos e ~:i.tluz-se e~ yr;i on~ts 
enorme para a populaçao, cm sacr1tí~10 ev1-
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d~nte para as classe~ P?~res; para os oper:.-
1'1os sobret11do, cuws- mteresses devemos 
defender com energia e denodo. 

De modo que o meu requerimento versa 
sobre assumpto importante, e ueste momento 
me constituo echo da grita e r.lo ·alnrma que 
correm por todas . as praç:as eommerciaes da. 
União, e sobeetnclo ur" nossa, qne é <t principal 
delkts. 

Os particulares estão soffreudo vei·dadeiros 
horrores, porque os ban1.:os se veem obrigados 
a, restringir as :mas opernçi')es e o .juro que se 
lXtg·a. hoje é enorme. 

O Sa. OrrrcrcA.-Porque não lm confiança 
::tlguma nn. moeda fiduciar!a. 

Nestas condições, peço a V . Ex. e â. Ca
ma.ra. desculparem-me nor ter tomado por 
tanto tempo suri preciosa a.ttenção fazendo 
estas ligeiras con:;iderações, para o que fui 
impellido sómente })Or patriotismo e amor á 
Republica. 

O Su. MONIZ FREIRE- V. Ex:. occupou a 
tribuna brilhantemente. 

o SR. SAMPAIO FERRAZ-O requerimento 
a que me referi é o seguinte. (Lê) 

(Jl'i'.ito bem, muito bem, o oi·ado't· e felici- . 
tado por- ·,nuitos .Srs. deputa.do.~.) 

O Su. S.nIPAlO FF.IrnAz-0 :::-ovemo, cCJm n, 
sua adminbtrnçlto tina11c1~ ira,~tem dado logar K.equ1':i1·0 que poI' intet•medio d<.t mesa se 
a, qtle se te~lla trngmentntl? exaggeradamente oütcmha do ministro dn. fazenda copia:; dos 
n. fo.X•'\. rlo5 .1uros, de m<u1emt qne os b<i.ncos <wisos. circulares e mais documentos rela
veem-se olwigndos, por uma prvcan(:ão extra- ti vos ao dccri:to de 4 do outubro ile 1890, 
or<linaría, a dilfict1ltar· tran~aç0e~ e ;.ité n que estaLieleceu o pag-amento dos direitos 
1.:olmw commis:;ões que 1.1unc<t existiram em aduaneiros em ouro. 
operações de credito. s. R_ Rio, 6 de julho de l8Ç)l.- Snrn.pa.io 

Já Jo~o Baptista Say digia que não havia Ferr-az. 
uma ar1thmetica par:\ o Estado e outl';\ par;.t Proce1.le-se à chamada, á qual respondem 
o partienl<w; a:;sim corno nii.o hn, credito para os Srs- Nina R.ibeiro, Rodrigues Fernandes, 
o particula1· tlifferente do creLlitO pam o N-0gueira Paranagui~, Cttsimiro Junior .. Bel
Estado. fürt Vieira, Indio do Brazil, Innocencio Ser-

A prosperidade da col lectividade é que es- zedello, C::tntão, Pedro Chermont, M•ttta 
tabelece a elevação do credito nacioua.l. Barcellar, Nelson, Pires Ferreira, Barbosa 

Permitta-me ainda, Sr. presidente, m;1is Lima, Bezerril, Justiniano de Serpa., Frede
algumas palavras, desculpando-me a, augusta rico .Borges, José Avelino, José Bevila
Camara o tomar-lhe por mais um pouco de qua, Gonçalo de Lagos, Pedro Velho,. Sá An
tempo <t sua preciosa a.tteução. drade, Retumba, Andr0 Cavalcante, An-

Ao passo que uôs vemos que o nosso credito nibal Falcão, Pereira de Lyra, João Vieira, 
externo, apezar de todos os per.ares, sem em- Espirito S;into, Bellarmino Carneiro, Oiticica, 
bargo da iucompeteucia do Sr·. Lucen<L e do~ Oliveifü Vallailão, Augusto de Freitas, Tosta, 
seus comp<mheiros e da inditrerença do Pre:. Zarna, 1\.rthur Rios. Garcia Pires, Marcolino 
sidente da Republica, não está a.balada. o :.\loura, Severino Vieira, Santos Pereir-a, 
credito interno é meclonho, e os particnl.:ires Custodio de ~íello, Pauh'\. Guimarães, Amphi
não l?odem fazer operações, não podem dif- lophio, Pereira de Mello, l'vluniz Freire, 
fundir os seus interesses. Atllayde Jnnior, Fonseca e Silva, Nilo Peça-

As directorias dos bancos restringiram nha, Fr<tnc;.a Carvalho, Luiz Mur;.tt, Baptista 
todos os negocios e o que é uma dolorosa da l\fottll, Alcindo Guanabara, Erico Coelho, 
verdade é que os c.'\na.es ua circlllaçiio eco- Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, Aristides 
nomica acham-se obstrui dos por enorme massa Lobo, Furquim Werneck, Jesuíno de Albu
<le pa.pel. · querque, Vinhaes, Thomaz Deltino, Antonio 

Por que rnão os homens competentes não Olyntho, Badaró, Joã.o Pinheiro, Pacifico 
lembram ao governo um expediente qualquer · :M:a.scareuha, Gabriel de l\fagalllães, Chagas 
ordinario ou extraordinario ? Por que não se Lobato, Jacob da Paixão, Alexandre Stockler, 
procede de prompto á fusão cfas companhias Francisco Veiga, Alvaro Botelho, Gonçalves 
que não teem futuro, <'1. liquidação de outras Chaves, F!Ollic'iano Peuaa, Viotti, Corrfa Ra
que são verdadeiros desastres ? bello, Astolpho Pio, Gonçalves Ramos, Carlos 

A circuln.çi'.i.o rla moecht está embaraçada, e das Ch<tgas,Domingos Rocha, Costa. .Macha~o, 
os depositos dos 1;aucos não e que hão di: con- Domingos Porto, João de. A vellar, F:rrel.I'".1 
stituir a sa1 vação publle;." e ria.rticul<lr. Pires, Francisco Glicer1?, Bernardino de 

O que é preciso é acabar com a incouver· Campos,,ces.i.rio Motfa Jumor,Moraes Barros, 
sihilidade da moeda. • Carvalhal, Mursa, Rodrigues Alv:~s, Ca~los 

A Ca.mara sabe que o curso forçado é ªI Garcia, Moreira da Silva, R11b1ao J~1or, 
maior das calamidades que podem pesar Azeredo,p~etano de Albug.uerque, Marciano 

•

7 

sobre um paiz. . de Magalhaes, Fernando Sunas, Lacerda Cou-
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tinho, 'Victorino :Mouteíro, ·Antilo de Faria, 1 Art. '2. 0 Revoga.m-se as disposições em con
Borges de Medeiros, Alcid.es Líma, Thomn,z trarío. 
Flor·es, Demetrio_Ribeiro e l\1ennil Barreto. Sa.la, das sessões, 6 de julho rle 189l .-Fir-

A1ire-se a sessao. ln.in.o Pires Ferrei1·a. - Ct!stodio de Jiello.-
Faltam com causa participada os Srs.1'\fatta Dionysio Cer21ieiro .• 

Machado, Paletta, Eduardo Gonça,lves, An-
1'.rísio Fialho, Pedro Americo, lfayinundo Ban
deira, Francisco Sodré, Dr1.Jauo Marcondes, 

N. S-1891 

Cyrillo de Lemos, Viriato de Medeiros, Leonel Pe11sao úviittiae filhos do D1· •• 1ntoi1io EB~ebio 
Filho, Americo Luz, Dutra Nico.cio, Francisco Gonçali;es de Almeida 
.AmarnJ., João Luiz, Domingas ele ?IIoraes, 
Bell:rnnmo de illendança ~ U.ochn. Osorio : e 
sem causa participada os Srs. Uchfo Ro1.lÍ'i
gues, Lau.ro Sodré. Costa. Rodri!::'ues, Hen
rique ue Carvalho, ?IIartinllo Rodr\gue<i, .Toão 
Lopes, Nascimento, A!mino Affonso, Mig11el 
Castro, Amorim Garcia, Epitacio, Couto C<tr
ta.xo, Tolemino de C<trvalho, Rosa e Silva, 
.lose Mariano, Gonçalves Fer!'eira, .Joaq1üm 
f'.ernamhuco, Ju:encio d~ Aguü.u·, l\feíra tle 
vasconcello$, .loao de Siqueira, Luiz de An
drade, Theophilo dos SantM, Pontes de Mi
randa,Gabino Besouro, lYo do Prado, Leandt'O 
Mv.ciel, FelislJello Freire, Paula Argol lo, 
Sea,hra, J.lilton, Dyonisio Cerqueira. Leovi
gildo Filgueiras, :'.\Iedrado, Pires de Albu
querque, Prisco Pa1'aiso, Fonseca. Hermes, 
l\fanhães Barreto, .Uherto Brnndiio, .To:.tquim 
Breves, Virgílio Pessoa, Fróes da. Crnz 
:i\fayrink, Figueiredo, Ferreira Brandão' 
Gosto Senna, Lamounier, Manoel Ful~ 
gencio, Aristides !\laia, Ferreira Rabello 
Bueno de Paiva, Monteiro da Silva., Ma.rtinh~ 
Prado Junior, Lopes Chaves, Adolpho Gordo, 
Angelo Pinheiro, Rodolpho Miranda, Paulino 
Carlos, CostaJuníor, Alfredo Ellis, Almeida 
Nogueira, Fleury ema.do, Leopoldo de Bu
lllües, Guimar-âes Nafal, Lauro M:iílíer,C<.wlos 
Campos, Schmidt, Pereir<t da Costa, Jul1o de 
Ca.stilhos, Ernesto de Oliveira, Abreu, Ro
mero Baptista, Cassi<\no do Nascimento e 
Fernu.udo Abllot. 

E' lida, posta em discussão, e dada, por 
approvada a acta da, sessfo a.nterio1·. 

Veem à mesa, são l\dos, julgados objecto 
de deliberação e enviados á comrnissão de 
fazenda os seguintes 

PROJECTOS 

N. 7-1891 

Pe'l!Süo á viuva do capitao Aíwjnio Loi~renç~ 
Telles Pires 

O Congresso Nacional decreta : -

Art. l. ° Fica concedida à viuva do capitão 
_Antonio Lourenço Telles Pires uma, pensií,o 
~nnual de 2:400$000 • 

~.::: ,..-_ 

O Congrc:sso Nacional decreta : 
Art. l.•i Fic:tconccdithlúYinvac !ilhos do 

Dr. ~\ntonio guzcbio Gonr;.nlvL·i! 1l{} Almeida 
llliJa peJJs;'io ni>J>u;d de :3:(il)O.';i>ui>. 

Art. 2. º Revogam-se as t.lisposiçües em cou-
ll'êll'ÍO. . 

S. R. -Saht 1la. Cam::tt·•t dos Deputa.tlos, G 
de julho de 1891.- 1l11gu.•10 de Preilas.
Arthur Rios.- Hcn-c.olino Moura.- Carcloso 
de 1lieUo.- Gcircíci Pirt)s.- Paula Gilima
tães.- Cesa Zl!ma.- Samos Pereira.- ])io, 
ílisio C1.wq11ei;·a.- Mi911el Castro.- Anclre Ca~ 
vulc1,t11ti.- Eélttcio Pessoa.- Thoma::; Del(i.no, 
- Sá .Anúnide.- Filvueiras. -Severino Vi
eira.- Pii-es Ji'er1eirct.- Ser:;edellu Cordja.
J. Tosta.- Dr. JosJ 11I(tltuB acelv.u.- A. 
Botelho.- .JosJ .Mariano.- A. l1lorcil"l~ da 
Silwz.- N asciincnto.- Fonseca I11mncs.- Je
suino de .1lbuquerque.- Frederico BM·ges.
Lopes Trovcio .- José Bevilaqua.- Barbosu 
Líma.- Retumba.- João Lopes.- Cantão.
José A-velino.- Nelson.- Na:oarro de .Al;1ie·~
da.- .A. Li<lio elo Brazil.- Belfort Vieira.-
31 oni:; Frefre.- Glicerio.- Nina Ribeiro.
Am.phitophio.- Carlos acm.1;0:<.- Lacerda Coii
tin/u;.- At1iaude .l'Unior.- Oti.vefra Pinco.
Nog11,eira Pa;·anar;uâ.- J. R.etii,;iúa. 

Vem à me:;a, é l.ido, julgado objecto de 
delibaração e euvktdo ú, co1umissU:o ele orça
mento o seguinte 

PP.OJECTO :N. 6 - ] 891 

Acquisição da casa em que falleceu o Dr. 
Benjamin Constant e elo edificio e1n 9ue 
{uncciona·oo " Instituto dos Cegos por oc
casia:o ria proclamCtçáo da Repubtica. 

O Congresso Nacional: 
Considerando que a casa em que residiu e 

fülleceu - Benjamin Coµstant - está moral
mente ligada:\ historia da patria br11zileira e 
constitue precioso legado do publico á poste
ridade rigradecida ;' 

CQ.nsideranclo que a patria incl)mbe o grato 
dever de amparar, com carinhosa. soliçi~µcte, 
a fümilia, do {qn~ador Q.a Repu,bJtcft, 
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Decreta: 

Art_. l ." Fica o Presidente da. Repnblica 
autor1sa~o a despender desde já a. qun,nfrt 
n~cess.ar1ft para, de accordo com o art. 8" .das 
d1spos1ções transitorins da, Constittüçiio· Fe
~eral, ad.qnirir p:trit o Esta.do n. casa em que 
falleceu o D1•. Benjamin Con::;ta.nt Botelho 
de Mo. gal11ãe:;. 

Art. 2.0 A .familia do g-r·an:1: patriota será 
desci~ .. logo rnc!Gmnizada . ::1:· 1!o3spezas por 
ella le1tas coma. locação 1J~s-:1 casa desde 24 
de. f~•:ereit•o ulti1no at•'! aG rlia em qne for 
:;al1sle1to o disposto no citado art. 8°. 

Art_. :~." Fica o l~odcr Executivo igualmente 
auton:;ado a a.1lqmrir par:• o E:;tado o elli1icio 
cn.1_ qn~, n~ tempo d;i p1·ocfa111a~~10 ,fa h'.epu
bl1c1, funcc1ornwa o Instituto dos Ceg-0:5. 

Parag-rapho nnico. Post::t nesse e•lilicio 11ma 
placa_ comn:iemora.ti va. dn.s in triotica.s delí
lier·ac,~oes alu tmnalhlS pelo:; organizaclot·es da 
H.epubli··a, servirá elle de arcllirn de rpia.utos 
documentos po~sam interessai· à historia da 
re,·oiução 1le 15 ele nov.:mhro. 

S. R.- Stil:ub:; sessões, 7dejulhode 1801. 
- Bm·bosa Li;;ia.- Bc;:;erril.- J. Lo11~s.
Gonçalo de La!fOS.- Josc Avelino.- Freduico 
Bo;·ga.~.-:.11. C. Bastos do ~vascima;Uo.-Jlar
tiriho Rodrigues.- J. Se;·1ui.-Nelson de Vas
concellos e .Almeida. 

E' i_gual~ncmte lida e fica. solJre a. mesa, para 
ser discutufa e votado. na, se~s<Io de <tmanitii, 
a seguinte 

IndicaçrJ.o 

Indico que seja presente it comm1ssao ue 
constituição. legislnçiio e jnstiça o rl~creto 
n.- 848 de l ~ de outubro ~e 1890. que orga
msou a Justiça Fe•.lera.l, anm ele sct· cum1H'ido 
üe alguma sorte o dispo.:;10 no at"t. :34 n. 26 
da, Constituiç:ão.-Casimi1·0 Junior. 

O Sr. Erico Coelho (pela oi-clcm) 
pede . prol'Ognção da hora do expediente por 
20 mmutos, no maximo, parti uma explicaçiio 
pessoal. 

O SR. PRF.SIDE:'\TE - Si o nohre deputado 
tratar unicamente de uma explicação pessoal, 
póde fallar irHlependeute ele urgenci<i. 

O SR. ERICO COELHO (occiipando a tr-iburia) 
- Sr. presidente, subo à tribuna. constrangido 
para deslind:ir uma. questão pesson.l. Peço a 
:i.ttenç:ã.o da Gamara apenas por alguns mi
nutos. 

Ha dias fui desconsiderado nésta casa por 
um companheiro de representação, estando eu 
amente. 

Tratando de impugnar o aparte que eu 
emittira qu:.tndo orava. o distincto deputado o 
~r. Zama, um illt,stre repres~ntante do es~ 

C:m1:i.r:i. :V, I 

tado do Rio de J:::,neiro referiu-se a minha 
hllmilde pessoa de um modo insolito como 
esta. Cam<tI<I· n:í.o estiL acostumada a 'ouvit· 
maneiras que foram estrauhadas ern termo~ 
ex:plicitos pot· um dos mais conceituados or~ 
g-J.os do jornalismo desta capital. 

A Camam s:Lb~ que eu eu não possuo he
nltuma 1las rp.ial1da.des que me foram ::i.ttri
buitlas pel0 D_ia-,.io. do Co.iwiercio, pelo q>re 
remio graça3 <t aprunorada penua elo di ''ilO 
reprnsentante do Ceat'á. o Sr. JosG Aveli~o · 
porém, corno o mais obscuro membro d~ 
Con.:;resso e~tá no direito de exi::ir qne nest::i. 
e n::i. outra casa legislativa nU.o lhe falti~m 
co:n a •:ortezi:t devida <'I. too.lo o representante 
da Nü1,:;io, !'eleve a. u.ssembléa. que for-mule 
mrnha.s queixas. 

Perg-unto a V. Ex. a. qnom incumbe im-
edir que os debates de.!.!·encrem em ª''".,..t'eS

süe:; pes::oacs, si é permitido ao orado~·~ não 
só approvar ou rept'ovur opiniões de aJo-mn 
d : pnt:1do, como abrir devassa no fô1·0 in'timo 
da con:;cicncia do vrox:imo, e inquirir da índole 
e do tcrnper:imeuto '10 contrario. do:; 1110-
vei;; e inteuçã() das opiniões que procll!';L com
bater·~ Fúi •) q ne rez men illustre compa.
neiro •le lrni:a.da, cm rol~1çã•) :1 minha obs
cum iudiviclualiúude. 

O SR. Or.rvEmA r:-'1xTo - E' nma injustiça. 
cl;unorosa; e11 gutwclei para com V. Ex. tocltt 
:L 1letr0re11\'ª' corno a. Cttmara inteira j)ôde 
testemunhar. 

O S1~. Ewco Cor;:uw - Quem niio conhecer 
ele ~erto.o met1 talent,?SO contendor será cttpaz 
de 1ma;;10ar que S. Ex. laboro. nti persuasão 
ingenua de ter mudado o senso das cousas, <t 
exemplo de Sgnaeello; mas eu que o couhe
ç~'.) de long:t dat;1, como um distincto homem 
de letras, e parüimentar· rnrsado nas lides 
du. paht vrn, não posso acceitar como exp1•es
sões da smt amabilhlade as referencias que 
fez <t minlia, humiHima pessoa. 

o SR. OLIVEIRA P1mo - V. Ex. terá a 
explicação, iiodendo eu garantir :1 Camar:.i, 
que nuncame passou pelo espirito a icléa de 
oifender nem ele leve a V. Ex. 

O SR.. E1uco COELHO - Chama-se iudole á 
disposic;.iio de H.nimo que, regr<t geml, q:mndo 0 

é boa: <L convivencia dos espil'itos perversos 
não põde deturpar, e quando é má'" educação 
mais esmerad<'L muitas vezes não consegue 
corrirrir. 

A Índole é I:loa. ou ê u1<i. Alludir 11 indole 
de alguen1 vag3\mente, censurando o seu 
procedimento. equivale a atl'ibuir-lhe uma 
disposic;.ã.o natural de espírito para o mal. 
Foi o que fez meu illustre companheiro de 
representa<;.c1o respeito ao meu aparte. 

o SR. OLIVEIRA PINTO - Estú, laoor~ndo 
em engano. ·· 

31 
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O SR. E1ué04COELHo - O aparte que tomei d~-~enado de CaJigula-o Congresso Con
a liberdade do dirigir ao eloquente repre- stitmute do estado do Rio de Janeiro; podendo 
sentante da Bahia, em uma das sessões prts- inforir-so,rla má collocaç,;."io de minha phrase 
sadas, leYanto11 ::!'tantle :Lia.rido na salinha que eu apenas queria pro11igar os actos d<~ 
constituinte do governador do estado do Rio assembléa leg-islativ<~ de meu estado natalício. 
de Janeiro, e dab.i, transbordando em injurias Não veja, p0rém, <I. Gamara no que acabo 
pela imprensa;veiu respigal'-rne neste recint0. de dizer, retractaçã.o do meu enunciado, mas 

U::-.r SR. DEPT]TAno- Ellejú deu a, explica- simples rectiticaç~1o. Quiz capitular de ver-
ção. ;::onhos'.i em primeiro logar a administração 

O SR. OLIVEIRA P1::\TO- A Cam<t1':1 : <'1dG nnanc~1ra e a organizrtção dada pelo Sr. 
Franc1sc:o Portella a.o estado do Rio ele Ja-

lJem julgar do meu procedim.mto, e da .Üúll·· neiro. Qniz verberar sobretudo a farç-.<t. eleito1'al 
que esta tenclo na tribtlllêL o nobre ileputail· . desaverg•.Hlhava e indecente, qne houve ulti-

0 SR. ERrco COELHO- E' a minh:t vez ;Je mamente no estado do Rio de Janeiro, e que 
explicações. Se. presidente,em vez 1le limitar- 1woduzin ess'" ajnntamento heterogeneo, de 
se a impugnar a minha phras.~, allu.:liu algnns cidadãos reconhecidamente. dignos, ao 
S. Ex. ao meu temperamento. lado de muita gente que, politicamente 

QueJem que v0r meu temperamento com fi1llando, nada tem rllte perder, intitulado 
com o ·meu procedimento no desempenho elo Cong-1·esso Flnminense, composto na sua. 
mandato ? maiol'ia de funccional'ios publicos depen-

Acresce que referiu-se S. Ex. à minllaiuclole dentes do governador e concessionarios de
em termos vagos, e ainda mais, à rninl1a. pai- favores üo Sr. Francisco Portella ! 
xão partidaria.; e qualiticando de de1msias de Eu podem ter qualificado de vergonhosa a. 
linguagem as expressões do illusfre deptü<tdo resolnçfo do Congre:::;so Constituinte do Rio 
pela Bahht. e <tS minhas, extraoltou-as m;1i" da ele Janeiro, que antes de fol'mular uma Con
parte do Sr. Cesar Zit.nla, attrib11inLlo-llie stituição, sem mais forrna.liJ.ades, sem o 
maior imputalJifüladc de opiniüe:; do que a menor exame, approvou toclos os actos do 
mim. Está no discurso ele S. Ex., o qual por governa.dor,;T<Uiile somma do:;; 'l uaes interes-
economia de tempo não reproduzo. sav;un a congressistas. 

A Gamara reconhece1'á do que levo dito,re- Não foi est;1. a intenção de meu aparte, 
correndo aos fundamentos de minhas queixas, acrerlite a Cr.mam na sinceridade com que 
ao Diario do Congresso à pagina 157. lhe fallo. 

Imagine a Gamam que eu hoje, usando da Niio tive em mente oft"euder o ajunfamento 
liberdade que se arrogou o meu illustre con- que em Nitheroy se intitula Congresso Con
tend01\ recambfava-llie as invectivas pes- :;;tituinte do estaclo (lo Rio de Janeiro; porque, 
soaes, e pela mesma maneira dirigi;1.a S. Ex. comquanto indebitarnente eleito, é a, maior 
estas arguições : - As YO:Ssa:::; opiniões po- p·~rsonificação do povo füuninense, nesta 
líticas, a despeito de serdes um homem de ta- quwlra e quem sitbe ·~ sua unien, esperança de 
lento e ill ustraclo, C'omo reconlle;;o, res,,entem- futuro. 
se da frouxidão dos vossos nervos; - Quer l\las, qua111lo censurasse ao Congresso flu
me parecer que -vosso comportamento nesh mineuse, esta.ria no meu direito, como repre
assembléa proyém da clyscr;-1,sia de vosso~ hu· sentante da uação, como filho do estado do 
mores, e assim por deante.. . Rio de Janeiro, rine se comnadece de suas 

Si eu dissesse taes cousas, o meu illnstre miserias, de junt<t.r meus protestos ao do 
aà.versario terfa o direito de queixar-se. em illustre representante da Bahia. 
primeiro logar de mim; e em se;::-nurlo 1óga1· Eu, senhores, não costumo espiar a cou
damesa, por ter permittido semelhantes iusi- sciencia de meu semelhante; nem me anima
nuações à respeitavel individualidade de ria êl espreitar a consciencia politica do 
s. Ex. Cong-ee.sso Constituinte do eshido do Rio !le 

Volvendo á celeuma levantada pelo meu haeiro, cratera r1ue antes lle ejaculai· cor
a.parte, seja dito de passagem que a minlrn pusculos luminosos, prQJectou fumaça e insul
phrase sahiu deslocad<t n<t publicaçifo dos de- tos contra <L pesso;~ 1le um representante da 
bates. Depois de ter passado cm rapida re- naç~o. . . . . . . 
vista as desordens que teem h;_iviclo em varb; Nao me abe11·arw des!:a :mlmha leg1sh\ttva, 
Rontos do p:üz. rel<ltivamente á orggni,;:11;ão 11·eceio

1
so <le q_ue _me ª~?nteccsse. o mesmo que 

e.os estados, o lllustre parla .. n1ent;_,r ::ir. Zama ::mecet.ea ao n~1~1toso ~11 \·a J~rclm~, rtue escur
exclamou : E o est<ido do Rio d.? J mwiro ! . . . raç::tdo da pol!t1c<L pelo Sr. F ranc1sco Portella 

Na pausa, que as reticencias assignalltm na f?i mo!Ter em paiz estrangeiro, tragado pelo 
publieação elo ])iario do Congres>o, jJI'OllUilCiei vesuv10. . 
estasp<llavra.s:-E' a vergonha da RepubliCêl. 
Entretanto, o meu aparte sahiu ao cabo -do _ O Sr. Oliveira' Pinto diz que, 
trecho em que o eloquente orador qualificou "fendo de passar-se:á ordem do dia, deixa de 
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tom~r agora ~ palavra, e não . só por este O SR.. PRESIDE~TE - Si o nobre deputado 
mot:vo, como amda por·que ?ão deseja af~fstar~ clá licença. eu explicnrei. 
se das normas de cortezia que se propõ;3 Foi appr·ovada urm~ indicação do Sr. Serp::i. 
~m~t~'. _na Gamara,, o que não sabe si lhe que pedia a nomeação de uma commis~ão para 
::;2r1_:i. A1c1to guarUa.r agora, atteuta. a exacer- _dar parecer sobre o Couig·o Peual. -
baç.ao com que expressou-se o nobre deputadó ~~A esta indicação füi apresentado 11m acidita
que acri,hou de occupa.r a trib11na. mento que mandou tornar extensivo ao 

O S1t. ANTÃO Dg FARIA-Peço a v. Ex. exame <los cotligo.s d~ e_::erci.to e marinha o 
que consulte a ca~ si me concede 10 minutos tl'abalho desta coronnssao, 11cando ella com ... 
de urgencia. posta ele 9 membros. 

o ~ r p .. • -- O Sr. ptesidente consultou a Gamara si a.. 
v t ::; •· RE::i!-riE?\TE-Na.o ha numero para commissã.o devia ser eleita ou nomeada; e 

o n.r o reqnenmento do uolire deputado . nestn. océasião foi lembra.do que, ele conformi

O S~·. neüun ba (pela onlem) dii 
q~w motivo superior à sua. v0utade in1pe
d10·0 de comparccet' ú ses8ão de lton tem. sem do 
bo,je surpl'eendido com a leitur<t do Dicirio 
Official, em que vem t1·anscripta :t acta rios 
trabn.lhos da Cmnnra. 

Pcb mesma viu que :·t mesa. llontem no
meara uma co~1~iss:1o de nove membros p:lra. 
trat;~r ela rev1~tto. do co<ligo peoa.l da Rc
pubhc«L e tlos c?d1go:; pe11;ics üo exercito e 
da armada, em nrtui.le de nm requerimento 
do honrado deputado pelo ceará,, o Sr. 
Serpa. 

?arece-lhe, pelo que foi inl'ormn.do, que a 
Ganw.1·a resolvera que semelhante commissúo 
f'osse eleita e n:io nomettda. 

Yo;ms - Não, senhor. 

O SR. RETU)IBA pede permissão ú. Gamara 
para. h~;-rm·. um pequeno protesto contra a 
nomeaçao feita. 
. A I!l•üeri_a do co<ligo 11enal da Rep1lhlica, 
~ mmto d1:versa da do cocligo penal ela 
arma~ta ; exige-se ptH\t esta c:onhecimen tos 
espec1aes. 

dade com a. indicaç-.:io, a commiS&io devia ser 
nomeada peh mesn. De acr.ôrdo com esta 
manifüstação ct ~ • Gamar-,\, o Sr. prcsi.rlen t<> 
norneoa os \1 rnemliros q uc deviam compor a 
comrnissii.o. E' a infol'mação que posso tlar ao 
nobt·o dep,1tado. 

O Si:. RETU~IB.\ (peln 01·dem) insiste na 
su;L recl::unaçiio, porqtw entende que a com
rnissilo se ach:t incompleta, por niio ter sido 
núlla ineluido um proti~:>ionat t.la mal'inha,. 

O S1t. Pr:.ESIDEXTE-0 nohre 1Jeputado re
clamarit corno entender. Mas a commissão 
foi nomeada velo Sr. presidente d;.\ Camara 
pelo modo que acabei expôr· ; e não me jul
go autorisatlo a annulla.r o que se fez nem a 
substituir qualquer uos nomes designados 
por s. Ex:. . · 

Devc-:5e seg-uir a ordem do dia pat>a a qual 
foi dacht em 1° logar ti votnçiio dos requeri
mentos cuj<• di:scussiío .dcot1 ence!'ra.da. Nilo 
h~i n~unero para vot<\l'-se. . 

Develll seguir-se trnbalhos de comm1ssões . 
Nilo htt neOhum pat·ecer sobre a mesa, e se 
algum Sr. deputado tem qualquer parecer 
a envim• J?Õde apresenbl-o. 

Ora, vê-se nessa commissrr.o illustres 
collegas, jurisconsultos abnlisados e uistiuctos O Sr. Oiticica-Foi enviada á mesa, 
militares do exercito; mas a mesa esqueceu-se uma indicação que apresentei, e corno não a 
de para, ella nomear algum membro clama.ri- vi incluidt\, na ordem do dia, desejo saber o 
nlia de guerm de cujos serviços, entretanto, fim que levou. 
se trata. o SR. PRESIDENTE - A indicação devia ser 

Vem, portanto, pedir ao Sr. presidente lida na hora do expe.rliente; mas o tempo f?i 
que atten~a ,,_esta. consideraç-ão. Parece-. lhe, 

1 

~sgo~~do com o d.1scnrso do Sr. Sa.mpaio 
~om consc1enc1a que esta commissão fica assim l err.lz . 
m~ompleta. o SR. 01Trc1c.11. -Peço que seja consultada 

O SR. ARISTIDES L()BO _Foi irregular- . a ~arria_ra par~ entrar em ordem do dia a 
mente nomeada. mmh« mcllcaçao. · 

VozEs - Não !ta numero . 
. _O .SR. RETmrnA pensa. r1ne com efi'eito, ella 

foi rn:_:eguh1r1~1ente nomeada, qne ella clevia 
ter sido eleita, e, apeZ<lr de reconhecer 
em :::e.u~ meml~ros. capacid<Vle bastante pata 
ª· rev1suo do cod1go Penal, pede. ao Sr. pre
sidente que, no caso del!a não so achar 
definitiyamente nomead;t, e si não tiver ele 
ser eleita, a complete, designando par::i. ella 
un1 deputado que perten~.a á marinlm ele 
guerra. ~ ' 

o S1t. 01TrcrcA - Peço qne se mande fazer 
:! cltamadrt para se saber si !la 1111mero. 

O Sr •. :Justiniano de Serpa 
(pela ordem.)-~\ quest<'iO que su~citou o hon
rado deputatlo pehi Pa.rahyba pode ser e:x:a
minachi sob dous aspectos: quando se trata. da 
legitimidade com que o presi~en.!e da mesa 
procedeu à nomeação ela . comm1ssao que tem 
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de rever o Collig-o Penal commnm e os codigos 
do exercito e d:t armada, e íJU.mlo se trata 
da ;rnsencia sem uuvida. ,dign<t ue reparo, 
de um milit:w que represento a marinha,-~no 
estudo de uma. questão, que lhe tliz respeito 
directn.mente. -

Quanto :'t primeil'a, p.i.i-te, estou de accordo 
com n. exposição feitn. pelo honrado St'. JJI'esi
dente da, cama1·a na explicaç:Io que tleu ao 
uobre deputado. 

Approva,clo o :ulditumento ao meu Mqneri
men to, o Sr. l\Iatta Machado sn~citon a du \'ida, 
de ser ou não nomeada pehl rne:>ü. n, com
missüo ;;, que ::;e referia o meu reriucrimento. 
e peclín a Gamara que se prouunrias~e ;L res
peito. bto é, si a comnüssiio ele veria ser e lei ta 
pela. Carnar:t ou nomeada pela mesa,. 

A Cn.marn. pronunciou-se 1•ot· c,;te nltimo 
alvitre; mas o Sr. ?llatta I\hclrndo n:i:o JWO
cedeu irnmediatnmente ::~ nomeação, e db:;c; 
que opportuname:1te o fat"i;:i.. 

Cowo liontem me ;1nseu tei antes (le te1'mÍ
nad<\- a. sesi':lo, 11ão tive OC'.ca,;iãn <le ver os 
nomes escolhi( los par:l ess:l cornmissio, e lw.ie, 
npresentando-se-1111! nm:l lista, notei qne 
realmente havia uma Inr;ttU::l. 

Encontrei 11~1 cornmissão um professor de 
direito, tres hacha.reis que :::e tlev<jrn 1n·e:mmir 
conhecedor-es da matel'Ín. dous ou t!'e:; o!liciaes 
do exercito e a ausench{ comi_:>leta. de um olli
cial de marinha. 

Nestas condições, en. que tive a hom·:'l. de 
rtpresentnr a i nclicaç'.ã'.1 de que se lt'atn, venho 
pedir á Gamara. a exonfü·aç,ão elo Iog·ae que 
occupo mi com missão jl:trn. ser substituído por 
um official de rn,1rinhn. qne preencha. a Jn,. 
cunn. notada na commi~~ão. 

D"este modo poclerú sei' atteodida a. justa 
reclam<wão do n0bre rleputado pela Parah)·b t 

(.Apoiados. 111<'ilo be>11) 

O Sr:.. PRESIDE~TE- Em substituição rlo 
Sr. rJeputauo, iie<t razendo parte 1la commis
são o Sr. c·ustodio do :\Iello. 

ORDE:\í DO DIA 

o SR.. PFtESIDEXTE a:rnuncia. a. 'l!Otação- rlos 
requerimentos. cuj,1, discussão ficou encerrada 
na sessão anterior. 

Indo proceder-se à votação, verifica-se 
não haver numero. 

Vae n imprimir, p~1·a entrar na orde~n dos 
trah:llhos,o seguinte parecer d;t commissiio de 
fazentl<t e industria. 

N. ;3 - 1891 

A Baror,eza. de Villa l'vfaria, concessionaria 
da. _permissão constante ·do decreto n. '1:4 de 

7 1le de~emh1·0 de l 889, ixir;t lnxrar ouro e 
ontt•os mineraes JlO rio Cahaça.1 e se11s af...; 
ílne11tes. no estado de I\fatto Grosso, prxle 
i10 Congresso vrorogaçiio por mais dous :11mos 
de prazo que lhG foi concedido no citaJo 
decreto. 

ParG. esse lim al lega ;1 grande distancia a 
riue se acham situadas as minas, o embaraço 
nctu:1! da praç-a. e rliflicul<larles de braços para. 
se1118lhante generü de serviço, alt'•m de outros 
motiWlS superiores e independentes tle sua 
vonfade. 

A clausula :3'1 ílo decl'cto de cunce~são 
mnrc;t o p1-;tzo 1lc dol:is :111110':-, a contar da 
tlat;t <lo me~mn decreto. p:11·:t ;t co11ccs:;ionar-ia 
mandar p1·ocerlel' a 111erlk:Io e 1le111a1·c::c,'.~ o das 
datas mincr:1es conc·~dida~ n a [H'1~scnla1· ao 
g0\·ern:1d01.· do e,; ta do as t·c~pecti \';ts pia nta.,;, 

A dau:;nht 5ª impiíe :1 (' 1d11cid:1do 1:a >'.011-
•:eF::;ão. s\ niío f'o1·en1 co: ne1·:tdn . .; os tralial !tos 
p1·cp:trata1·ius pa1·:1 a 111itl1~r:11;:i11 denll·o do 
prnzo do rl•)11S anno~. dcpni,.; ilt) 1111•dirla:-; e 
llem:ire:tda,; ;ts d:t t:Ls ennc1!1liil:1 s. 

N:"io t<~nr!.-, :1 sup11Iicanlu es111-'eili•'.:1do ;t qn:ll 
.Jo~ dous prazos ,;o l'e!Cr1~ o :;e11 t1t~didn, t) 1lc 
:>nppot· qw~ ;;o! k,ite a pt'•)t·o:;·:tt:à•) do p!'at.o em 
que de ,·e :qwe~en t:i r an g-11rern:1dor do e,; la1 lo 
a,; T!I antas do ti=:rrcno conc:etlido. •lepoi,; de 
mcdiilu e de111:u·~ado. 

l::;,,;o veritica que a.pó.~ de li'> mezes aintfa 
não foram ::;irp1er 1ncclld:1:; as .Jat<tS miue1·aes 
e p:mt tal m0d iç:Io a snpplican te solicita ainr.la 
o pt·nzo lle ::io rnezes. 

,\s razões a,lleg::vlas não podem prevalecer 
para excnsar a fatlta do cumprimento cl::i. 
clansul:i 5", visto como taes oper;1ções não 
demandam sinilo rwolissional teclrnico com 
rellnzirlo pe;;,.;oal e não exigem clispandío d.e 
gr·:1 n~le,; c:tpitae~. ~ 

Concede:· a. prot'og-aç;i:o nesses termos, seei:t, 
pois, adiar a explo1·aç:_t.o das minas, creando 
nm·o privilegin a bem :le um m1?.smo conces
sionario, que já se rnostron pouco solicito na 
ac.qui.sição ou constituição de SU<t propriedade 
mme1ra. 

Entretanto, como o Congresso tem ele de
cretar u:na lei p:mt regular a exploraçilo das 
eminas, cumprinilo o disposto no art. 72, § 17 
da Constituição Federal; e como certamente 
essa. lei h;1. de cogitar ela hypothese . em 
questão, a con:imissão de fazenda e industrias 
entende que <l c.unara pócle despaclrn.r o 
requerimento da Baroneza de Villa :Maria, 
rnanclanrlo que a supplicante aguarde a lei do 
Ceng-resso. 

Sala. das sessões, 3 de julho ae l891-
Astol1Jho Pio. - Antonio Olyntho. - Leite Oiti
cica. - Moreim da Silva.- 3fursa.- Poly
catpo Viotti.- lilai·colino illoiira, vencido em 
virt ud~ da disposiçfLo constitucional do art. 60, 
tit. 20, que deu aos estados o direito de legis~ 
hw e resolver sobre o assumpto. 
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. O SR. P_R.Bi:'IDEXTE '.!h1.rca para ordem tlo•1 \. :·~lho.-. A'-'._ c.ommiss1io de instruc~~ã.o pu-
dia da sesS<t0 de :trnauha: .. . _. bl1ca. .. . _ 
, Votação dos requerimentos cujn. discm~ã.o :. De _Leou~di:L Pir~s Ferre~ra. coelho, v~uvn. 
ficou encerrada, trúbalhos de cormni:;:sõ~s <; lLO • bnga~eiro Hrgrno .,~~::;e,p oe.l~o\ ~eduido 
discus::;ão de requerimentos mi ordem de sim uma pensa.o.-.\ _cumnn::i::.<<':? · ~ fazei d_a. 
ªllre··ent· r:ão. ' D? _coronel Joc~o ~edro X.avier da CamQ.tot, 

::; ,t, pedmao que a :int1gu1rfade do posto de col'onel 
Lernnta-:::e a, scssilo .'.t l horti e 45 minutos. lhe seja contada de li' de março de 1890.-.'i..' 

comrnissiio de marinha e guerra. 
De Virgilio Friortlers e outros, solicitando a 

i2"- SESS~O E~I ~ DE .rCLHO DE 18!:Jl 

P;-e.~Íllear:ia elo Sr .. Matla Machaclo 

Ao meio dia, o Sr. ·presidente m;1ndn, peo
cctlür iL lciturn. tlo expe•licntc. 

O ~1~. 1° SEcr:.tn".\IUO proeodc 't lei tum do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

01\icios: 
Do Sr. Barão de Lucena, de 6 r.lo co1·ronte, 

communicanclo que nesta rlain. ent1·ou no 
exercício do c:irgo do miDistl'o d~ Estado do;; 
Negocio:; da Fazenda. para o qual foi nomeado 
por decreto de ,1 deste mer..-Inteirada, · 

Do ilfa1isterio dos Negocios <l.o Intet•iot·) de 
4 llo corl'P.DÜ>, enviando o reqne1·imento da. 
Socicdc(rle .Ano.1y;1ui do Ga:; rio Rio de Jr.m~íro, 
pedindo ser dispeusada do.-; illlpostos munici-
11al!s que, alem uo que é obrigad~L a pagar 
como socie1.laüe anonyma, llw ro1·am lançados 
em Yinude da tabelht A approvada pelo de
creto n. 517 tle 23 de .junho ele 1890.-A' 
commissão de fazenda. 

Do 2° promotor pulilico elo Districto Fede
ral, pedindo licença, p:.i.ra dar denuncia contra 
GS ileput'l.dos J Oti.qui:n Franci;;f:O de :\S:;i::; 
Brnzil, .Joaquim .José de .'°drncirh Pemambuco 
e Cnstot.lio .los~ de \i:~llo, poe estn,rem in
cm·::;o:;, o lº no art. :~os dli Codigo Penal e o:; 
•)\t t1'0'2. dou,:; tlO :1rt. :-;11 •1o mesmo c:.odig·o.
X cornmís~ã.o de eon.stituição e legisbçrt71. · 

Requerim,;ntos: 
Do d13sembargador aposentado D;lniel Lui;r, 

Rosa, pedindo melhoramento de aposentado
ri:t.-A' eo:nmissiié de fazentla. 

creação de um porto alí'anclea·ado na ci
uade de .!\Ia.cahê, e o 'jll'ivilegio ~parr~, por si 
ou compaullia que organisarem, le1·ar 1i cr
f'eito diversos melhoramentos.-A commissão 
de li1zen1ln, e intlnstrins. 

Do P:iu li no ?.farti11s Pacheco, recorrendo 
eh decisfo J.o ::teto que o obrigou a opta.r por 
um dos lognres que exercia, de ollicíal rfa 
,;ecPetnria. da. füzenrfa e protessür vit;1 licio úa 
i:J:5>co!a uorma.1.-A' cornrni;;sü.o de constitui<;ü.o, 
leg-islnçiio e i ustiça. 

IhL Compar1hiiL d·J S. Lazaro, pedindo isen
çiio de direito;; de importação e de outros 
imposto~ 11ar~~ 150 casas de m::i.deir<t de diver
sas dimemües pam abrigar os operurios das 
:mas fabricas. -A' comnussão de fazenda. 

De José Candido dn. Gama, 1\falcher, pedindo 
uma pensão aonual tie 4:000$ para aperfei
çoar-se no e~tuclo de music:t na cidade de 
Milão.-A' mesma cornmissão . . 

De Thomaz Francisco Barbosa. pedindo 
uma pensão.-A' mesma commissão. 

De José Fereein•. Pontes, pe1:lindo isençilo 
de direitos para o~ materiaes qae importar 
para, uma. companhia de melhoramentos ntt 
ca.pit;ü do estado da. Bi.l.hia. - A' mesma 
comrnissão. 

De Ignacio José Pereira, pecliüd.o uma pen-
são.-A' mesn1;t commissão. · 

De Ameli::i. Leopolrlina RabeHo de Vascon· 
cellos, '\.-illya do tene:1te-coronel José Rabello 
de Vasconcellos, peclincto uma pensão.- A' 
mesnm commbs:lo. 

Da Sociedade Anon mia Academia do Com
rnercio, ll:l. cidade de ju:t tle Fóra, estado ele 
Minas Ger.1es, pedindo isens.:í.o doi\ direitos de 
:tlli.tnrleg<t e de fretes na Estra<l;1 11•3 Fi>.rro 
Ceutral do t\r~zil, pr1ra. os materia.es e obje
ctos indispensaveis qt1e imporfar para con
strucção do predio em qoe se tem de estabe
Jeeer o instituto <le ensino commerci;ll supe
rior.-A' mesma commi.§&"io. De Fr~tn ci,; í.:o .i\farcellino 1lo Ar.1:.i.ml, em 

'nome de sua mulher Olyrnpia Camli•ht Gui
marJ.es do Am:wal, pedindo relevação aa, O S:r. Cu~todio de l\:Iello- Sr. 
111·escripçfto em que a mesma incorreu, para presidente, petli a palavra para remetter à 
receber o meiosoklo de seu ri11ado pai,teoeute mesa o requerimento em que o bnwo corone 
coronel Lope::; Guirnarães.-A' commis.stio de de infantaria João Pedro .:\avier da Camm-a. 
fazec.du.. oµede no Por.lei' Le,ri5lati \'O reparação de gr:l.11· 

De Mari~ Thomasia de Oliveira e Sil v::i, dissima illjustiça t'eit<l pelo im1rechul Deodoro, 
µe<1tn.~o a, r·ep~W<\ÇÜ.o do arto do. ex:-g.~ver1101 ·~quem 1)(.lr tlnas veze~ requl':reu nesse sei:1tido, 
imverm.1 que a Jubilou no C.'trgo de pro tessor3. sem.que tivesse so luç~ao <.tlgunrn., nem pro nem 
pnl.Jlica ~a 2<' escola ~la freguezia do,,Eng'enl10 _ contm. · -.:: ,. : :. 
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Ora, e este ui'.!1-caso _que não póde deixar ~e ! · . E' bem sabido, e appello para o proprio rila
merecer a cons1der:t<;;<t0 de~ta C<~m:i.:·:l (cipoia- recb:i,1 Deodoro, qmrpor duas vezes foi por elle 

. d~s~, porq°:anto trata.-se de f:;i,zer Justiça e a um mandu.d0 expedir telegra.mma, chamando-me 
militar br10so.' que tem precedentes ho1~rosos, a est~i Capitã!, quando eu em Bombain 
te~do pr~süwo re\ev.u1tes e rea.;;,; serviço::: ao na viagem de circumna;-eg~ção que realizei' 
pa1z, assim n;1 pn ~omo na g:ue_:ra. . . e que entretanto continuei no desempenho d~ 

Perante a respectiva comnmsao 1_1e1.<le Je1- minha, ai·dua, difficil e honrosa missão desde 
x::n: exuberante_mente provado o cllre1!0. que que o ex-ministro da mn.riuha, l)Or m~ti"vos 
assiste.~ suppl1cante,que sofüeu uma rnJusta qu~ ~esconheço, em vez de telegr<tphar-111~ 
preter1çao. pos1t1va111ente nesse sc11tido deixou ao meu 

O SR. BA.PTtSTA DA ~íoTT.i..-Como este, mui- ar:bitrio .regressar ao Brazil Oll 1woseguir a 
tos outros, alguns dos qtúes por mim prete- minha viagem. Pergunto ou, o que é que de· 
riclos; mas ospe1·0 readquiri!' os seus direitos. monstra este~meu procedimento senão o de

sejo que me <.l:!:!.Jmava, e t1!lC ~empre me ani-
0 SR. Cu~ron10 DE MEl,Lo-. •· pelo unicii mon, de prestar~:;;;;,=v:iroS::.:J,_nunha patria, e a 

crjme il c: :vlhei~ir :'I l\.•~pu!Jlíc;i,' concoITenüo minha rcMnhecida. a.bt1ega<;'UO-, qn:tndo e certo 
com <t maior ltlalil:llle p:1ra r1n1~ russe mantida. que cntl'o mim e o genet'ali:;simo existiam as 
a ordelll u:1 capital do l\.io G!'antle do ~ui. i·i•la1;üc:; as mais e:;treitas. foi tas ritrnndo nús 

O SR. BAPT!:;T,\ DA :\forro\ - Foi e~te o ;1mho;;, na qucsfüo militar, inderessamcnte 
crime delle. lutava1nos pc:los direitos da classe militar. e 

O S1:. CcSTi'JHO 11r: l\ir.LLo-~r_:ja-mc licito, q~iamlo, poi·~anto, ela minha. vinda par<• aqui 
uma, voz que S. Ex. conc1~1lc11-111e a pabvrn, some poderiam resultar proventos ·1 
f;1zer algumas ponde1·:1çõcs :ittioentcs ao in- q S_r... \'rxnA_r;s-l\fais tle uma vez o gene
chl0ute occorrido aqui, !ta rgrn,tro dias, entre ra.llss1mo na 1muln• presença teceu os maiores 
mim e o nobre <leput;tdo pelo estado de Per- elogios no orador. 
nn.m buco, o Sr. .J osê ?.I;iriano. O SR.. CcsTonro DE IlfELLO- Accresce que, 

O S1:. Tou:xn:->o DE CARVALHo-Que não por füctos que cheµ·aram ao meu conheei-
cst<i preseot0. me o to na B<thia, reconheci · que o marechal 

O SR. CrJ:STonro DE :\IELLO - Não vou ac- peodoro in. caminho errado ; e desde aquelle 
mstante declarei-me em posição hostil, ma

cusal-o. Ponderações que não adduzi. no nifestando-mecomo m:tnifestei, em um discur
mesmo clia. em que teíe logar 0 incidente, em so que proreri á bordo do Almirante Ba;·roso no· 
primeiro logar, porque não que_riti tomar dia da minha chegada, em respostti ao clis
tempo à Ct•mara., e cm segundo, p'orque, co- -::urso proferido pelo illustre Sr. major Ser
nheccntlo meu temperamenfo;-:reg.ef.ií' articular zt=1dello, un. sua quafühide de membro d;-i, 

:Llguma ]?:.thwra. ou phrase iffe1íos couve- commissã-0 militar que me fóra comprimen-
nieu te. ta.r. · 

De então para cá, s0 ·hoje tive a palavra, 
a.pesar tle Jrn:vel-a pedido,- <:orno V. Ex. sabe, E, ainda mais, poucoclepois declarei que não 
no sabbado. · seria ministro rJo marechal Deodoro, apesar 

Sr. presidente, quando tratei dos gravis· tle ser voz geral que en seria, o substituto do 
simos acontecimentos occorriclos no Prtrú, Yicc-almirante \Vandclkolk ; e disto podem 
disse que tal era a depressão moral a que dn.r testenrnnho o illnstre general Simeão, o 
ha.virt chegaclo o paiz, que não se admittia nobre ilepntado pelo l\1rá, o di:stincto mrijor 
que alguem pudes::;e fazer opposiçüo ao g-o- Bruce, o nobl'e senarlor Virgilio D<inmsio e 
verno,que não fosse obedecendo aa.lgum senti- muitos outros. E' verd:tde tambem qúc de
mento i11confess~tvel, a alguma pu.ixão depri- clarei aos me:<inos senhores que o melt ID~lior 
mente. Ora, Sr. presidente, foi com o mu.íor desejo era ser convidado par<i a pasta da ma
pezar meu que vimos confirmado nesta casa rinhn., pam ter occnsião de, com a mioh<t -ro
este meu asserto, pois attribuiti-se-me um seu cu~, demonstrar: a minha manifesta repro
timento, que jámais teve guarida. 0m minha vaça.o aos actos do general Deodoro. 
alma,qual o despeito, para se explicar a <l.tti- Mas, Sr. presidente, tive de tomar esse 
tude independente epatriotica,que de ha mgito compromisso de hom'<t, mostrando quanto 
assnmi perante o governo do mareçhal Deo- s. Ex. afastou-se do verdadeiro caminho, que 
doro. Entretanto, ninguem, -nem mesmo o con111osco parecia dever tl'il1rn.r. 
nobre tleputado a quem me refiro, desconhece Em 10 de novembro, inclo a Itama.ra.ty em 
o desa1)ego pessoal que tenho tido desde 15 de companhia do tenente-coronel Jourdan, S. Ex. 
novembro até este momento, em que peço li- ameaçou-me com mandar dissolver o Club Mi
cença iL Camara para, escudado em factos io- litar; isto u 10 de novembro do anno passado, 
contesta.veis, J)rotestarsolemnemente contra qna.ndo na vespera o club havia comniemo
a proposição que a. meu l'espeito aventurou o rado a data ·c10 celebre pacto; pelo qual 
llobre d()'[>utado por Pernambuco. Benjamin . qonstant comprom,etteu-se a que-
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brar a sua, espada ou salv~ir este paiz da' récua:r_ um~t linl!a, se guer, da attitucle 'lne 
tyr::1,!lllia. - assurruu>). 

Respondi então a S. Ex. que elle não lle- VozEs-Muito bem! 
veria dissolver 0 club; porqu.1.11to este estava O SR. CUSTODIO DE MELLo-Era_o-conselho 
prestando_ serviços reaes uo P•ÜZ e a S. Ex. que lhe dava 0 amigo. _ 
mesmo,e que no caminho q_ue se luWÜ\ traçado ~ste t"acto teve togar em Catumby, em casa 
esta, p<üriotict\ instituição S. Ex. me en- do mnão do marechal, o distincto o·eneral 
eontrari<t no meu posto de honra. (il1uiio Dr .. João Severiano e em presença, de0alguns 
bem; muito bein.) offic1aes, dentre os quaes o g-eneral Simei'io, 

Deste facto f'oram testemunhas os tenente::; o sempre pranteado tenente-coronel l\fadn-
eoroneis Jourdan e Lobo Botel110. reira, glorfa do paiz, o major Serzedello e, si 

Retirei-me dizendo a S. Ex. 11ue nada. pre· não mo falhn. a memoria, o IJraV"o .Z•3ncral 
tendhi e com o proposito, que realizei, ele niio -cunha l\Iattos. ~ 
voltar rnai:s à :sua pre:;ença, ni:Lo : obstante, Si fiz q uestiio da minha (fomissü.o, foi só
mornentos antes, düinte do proprio rnared1al e ment•-.: par<• ohri;:;-:U" o ex-ministro da marinha 
do tencnte-curonel Jour;lan, ter ouvir lo o te- a deel~1·:Jr o motivo oecul to deste seu neto, e: 
nente-coronel Lobo Botell10 declarar o ~f)- tanto er<~ occulto e5sc motivo, que, no a'V'i.so 
guint<il: sobre a mn teria, S. Ex. clcclaron que ffil) 

« Almirante, o genemlissimo faz de Y. Ex. ü:cv<t <~missilo ª i:nen P(;(~ido , qnando ta,l pe-
o mais ele-vado conceito.» did? nai\ lhe hana cu leito. . 

b tanto crn c;;se o meu ltto que sabia, 
pot· nl°o haver dito directamente o então aju
dantB general, hoje ministro da marinha, 'e o 
ex-ministro d;l rnarin ha, por intermedio do 
g-enet':\l .losé Simeão, que, apenas encerrado o 
Congresso, me seria tladn. commissão con-
digna. e. 

A' >ista. destes factos, só me resta appellar 
para o juízo desta augusta. Gamara e do paiz 
inteiro. 

VozEs- Muito bem! (O orador foi muito 
comprimentaclo.) 

Sr. presidente, o meu procedimento dü 
então pnra cn não destuou dessn attitnde qne 
::issnmi ; e vois contava positiv:i.mente que me 
seria d::ida demissão do cargo, <Jtle desempe
nhava, ele commarnlante da, divisão ele cou
raça.dos, e que iria acontecer-me o mc::smo 
que :se deu durante a questão militar, por 
causa Ja qual estive _ reduzido durante um 
anuo e tres mezes ao simples soldo de 180$, 
não olJstant-· -·1ber que o · fallecido Barão 
de Cotegipe dizi<~ que h<wia de fazer-me ren
der pela f'ome, o que aliás não conseguiu, nem 
podia conseguir. 

O Sn.. BELFOH.T VIEIRA-Posso clnr teste- O Sr.Antão de Faria-o Diari~ 
. Official de hontem, Sr. presidente, traz pu-

.rounho disso. blicaclo o contracto celebrádo entre a Inten-
0 SR. Z.11."a-Como se homens como nós denciu, e os Srs. Drs. Hilario Soares de Gou-

se deixassem vencer pelo estomago ! vêa e João Francisco Lima e Castro para o 
o SR. CUSTODIO DE l\lELLo-Sabia,pois, que sanea,mento da Capital Federal. 

ia achar-me em situaçiio sernel!Htnte, com n, :Hontem mesmo inscrevi-me para. fallar ú 
dift'er~mça, porêm, de que desta vez tal pena_ respeito, mas, iiela cil'cmnstancia de haver o 
me seda. inflingích~ pelo mesmo -:::om qnem Sr. Sam1xtio Fe1·raz occupado tüll:1 a 11ora: <lo 
havi<i combatido a favor dos direitos da expediente, não me foi possível fundamentar 
classe militar; pelo mesmo a ·~ quem ha;via a indicação que -pretendia submetter então 
salvo de um desastre moral quando, depois e que submetto hoje á consideração desta 
da reunião no the:ltro Recreio Dearnatico Car~litl'<\. 
S. Ex., contentando-se com a demiss1.o do \! · Ex. e o Congresso ~abem que ? proble
ministro Alfredo Chaves, quiz dn,r por finda~ ma do san~amento do R~o de Jan~ll'o ~ as: 
a questão abandonando seus-: companheiros sumpto cap~tal, de 11lta 1.mportanc1a, nao ~o 
de lutn.. par<~ esta c1~la~e co1uo amda para o .Brazil 

e- VOZES-Oh ! oh ! 
o SR. CUSTODIO DE MELLO - Nesta occa

sião instiguei-o a, que fizesse . a declaração 
de continuar a. adherir t\ causa dos seus ca
maradas. declaração que foi redigida pelo Sr. 
general Simeão e publicada. n'O Pai;. 

Isto consegui, fazendo-lhe coi:isicleraç~es, 
dizendo-lhe por fim: «general, e J_Jrcfer1vel 
que V. -Ex. mofra á frente de um punhado 
de:Cãmaradas qúe o queiram acompanhal.' a 

mteiro e prrnmpalmente para os creditos de 
nossa Republica. (Apoiados.) 

Por isso mesmo cumpre estudal-o detida e 
cautelosamente afim de l'esolvel-o-com acêrto 
e não proceder com o açodamonto ~e que 
acabamos de -dar provas no modo pelo qual, 
com atropello procurou um dos representantes 
do nosso poder pnblico realisar uma tão im-
portante medida. . - _ _ _ -

Não ê a primeira V"ez que se tent.:'1. a cele
bração de um _ contracto ~ c~I!lº aquelle de que 
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nos dá n?tic_ia a, fo!I~ of~~ial, e saben~ostodos l A minha intervcnçi'io e esforços foram ine[~ 
que o pmne1ro m1mster10 da Republica. uua- ficazes e o Si-. ministro do interior resolveu 
ni!'l_lemente, imyngnou e_ssa pretcnção, .· qtte sem 1wóvio exame. .. · · 
~ª!~as, segnn<l? u voz pnbhcn, tJOhê~ ns_symp[t- Habito velho é esse no nosso p:1iz e que já 
tlurts do chefo elo go.-erno pmnsor·10, o Sr-. deu Jogar a que um estrn.n,,.eiro illustre affir
mo.rechal Deocloro. masse que no Bra:zil os h~meus que menos 

V. Ex. e a Camara ponco me conhecem, mas sabem fos negocios publicos são os ministros 
presumo que possnem já sufficientes dados para de Estado. 
esta,rem habilitados a acreditar que não sou Isto, em parte,é uma triste ver<l[l,de. E' um 
aqui um elemento dissolvente, um opposicio- mal que ã kepublica cumpre corrigir. 
nista systematico. . Com relação a contractos, muitos tthi estiro 

para, demonstrar que, em regra, elles são ap
provados pelos Srs. ministros sem exame 
cautelo5o, tae~ e tau tas silo as clnusnlas one
rosas e de sentido dubio que nelles s~ encon
tram, 

Quando venho a esfa tribuna, e por vezes 
tem isso acontecido: verbera,r os ::i.ctos do po-. 
der vublico, procuro cliscutil-os com c:ilm:l, 
com si:lrenidade de animo ; es forço-:ne, não no 
sentido de ferir a susceptilidade do:; mem
bros do governo, irritando·os, mas com 0 in
tuito de presta.r-lhes um conc11rso tã::> esc\:t· 
reciclo quanto me e po:::sivel, concn1·so qne é 
elevei• inilludi,·el de todo o patriota e e:;pe
cialmente de todos os representantes h 
Nação. 

O SR. ERICO CoELH0-0 governo não quer 
deixar-se levar pelo convencimento, sim pelo 
empenho. 

O SR . .:\~TÃO DE FARIA- Quando, ultim<t
mente th·emos noticia de ha.ver sitlo do ?\!i
nisterio do Interior remetticht à Intent!ecia 
cópia de um contracto para. o sane<tmento 
desta capital e ao mesmo tempo autorisaçã.o 
para que üil contracto fosse celebrado, tive 
occasfüo dejustificar um pedido de inform:tções 
e, aproveitando a opportunidade, refe1•i factos 
que me ha;dam sido communictv.:l.os por pessoa 
de tal ordem que não hesitei em garantir· que 
elles eram vercb.deiros. 

~\.tiirmei que em jn,neiro a lut1311denci<i con
ir::ictú,ra com Valentim Ziegler o cal<,~amento, 
récalçamen to e lageamen to d<\ cidade ... 

L:\r Sr::.. DEPl.'TADo-Dizem que ahi ha derite 
de coelho. 

E' o '1HC se d:ºL com nrp10Jlc rlc r1ue ora me 
occnpo, como procurarei •lcmonstr:u·. 

Deixo ele parte muitos out1·os <1no contlrmn.m 
0 meu wnceito. pot·qnü, :tlém rle :;oi· <lg'Ot'a in.,. 
•)pportuna u. ':5tm tliscns:;ão, não l.levo roenecer 
a. e::;trang-ciros, pouco amigos no:iSOS, argu
me11 tos co1u o::; qnaes pos:;am elle:> ;ttfirmar, 
com ap(~ixonado exagg-e1·0, que o Bmzil não 
Yale mtus do r1ue uma Hottentotia qualquer. 

O S1i . ER1co Co1w10-'Não tenha acanha
mento. Isto é um paiz que cstà sendo desco
berto agor<\. 

O SR. AxTÃo DE FAR.a-Antes de tudo, 
e é uma . vrelimin<w qae levanto, fhJta ao 
Sr. ministro do intel'ior competencía para ap
provar semelha.nte contracto (muitos . apoiwlo.ç); 
fül tn, tam bem à Tlltendencia, competen eia p::tra 
celebrai-o. (i1faitos apoiados.) 

U)I SR.. DEPUTADO-Em periotlo ele reorga
nisaçiio a Intendencin. .Mllnicipal, ainda não 
orgttnisa.da,, devit• ter melindre, não cele
brando esse contracto. 

O Sa . .. \x-rÃo :oi;: FARIA-E' ce1•to que, pro
cJam[j,tfa n. Republica, e qu;rndo era ainda 
ministro do interior o Sr. Aristides Lobo, 
nosso i\lustre colleg<t, o governo provisor-ia 

O SR. A:-.l'Ão DE FARIA- •. . e que,em coo- e:qierliu o decreto n. ?.>0 A de 7 de dezembro 
sequencia, um novo contracto par<t c3lça- de.·1889, da,udo to:la :i autonomia à rnuuicipa
mento ia lançar aquella corpor;.1çito em diifi- lidar:le, de accor<lo com·.::os princípios que, 
culdacles e pôr em perigo :i bolsa, dos cout1·i- como se saba, todos os repu!Jlicanos historicos 
buintes. . . IHwiam propagado. Ess•• medida foi, porem, 

Accresce.nteLque não podiam ambos preva.-1 .p osterio.rmente i·evogada, naadministração do 
lccer e que, ein Yista das circumstancias de Sl'. Cesu,rio Alvim, 1.Jelo decreto n. 218 de 25 
momento, o iirimeiro seria naturalmente an- _de fevereiro de 1890. ' 
nuUado, dando isso logar a que Ziegler re- • Ahi está estipulado _no art. Jº que a In
clamasse, muito legitimamente, uma inclemni-_ t9nrlencia <<não póde, sem prévia autoris<~ção 
sação pelas despezas feitas e pelos lucrns do governo, celebrar contractos p:irn serviços 
cessantes. ;iiio j)revistos no 01·çmiiento ?nunicipal, ou que 

Expend;;n<lo estas considerações no acto acarretem, despe::;as superioi·es às i·espectiva.s 
de justificar o meu requerime::nto, tinha, entre con..~ignaçõe:> .. » . .. .. . _ 
outros intuitos o de rlesperb.w a attençã.o E' o c:1so. Não havià;nem ha, no orçamento 
do govemo, afim de que sua re:S~lução sobre l municipal verba consignad:t para o serviço 
o.caso fosse. determi.na.d<t por> detido est11do o do sa.neamento,. nos te.·r·mo.s d<\ p.· l'ºJ?º.sta,. Go~ .. -. 
o consequente conheCimento e:x:actoe complete vêa-Lima Castro,e,por consequenc1a,a mum-
do assumpto. · :: · cipu1idade não podia, por iniciativa pr;opria, 
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co~lracta:-o .• -~ o Sr. rn~.ni:;tro do int~rior, ! O SR •• lo.lo.LOPES- Vã.o converter os co-
11ert>un_!o. teri,u:on~pete11c1,i. [htra. autonsar a, fres fa Canmm. 0rn um d •serto. ;· 
execuçao tle::;::;e serviço ? Parece-me tll1e 1,ão. 1. C.. . · .. ·.· , 

0 S E C , ... . . , ' • i ! :)i:. AXT.:fo'" JJE FARIA- 0 que porem 
_R. RICO ObL110 - Muito oem ar!:\:u- ! mmt~ LlevG :;er· admirmio etu tudo ist~ 6 gue: 

menta.do. · e·n 1"'t-ll·, J ! - t" · · . .. 1 ' ·" , • < e.oi 1 ec: 111 ar;oe::; o ·11cH1es constantes 
_0 SR . .:~:NTÃo D'.' P.\taA- O rli)cl'eto de 25 ! de u111<q~u1:taria que tenho prese~te, p·arece 

d~ fevereiro, medida <koccasião, eonl't:!riu ú i tu1· fl<il'tldo do ::;:·. rninisteo a idéa da cele-
d1ctadm-tL attrilmições ;1111plas pui·1ine uelh i lll'a~~ilo imn1e li:ih i.lo c:mtracto. . . 
s~ concentravam t<1 mbem toLlos' os po.Je1·e;; na~ i . ::; • J·:~. :m tnr!o isto t'oi de uma ingenu-
c1onaes. Essa conccnt1·a1;üo deixou de existir 11dadcamnu"<tvel. -
desd~ qu~ foi promulg:Hh n. Con:;titniçãn , ,. l°'em•-tti:n~o ;\ Intendencia côpii1 de um con-

A:lem ~ilsto,Ho~erno niio é o St'. miai:;tro 1 cJ'a?to -~·ed~:_;·!do pt·ov;_1velmente na s1w. sec!'e
clo mtey1or, mio e mesmo exelusivamenfo 0 l t:i-r1a, ::::;. 1:.x., a,;su1nmllo a. graY•~ respons:ü1i
Execut1~0; o governo, e 11 nm regi!n-~n eowo 0 l l!da1lú .'.le um actu [J<.\l'~t o qu;il nã.o ~inl1a com
~osso, e, cvmo se ~epl'e!tenue Li<t nos:-;n. lei l pet~11c1.~,H:and.i.va, ape~·1r de 1·eun1do o corpo 
JL,nda.men tal, o co_n,111uc_to llos nr·;,!-.í?s mais le.-!.!:'.slat1 vo~ tu1·11ay pu!Jl1c;~ a antorisação que 
elevados d~L sobera.ma n<1c1ona 1-o Le!.:·isla ti .. ,.0 ile1 .1 a 111 t .. mJc.:i:em. 
e o Executivo. A' quelle cabe conJl(~c:ei· das 1 fü~1: [ll'OCedime11to, si reveh i1or um fado 
ne~e>'.si•lades do paiz, legislanJo no seutido d.e 

1 

a pu1·ez,L Ll•; i11tenç0.~s o a leahlade de S. Ex:., 
sntrsfazel·as, ~t este cumpre a execuçii.o •.las por out1·0 den11.111st !'a. que lhe falta a nítida, 
leis. coinp1·e11en:ião ile ~cus deveres colllo estadista 
~ão affirmo que se:j~ isto em, ab.wluto o que 1 uo ri;g!m~n a.ctu d, !1~1rk a_ olJsern1~1c~~ da lei 

ma.is convém, mas e 1::;t~ com certeza o que J ~ o .1 c:::.p-=1 to a:> urantfestuçol:!S d<\ ?Pimao pelos 
temos e devemos respeitar. :seu~ ot•g·ao' competentes e leg1 tuuos, devem 

Revendo '.L no~s:: Constituição, não encou- j sei· a:; pl'eoccnp•1ções dominautef; de um ho
tro nella d1spos1çao a112·1mm e:n que :;e po-1111em _d' gove1·1.10. 
desse _!'undar o Sr. 111in!:;t1·0 do inteeior parn ., :\ n·regular1da:le :lo procerlimen to Lle S. 
autons<~r u. celehraçã;:- de~se ?ontracto;. pelo ~x: '. par~ce~-me drgnn. de cxtr~lnh~za ~or 
con~rano,enc?ntr·o, nao d1spos:ções explicitas, i J.ul~,t!~n g1:a \e; enti·etauto, nu P,r1me1r?. di~
porem, preceitos do:; qnaes tmplicitarnente,: cu~~º. que ::.~bt•e estea~::;urnpto pronunciei nao 
mas com muito rigO!·, póde ~e1· deduzido que l •JUI~ la.z_er dz:itu cavdlo de lx1taUm. 
o ':PC!der Legislativo tem, mais do que 0 Ex-1 l•alhn com.o ~:piem ~:;tavu.. co11veocido de que 
ecuttvo, cornpetencia para curar deste us- 1 o honra lu mrn.1:;t1·0 fora levado pelos reclamos 
sumpto. • _ j da lntemlenc1a no sentido da realisação dê 

Assim ê que o art. 34, § 30 confere ei,;clu-
1 
um 5e1·\'iço qu~ e!ia, p;1t1"ioticn,, embora erra

s~vzmente ao Congresso a attribuição de -le-1 d~111en~0, jnlg-av;t indispens<LYel e urgente; 
gr~lur sobre a Ol'g-anisaç:io municipal do Di::; nao grnz de m·id_o <ilgu:n cl'.'.r a. entender que 
tr1c.t0 Feder;~], bem como _subre n policia, o ~·. f~~.'' .ªº que par~cm, ío_ra o pro~otor o 
cnsrno supe1·1or e os cle111ais serviço.~ qa•~ ua lllltlub1on,iclor •.la ce1e!.Jra1;ao do contracto. 
capital forem reserYados para. o O'QYe1·uo da 1 Snppunha. que o S1·. rninistro do interior 
União. . ::o rec.:11u..:ia~ain~l;1, negaado .ª sua ~pprCJvação, 

E os dem.ais serviços, note-se bem. em obedwncza ao,:; preceitos constitncionnes, 
:Mais adeante (art. :35 ~ 1°) esta e:;tipulado em oliserrnncin. ús bo_ns praxes administrati

que incumbe ao Con~rres~o, embora não pri- vas. 
mi ti vamente, proi:irl~ncia1' sobi·e as neccssiâa- D.emonstrada a incompetencia da munici-
des de carrr.cter federal. paltda de para <t celebra~;i.o ele coo teactos que 

Sr. presidente, eutre as grandes necessi- ac_ai·retem tlespez:is e nao consbntes de sua 
, i.lades de car•acter. eminentemente (\lcleral lei orçament:1rta, pl'Ovado que falta t<tmbem 

porque interessa a. todo o pidz, e:5tà o sanea2 , ao Sr. ministro competencia para autorisar e 
meoto desta.cuJ)ital, que é o nosso maior cen-1 ª.P.Pl'Ova l' ~e:~o.·::; dest<t ordem, ~u.mpre indagar 
tro de activida e inclu:;trfal, desta c;1pital que s1 o Sr. Pre:;idente da. Repubhca é,no caso,in-
para o estrano-eiro symboliso, o Brazil, desta competente tamiJem. 
capital que, por assim dizer, c;1da vez mais 1 . ~~nh~wes, ellJ f.ice da. Constituição, S. J!'.X. 
se torna o regulador da vida. naeioonl. ( .. :lpoi-. e La~ rncompeteute como o seu secretario. 
ados.) ( Aporndos.) · 

Cõnseo-uintemente. a competencia para a Por con:seriuencia, apeza1• de . t~1' sido e~te 
approvaÇão de:; te cootl'::t<!lO ou pam sua ao- c~~1.tn1c.t~J a [J[.lf'O~aclo pelo Se. rn1111s~ro do rn
nuilaÇétO cabe principa.lr.uente aoPouer LeÔ'is- Luor, ~lmda. nWoitlO que o Sr: Pres1t!ente da 

, lativo ao Concre-so. ::> · · H._epull_lica o houv~sse,. mal interpretando as 
' ~ " . disposiçõas const1tu.::1onaes, declarado em 

. UM SR. DEPUTADo-_Vã<? convertet• esta pleno vigor, ainfa a.ssim, o povo desta capi.:. 
cidade em nm vasto cem1t~r10. tal, que ê o contribuinte principal para a 

C1.~ai:-a.~ V• l - ~! 
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r~~1da, munic:ip,:1~,, os ~rib~lrni.es j udicJ:•r!?5 1Jb T te:'esses p~tliam' a~lfoi1:i;ti':u· muitos MH/ Uellcs 
p«~z co~ C?ngie:s,,,o c,,,pe:·i:dmentt;. S<tu -1orça-1 que g-overn:1v;un o pa11.. P:rof11n1Janient~ aba

,, . ,, do~ a, coListd~r:ll-ode uenhnr:1 elJ!-1to_emq:i;1ntçi f lG.do; dominado J'ior·· jn$ta. ·indig-rl:H;iio. --.pn.tdo.: 
o l ocl_e1• l~cg-1:>lativo sobredlc nao pr-ouunci:tt·-1 t:ca, cu, com a.s miah:i~ vel lei1l;11lc,; qu~,:;;i 
se. (1~po1ados.) _ . l f>i:erL~, pensa.,·a,. em S•~l' uictado1· unt di:t p:-.rn. 

_ A_ss1111 · me mamfesto por convicçã:), pois. salrn.1· ;,t nos~n. p:ttl'iã. 
repito, n:fo faço opposiç<'io pot· s_y::;tcma, n:lo p, . _ .. ;. , ,, . . . . 
sou oppo;ieionista cnrrrqc. Discnlin tlo este:; vris.n a 1111 ~ "11 

1 
o I11d1 !:!"º" ei·no <leterm1-

ass~mpto_~~ não rn2 preoc(;:zpo com a Ct)n~ide- nn~;<!~~, ~, 1.ir~'.111:~ 11 -? d~- é;::-~? 1.l~ .'.1~i'.iistro, 
r.iqao, alm.s do ol'dem secnml:tr·ia. de <1Ciic.1·- l!~edh·.1~t: C\':ic . ~r,::-o :10 ~"'. 1.1 ::-! \ er1l11A1~::;c riue 
m<:l <::listado neste 011 naquelle ;':,!'l'upo politico, ?"_, P 1 _0 :•::~:k 1~,t'::., . :on11;;: 1<~m -~·egulaTn1ento 
T1'1.S fii~iras cfa üp;10Siç:lo Oll Úas dv Q.'0\"01'~ ,u 1I:~ll\1!1dL,tt. nl;::-elJ1,t ~ ~e~,netria. 
nbmo. ~ 'C 1z.1nen e p:11·n. no;;, mng-nem se l~mbi·ou 
' Taas::issumptos Pl'Cndem-se muito direct,1- de reah;;ar o men plano de mlt1·'or:t. (Riso.) 

mente n. ~ütas conveniencias n:l na<;CLo e eston ?Iras o qno r·ea.lmenfo dev~mos la111rnlar, .o 
convencido de c1ne a :i. ttitn,lc rlo pat1-;ota :ni'.ic, que 'e me;;"JO t'.ª'.ª Yet·Honli::i., ê que, c1n ac:tos 
deve ser outra qne u.:io a de drdcnder per-ma- "º 0r'.J ·m ;uJn1m1::;t1·;1_t1ra, ilo11ie11:; con,;idc1·n.
nen~en:e11te 0$ íntere~ses puliticos. (.-lpniado.~ , ) '_lo:. a1 t:tmcnte •. de~cnzd·~m-~i: :1. ponto ;!o p1·e
E, s1 a!!Kh neste mon11:nt1_1 oc1.npo esta tl'i-õ J1ir11c:we1a a 1:izenda. pnlJll C:J., ccleh1•alluo ou 
huna ê por :-icreditnl' qne it te$t:11.l:l-R -, pul,lic:: approv'.1ndo eontt·acto::; , cn.bs 1;l:H1s111:\,:, in
e na. úireccão dos difi"e1·entes i·amc•s <le n0:;s:t convemont·~~ on d11 :.i:1~ , 1•ol!ia111, rnedi;int1) 
adminislt'<1çü.o estão hom·~ns q11e pod0:11 s·}l' detido 1),,;tndo, ter· s1do previawelltc <iUIJU1b
julgado3 incompetentes, JnaJ r1repa1·ado.;;, !11:1S 1laS OU Cla1·amcnto r eiligitlas. 
que sito bem intencionados e hone.:;tos. V. Ex. 1-ao ter occasi;io àe :ipr·eciar a >er;. 

Si cstí,esse convenddo uo eonte:wio; si, da~l-:O rlo JU8n conceit~, pe.lo ex::inie n. qno von 
atra.vez deste contracto Yisse :i iwprobidadc sn.ieitar o eontr-ncto Gonren-L!ma Castro. 
nos llornens do governo, si l1oaves;,~ p ·rdido Occ:upar-me-liei apenas de dna;; on tres 
a espetançn. de vel-os pol' isso puni1los, <:.orno cl::t.n::>nlas. 
determina a Constítui~ão, certa:nen te cnm pri- Na l" ~ncontra.-se est<làisposição : 
ria o meu cle•·er, abandonando est,; posto e « <? pr•?scnte contrac!o »ig·orarit pell) 11raso 
declarando solemnemente ao pait que n~o rle c-rncoenta. ;moos, nao podendo ser rescin
podia mnis repre:;eot.il-o emquanto esth·es- dindo ~inão nos c<.sos e peln- fõrmfl. nelle es
sem impunemente á frente do podei- publico peciticndos, e tcn1 por objecto, etc.: 
homens sem probidade e indignos. (Apofodos.) 
Ninguem honestamente podia corupnrtilllar A 3" dispõe: 
da responsa.bilida.de de uma tat situação. -- « 111 Os cont1'aetantes cxecutirio (} ,~0n
(.-'lpoiaclos.) sen·aráo as obr<1S e manterüo os serviços a 

Feitas estas considernçües, a. C.::.111ara me 5.ens risco:> e perigos, reccben<l_o da. lllll!licipa
permittirà :ünd;i,. eucarnr- o confraeto debaixo l1d:t11c• uma quot_tt an111wl de5trnada n, .J1~ros e 

, de outro ponto de vista. amortisação do i::a.pital e ús despeza.s Lle con-
Antes, porém, devo fü~er um lJouco de hi:5- servação das obras e mar!1lt,!11ção do serviço, 

toria que não é moU.erna,mas que nilo é muito n qual l!Jes serit paga tlut'trnte todo o tempo 
antiga tambem. do contl'acto, nos mezes de janeiro, abril, ju-

,. Eril eu estudante :ünda e assistia. na ca.:.._ lho e outulJl'o, por tt•imestres vencidos. Essa. 
niara dos úeputad0s úm:.t ses~iiü, iior occn.sião quota, . a.nnual fica pelo presente contr:icto 
de discutir-se a lei de orçamento. fallaram del~nitiv<~mente. tl:rn.da._em :3.000_:000$. No pri
nesse dia :i,lguns dos l1_omens que c11tão pa"S;;a- meu·o qmnrl'1cn10, porem, e par~\ attender-se 
vam por grandes notabilidades e entre elles um uo emprego g-mdu:ll dos ca.pita.es, essa quota 
que jú. havia occupaao dna:s das nrnls impvr- não ser;t paga em Sntt integridade e sim ~õ
tantes pastas, .cidadão rn.uito prestigio;,o em mente 15 º I" no primr:iro anno, 30 O/o no se
sua provincia. e geralmente considerado um gundo, 50 º/o no terceil'o, 70 °/o no quarto e 
estadista de primeira ordem. Por tudo quanto 90 º/o m~ quinto, contatlvs do. data do pre
delle se dizia, tornei-me um Llo.3 seus .admira- sente contracto.>> 
dores, e isto durava havia já algum ternpo. Na. 12'" lê-se o seguinte: . 
-Imagine V. Ex. qual não foi a minha ::;or-1 <-( Salvo aecortlo arnigavel, o presente con

preza., o meu desapontamento, quando ouvi o trricto só poderá ser_ rescindido pelt~ muuici
meu heróe ,formular j<tctancío:;arne!.lte rnna p:did:J.dé; pa.::;,adcs -os pl'imeíros 20 fülllOS 
serie de proposições atisur<las, dispura tau as con ~adas da pr·eseote data (22 _de julho), e 
~esmo, aproposito de uma deterixünaçã.o de nesse caso. pagai:id,).,a munieiµ~llídade a. som-

. J tiros. . _ . ma que .a Juros s1mptes de 6 . 01-0 ao anno pro-
Des<l.e esse dia, ..• e .• por muito tempo, estive du_zi1fa de Juros no . fim nattrral · do contmcto 

conyencido de q uc ném os seus . propri_os in-:- '.§ommà igual ao proclucto da quotã anm,mL \\e 



Sessão em 8 de Julho de 1891 251 

q110 ti':.l:c1. a condição :3", m11ll:plicMl:t polo 
11u111e1·:> dri :umos r1ne faltaf'cl!l correr.» 

O Stt. I:lELARMiNO CARN1mw-Pc1·nlitto nm 
ap:1.l'lu '? 

O Si:. J\NTÃO DE FAJUA-Pois não. 
11 SIC. BE1.A1un:-<o CARNirnw-Para kr ef'

/'1;itr1 cso1t. cLllut!a r::s cnutrn ·tantos f'ur.lln 
riqio :itat· l1ontein nos cofres ria !11to11de11oia 11 
1;11:.wlicc 1wc1;~.sarü p \J'.I fowrern j1't; à indem-
1ii::.n()ão ! 

1) :;Jl. A;-.;TÃO lt!C FAiUA-SI' 1>r11sidente, só 
rlnn:-; c;ont1·11r:to:' J'eili:"·ido:; 11;1s conili

: 11111 ó este rtle'S
0

lflo. o rrnt1·0 11iio 
\;do :1. p 111n, 1·demit1''1l'. pn1·q1w t'r:li7,rncnl<3 não 
p1'1irl1ui11 o:l :,!3113 olfoitus. 

1,:!1:11110 a attnnr:ão rio;, rnn?1s illm:Jres eol-
11·;.:·:1,;; 1i:,i'.1. e:·,ta ult.irra cla11~uln. 

_,\_]Ji :·;(~ di1, q11:.:; a irnL_)u1uí·-.',:\(;:\_11 s1l1•;\ rc~i- 1 rn

"'1<>la.i:t pda -·:ium 11:~ •l'lU n.,J:t1·1i:; :1i.11pl1.J:i rfo 
n ('/n :·10 auno pro~l11ziria nc j/111. n:1t11:·;1l do 
(·u1il.1_•.11·to ~,0111111:1 i~:·11al, 1.:te 

L'Ít1iL1ndu ·nu.fu1·1,'.r;11entc n eoi1t1«\c·to :·1 ?2 du 
.i1:ll11, 1.LJ 1\)41, o lr<c:cl1, :>.cm1;i, c:it,vlo p1)1!0 sr'r 
;i;~;;i1n !'-~ !igidn: -:-::Olllffli.t qno (ljllf'OS Siltl[df~S 
(!(~ l'l "/;1 ;·10 anno pi'OdtHiria ottl 2'l t/r_~ j1 11ho rir] 
l'i li 81:>nrnm i~·:rnl. ote. 

l'O:lJ() V. Ex'. \'Ó1 rletUl'JrJin:t.-Sn a (~r111ca rrtd 
i_levern ~nt• enntad1_1s os .i111·os, 111a.1 na1in, 

diz :-;nbre o n1cn11e:~nto rle...: 1fe o rpvtl dovcin 
ollns ;::.01· c,·inLulo~. 

l·:drlrmtemonw 11ii.o pr!rld s.H' 1fo.d.: :t 1bLt 
rio contrneto, p:•i:::, n::sso e >soa 

8U!'' ·- d1warit~ o /11·a::,n rur.tu.r·al 
cnnt,·aGfo--,Otl ;_\ i11:_!;1- 1 l1.t'J'r_u'lf1? :)() o.ri.ws. 

L:únsngni11tc1n·~nte, e.-.;:)a, contagetn de jn1·us 
o 1" :lcnlo (!it so11111m ro111" 0 snntativn. rl;i 

SÓ jl1do S:'l' i'uit.L rL;L 1J;1tn, eia 
-i· 7sci'.sr7o. 

.\s~iin jnlg:11·;\o li'l.ie tu :n:J ü:~ qno reílocti-
1":111 :i1J::1·r~ o c:so. ;:ssim l<1rnlHlll1 l'nlnl':unonto 
J"'"ºl vrn·ão o~ i rilJ'lnnns si :üri o! :e,; f'ó:· lovnc!a 
;: qll !Stt-LO. 

Q:1cr n C:1 mar:1. s11 lJCn' qunl :1 som1:1:t ~1 qno 
li'.,;,, rlit,r'iln Ih c·J11tr·ar:L111tos 11:1. 

1rnw rn~;cis1o '? 
lln.qn:l!i'l cl:1u,11la 8' ri :·!nz qnr) ~i :1. l11lr•11-

i ·11rle1wi:1 1·u~" n:l1:· » t:n11l1·11c:to 110 11111 de:!\) 
11!1d~ (1.~1·: n-· l.1i!' i l quo n, it1dc111nis 1ç:To Cossc.l 

rt•~cJ<: c:1sori:rn111io 11t11it:o ig·1rnl{1 q11ot:t rio tros 
111il eo11to:ó) 'tor:\ dl! jlltg'ILL.'50 lllil 1;011\u., ! 

:;i a. rc 1 ci2i10 so dor no fi111 rlo ,18 nnnos ::i, 

inrl 'i111lisnç:To snl'á rl1i ;,() 11,il rontm ; ~i 1:0 tim 
do 47. aincla elo 5·) mil couto~; c·i 110 li111 r],, 

lêi, 1Jld.".,:diJ n, :rimh o:''ill''i'oclo50 
('.(: :1 Ln~; ! ! ~ 

LI:\! Srt. DEPUTADO - Nunc::t so viu um:1 
1:0:1:;1. assim ! 

0 SI~. /\NTÃO Irn FARIA - Sr. prosiclento, 
l1:nrlo este. contracto e ospocialmente a sim 
c:lrtnsula 12"', não mo fói possi vól deixai; de 

sentir pnii'1m1la com pr1.ixi10 por osso honrn.do 
\'tdllo <[ ur" u:itú dirigindo a pasta do interior ... 

L::1r S1t. D1:l'C'l'AD0-Elle clevia s::tbor o que 
t'ez. 

O Sr: .. 1\:-nloDE FARIA .•. -e quo está senrlo 
o lndilJrio rla sorto qne t:lo mal o guia ou de 
algu:11 e:i[J11cnlwlor <111c füo lrem o explora. 

l)j\[ SR. nrcPUTADO- A imprensa, toda tom 
llisl'llticlo este contracto ; elle niio podia tor 
~ir Li l urliln·i;J,rlo si melhor estuclasso a, q ues
t:io. 

o Sr:.· Tnmu:r. DELFINO - Nilo se levanta 
Uilt:l voz iL Lt VOI' 1lesso eontra.cto. 

O Sr:. c\NT}\o rm FAmA-Não tenho o direito 
ele: :mppor qLw o procedimento elos membros 
cio ;~·ri\'llrno 11u,.;~:i. sei' inspirado por sug;,;es
tr:í'S mo;;os 11uit1·r1'>; que um ministro qualr1uer 
1·slr·j·1. :·;,;·in:l:1 impulsion:rdo por intuitos re
p1·ov11 veis. 1'111lcrn orr1ll' e, om regra, el'!':trn 
t:i.nto rn;1ic: rprnnto mais i1rosunrnm de si o ele 
)l1:1:i ;•ptiill";,;, 

Nr1 rli;t em q:10 me convencei' d::t :i.rnprplií
rlnrle do; ac:l1111es ou elo quaosriuo1· outros mi
nislros rlil-o-lwi pot'ante ostn. Carnara o pela 
inq1n'11s:1 cdtn n. franqueza qne me ó lrnbitual. 

UM Stl. Df<:!'UTADo dá nm ap::wte. 

O :;1~ . . \xTAo FARIA-Por isso mesmo estou 
:ifiinnaurlo que ni'\o so devo suspeitar das in
le11r/i 'o; rlo Si,. ministro. Explko tn,i~ erros 
co:i,;ider:111do-O'; como consoquencia,; do pouco 
c11irl:11lo uu ic:·nor·ancia rlo admi11istrrvlor. 

li :i. pnnc11 · ainda ref'el'i \l!ll facto para ele·· 
mo11~t1·:1r rinc um do,; nossos mab J'oste
j,,.r!cs oslaclisla'l narla. snbia de ar1tlnnetici1. 
O S1·. ,\r:tl'ipc indubibvelmento esti1. ileste 
easo_ (lliso.j 

Os 11·:s.;u; ministros em 1.teral sabem rnnita 
co!ls:i, 111:1s muitos ignoran'i' o 11110 r'l essencial 
o imlisp1·11s:1.vd ri:ira quo a oducnçfío scienti
Liel d,, qu1tlqner cidad:\o possn. ser completada. 

Si o Sr'. mini,tro do interior conltecesso nrn 
ponr:o rle nutl1e1rn1tica olernentar, por certo 
:1qmdl:t cl:: buh 12ª sorif1 recligicb do outro 
n10 1.1 o :1. administração do paiz amlaria 
melhrir'. ( l.'iso.) 

o :;:~. Piu·::;rnE'iTE- V. Ex. llá licença'? A 
llot':i. do expediente eotá a terminar. Poço :t 
V Ex. qnu interrompa, o sen dhcurso p:i:m 
se proccirler it loitnr·a da :1cta. Dopois V. Ex. 
ronlinuaf'il, si ahd<1 restar tempo, e f:iltam 
10 rni11utos apcn::ts pam 1 hora, 011 rcquorerit 
lll'g'flllCiel. 

() S1c ,\:>TÃO DE FARIA- lbn, olnclc~~) a 
V. Ex. (O orador deixa a tribuna. 

Em sr'gni l:t procodo-so i1 clwm:1d:1, à qual 
rcsponrlr:m os Sr·s.: M:tlta. 1\facharlo, P;tllllla, 
Niu:c Rihoir·o, Edfütrdo Gonr;cd vos, H.odl'igues 
Feruancles, _Belfort Vioir;:i, Inclio rlo Brazil, 
lfüiocenció Serzec!ello, Canti\o, Pe1lro Cher-
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mcnt, Matta Bacellar, Casimiro Junior, No
gueira Pamnag-uá, Pir~s Ferreira, .M•1 rtin ho 
Rodrigues, Ba1•bosa Lima., Bezet•ril, João 
Lopes, Justiniano de Serpa, Frederico florge5, 
José Avelino, José_ Bevilaq ua, Gonçalo de 
Lagos, il'li8'uel ·de Cttstro, Amo1'im Garcia . ..,: 
Epitacio, Sa Andrade, Retumba, Toleotino de 
Carvalho, José l\:Ia.riano, Jo:lquim Pemam
bnco, Juvencío de Aguiar, Amlrê Ca:valcanti, 
Raymundo Bandeira, Pereira d) Lyra. João 
Vieira, Luiz de Audr ide, Espiritv Santo, 
Bell::i.rmino Carneiro, Oiticica, Gabino Be 
souro. Oliveira. Yallarlão, Zam11, Garcia Pire"', 
Severino Vieira, Sa"Dtos Pereira, Cu5todio de 
Mello, Paula Guimarães, . Amphilophio, Dio
nysio Cerqu ·ira, Cardoso de Mello, Athayde 
Junior, Fonseca e Silva, Nilo Peça.nhn., 
Alberto Brandão, Oliveira Pinto, .Toaqui111 
Breves, Virgilio Pessoa, Fraiwa. C;1l'\'alho, 
Bapti:sta da Motta, Alcindo Guanahar·a, 
Erico Coelho, Sampaio Ferraz. Lopes Trovão, 
Jacques Ourique, Aristides Lobo, Mayrin k., 
Furquim \Verneck, Jesuíno de Albuquerque, 
Vinhaes, Thomaz Deltino, Figueiredo, An
tonio Olyntho, Badaró, João Pinheil'o, Ga
briel de M:1g.t1hães, Chngas Lobato, Jac()b da 
Paixão, Alex1tndre Stock.ler, Francisco Veiga, 
Gonç.üve::> Ch1tves. Feliciano Penna, Viotti. 
Corrêa Rabello, Manoel Fulgencio, Astolpho 
Pio, Gonç:al ves Ramos, Cal'los Chag-as, ·Do
mingos Rocha, Costa l\faclndo, Joii.o de 

_ ~~ve!lar, Bernnrdino -de Campos, Francisco 
Glicerio, Cesario Motta, Moraes Ba.rro~, Car
valhal, Mursa, Rodrigues Alve:;, Ca1·Ios l1a.r
ci:\, Moreira da Silva, Almeida Nogtleirn., 
Rubião Junior, Azeredo, Caetano de Albu
querque, Marciano de l\fagalllães, Fernando 
Simas, Carlos Campos, Schiroidt, Victo1-irlo 
Monteiro, Antão de . Faria, Borges de Me: 
deiros, Alfrles Lima, Thornaz Flores. Abreu~ 
Cassiano do Nascimento, Demetrio Ribeir9 e 
Menna Barreto. 

Abre-se a sessão • 
Faltam com causa pa,rticipada os Srs.: An

frisio . Fialho, Pedro Americo, Francisco So
dré, Urbano ' i\Iarcondes, Cyrillo de Lemos, 
Viriato de Medeiros, Leonel Filho, Americo 
.Lnz, Duira Nicacio, Francisco Amaral, João 
Luiz,: Domingos de Moraes, Belhirmino de 
Mendonça e Roch~ Osorio ; e sem causa 
partic:pada os Srs, : Uchda Rodrigues, Lauro 
Soilré, Costa Rodrigues, Henrique de Car
valho, Nelson, Almino Affooso, Pedro Velho, 
Couto Cartaxo, Rosa e Silva, Gonçalves Fer
reira, Annibal Falcão, Meira. de V••sconcellos, 

.João de Siqueira., Theopltilo dos Sautos, 
Pontes de Mir inda, Ivo do Prado, Leao:lr0 
M•:cieJ, Felisbello Freire, Augusto de Freitas, 
Paula.;Argollo, Tosta, Seabra, AI'tllur Rios, 
Marcolino ·Moura, Milton, Leovigildo F.il
gueiras, Medrado, Pires de Albuquerque, 
Prisco Paraíso, Moniz Freire, Fonseca. Her-

mes, 1\fanhães Bn.rreto, Luiz Murat, Fróes 
d;~ Cruz, ' Pacifico Mascarenhas, .. Ferreira 
f3randiio, ·costa Senna, Lamounier, ~4.lvaro 
Botei ilo, .Al'i ,tide::; Mai_a, Domingos Porto, 
Ferreira. R:1 bel lo, Bu·-no de p .. i v;1 , Ferreira 
Pires, Monteiro da. Silva, Martinho Pr<1do 
.Juuior, Lopes Chaves, Adolpho Guedes, An
g-1~]0 Pinheiro, Paulino Carlos, Costa Junior, 
Alfredo Ellis, Fleury Cur.1clo, Leopoldo ele 
Bulhõ ·s, Gui1rnnães Nabl, Lauro Muller-, 
L;1cerd;t Coutinho, Per·eiJa da Costa, Julio 
de Castilhus, Ern,.sto de Oli veir<t, Homero 
Baptista o Fernando Abott. 

E' füh. e p0sta em discu&'ilo a acta da :sessão 
anterior, e, não haxeurlo quem a seu respeito 
lhç:t observaçõ•!S, é • 1acla po1· a pprovada. 

Veem a mesa, silo lido::; e J>LlSlO::> em dis
cu:::são, que é encerrada, ficando adiada avo
tação, os seguintes 

Reqge;·imentoi; 

Requeiro quf! o governo informe quaes u::; 
proprios nacionaes que necessita. ptl.ni o ser
viço da União, dirn ele que touo~ os outro::: 
se,jam entregues ao serviço dos estados, de 
accrn·do com o ª"t. 64, § 1°, da nos:m Consti
tuição. - Ser::.edello. 

Requeiro que sej<t euvhvla, j)ela secretaria 
desta C<•mara, uma lista de todo:;; os empre
gados el:iectivos e apesentados da mesma se
cretal'ia. com dedarai;ão das datas das no
meações· e aposentadorias, · bem como d0s 
OI·denados que percebem os effectivos e os 
aposeotttdos.- F. Pires Peneira,. 

O Sn.. PRESIDENTE- A hora do expediente 
esta terminada. · 

O SR.. ANTÃO DE F'A~IA pede urg-encia pa.ra 
continuar o ::;eu discurso. 

o ~R. . AMPHlLúPHIO (pela O'J"dem.)-Achan
do-se nomeada a comm1:;são mixta qne hn. de 
H!aborar o pro.jecto de re,;po11s;;1biliú11de do 
Presidente da, _Republica, j~ pelo Senado,ja 
pela Gamara do;; Deputados; pergunto si jà 
se officiou ~10 Seoauo part1cipamlo-1 he estar 
feitn. a eleição dos membros com que a Ga
mara tinha de concorrer para essa commi;sã.o 
e, no 1:aso neg:itivo, jJeço permisslio a.o 
:-·r. presidente part• lembrar a conveoiencia 
de partícipnç&,o, e mais ainda, a de que o s~
nado, que nus convidou para essa commissão; 
nos indique local e hora pt1ra funrcion<1rmo.s. 

Sçiu membro 'de u1~m com11iis:são perma
nente; :e, corno r .ert '.')nÇ•> t ambem á commbsão 
mixta, ti::: rei de üu::;en tar·ine e µor isso d1'se-
ja va que se soulJesse o motivo por que o .. 
faço. _ -

O SR. PRESIDE'Z1TE- Emquanto á primeira 
parte do pedido do Sr~·· deputado, posso in
formar quEP a co1nmunicação jà fói feita, 

- ~~ 
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e emqu'lnto á segunda i:iarte, :.\ praxe ad
opt:ula é os membros das commissões enteu-
d~rem -se entre sL · · 

O Sa. A:111PrÍ1LoPR10 da-se por satisfeito.
7 

O SR. PRESIDENTE-O Sr. deputado Antão 
de F.arin. interrompeu o seu dbcur$o por estai' 

·terminada a hor-11. do expediente, e ag-ora 
pede urgencia, mas a rnesa vê-:;c em emba
raço pot'que, não havendo numero sutfi. 
cie11te n:t s lla, não se póde submetter o 
requP.rimento à votação. _ 

O Si~. Fral_l.cisco Veiga (pela 
o;·d11111) d1z 'lUe pedrn a p:ilavra, JJnr:i :solicitill' 
do Sr. presi lente umaexplie;tc:ã.o acerca dot'e
~imentu; m:ts ante~ disso deseja saber si a 
act<l foi app1·ovaila. 
. 0 S~. ~RE,;I?ENTE-FOi ::tpprovarla, e para 
isso nao e pr·ec1so numero, por<1ne se presume 
que a acta é a 11 provada cle:;de <JUe não ha. im-
pugnação sobre el la. . 

o SR. FRANCISCO VEIGA encontra 110 ar:t. 57 
a. di:sposiçã.o de que pa1·;l abrir a sessão bast:L 
ttm terço dos depntaclos; mas nos arti,(;os se-
guiu tes w~ isto (tê) : ·-

« Art. 57. Ao meio-dia em ponto os mem
hros ua mesa occupar·ão os seus respectivos 
logar ·s, o pr·esidente tocara a C<1mpanhin. e o 
1° sei..:reta rio procederá ã. leitur11. elos nomes 
dos deputados presentes, e veriticado quo se 
:icha no recinto um t1:rco dos membros da 
Gamara, o pr·_esidente abririt a s0 ssão. 

Art. 59. Terminada a leitum do expe
Jient.i, si aiudn não houver o nnrnero legal, 

-um dos secretados pr-oced('lril. a eh.amada o, 
linda esta, si nã0 tiverem respontlido depu
t~1rlos em nu'.11er? superior á meta•le, o pre
srdeote conv1d:1ra a Gamara :i proseguir n:t 
ordem dos trabalhos, ficando as v.otações adia
das para quando houver numero leg,11. >> 

O orador desejava apresentará considera
ção da Carnar;a um prqjecto de lei, 0 procuron 
por isso, no regimento, saber qu 1l era. a oc
casião opportv.na para. pedir a palavra para. 
esse rim, e enc:rntra no art. 66 (lG): 

« A i5to se segnirá; n. leitura dos pareceres 
de cnmmissões, projectos, indic:1çõis e reque
rimentos cios depnt;.dos, que e:;tiverem sobre 
a mesa, não -se g-a~tando mais tempo do que 
:t primeira hora de sessão, podendo o depu
tado justificai-os iütlependente rle urgencia, 
na mesma primeira llora. que não pod~râ ser 
excadidn.. » · 

Desejwa, pois,, ser elucidado. acerca das 
duvidas qne se lhé oll'erec·m sobre a doutrina 
dos artigos que acaba de citar. 

O urt. 57 .. do rogimentó' autorisa a aber
tura da Gamara com um terço de seus mem.,. 
hros,_ 

O a~L 58 õ.iz (Zê) : 
"' «Si, porém, não se acb?rreunido esse nu

mero, -Car.;.se-he a leitura-do expediente -para. : ~. 
dar-:se-lhe o conveniente .destino, exceptuan
do-sé os pareceres ou requerimentOs que tive-
rem de ser votrt,dos. -» • 

Depois o regimento 'estabelece o processo a. 
seguir-se. 

Parece que a hora opportuna era e5fa ; isto 
ê, proceder-se à approvação da acti: d~pois de 
aberta a sessão. 

o SR. PRESIDENTE-Desde a primeira hora. 
O SR. VEIGA diz que o Sr. presidente con

cordará que ha. manifesta contrad1cçãono re
gimento. 

Entende que o regimento preceitúa que 
rle pois de aberta a sessão com numero legal 
seja. ::i pprovacla a acta, porque ii. primeira 
hora de sessão uã:i é a camarn. coostituida. 

A sessão em que se póde apresentar pro
jectos e indic::ições 'é a da primeira hora. 

Em todo o caso, a duvida do orador tem por 
fim obter esclarecimentos e pedir ao Sr. pre
sidente a graça de dizer-lhe de que meio ha 
de lançar mão, uma vez qne não comprehende 
bem o regimento, para submetter á conside
ruç-ão da Carnn.r<i um pro.iecto de lei que já 
trouxe a ses:;ão de hontem e que quizera 
apresentar na sessão de hoje; pergunta si 
pôde apresentai-o agora. 

for SR. DEPUTADO - Basta remettel-o á 
mesa. 

O S.a .• VEIGA - não quer prescindir rio di
reito que tem .-pelo regimento de justifical-o. 

~i o Sr. presidente µermitte, independeu te
mente de haver numero legal,em cillco minu
tos justificará o proj ectó. 

o SR. PRESIDENTE - Vou manifestar a 
V. Ex·. a ioterpr_e_tação que dou ao artigo do. 
r•egim~nto. 

V; Ex:. sabe que o regimento, foi por mim 
organisado quando occupei o logar de se
cretario da Gamara. ·. Estes artigos não ~ fo
I'<t m ai terados por émendas ; o meu p~nsa
men to esta de accordo com a interpretação 
que dou hoje; isto e, que a primeira hora de 
sessão .fosse contada do meio-dia à l hora da 
tarde. Deste modo tenho dirigido os tra-
bal hos. -

Quanto á, approvação da acta, V. · Ex~ ar
g-nmenta, dizendo qqe é preciso numero 
legal. _ - . 

Não hã-duvida que para qualquer votação 
é preêi:;o nnmero legal. -Si algum deputado 
mandasse emenda á acta, esta não ~odia ser 
approvaua sem 11aver metade e mnis um. Mas 
desrle que nã.o ha impugonção, nenhuma re
clamaçã,,, a mesa. considera a act<t approva':" 
da nos termos ex:plicitos do art. 61, quedii: 
c '·Aberta ~a sessão, o 2° secretario fará a. lei"'.' 

... ;_: 
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tura ela act:i. Llri, anteccr.len te, a qu~ l consirhr
Sn-lm npp1'01•nr.la, inlle pcndent ·, tfo vobçfo, 
Sini'Ln hrm vo1· sobt'ü a rncs .t i•n pugoação 011 
rocl a1n<1r,:ii.o alt;.11mrt.>) 

1\r:lw tp rn o nobre <leputarlo, rm ()111.r;1. p:irt r! 
do s1rn roclarnnçií.o, tern razão. O 1·1eg·in1 ,'1i10 
é obscnro; póile-se inter pretai· q110 ai" lior-:1 
<le sessão Sf'j:t co1ltn,rla depois de n l18 rla. a ~1~;.; ,.;;I." 
e nã.o tia hora. cm que se comei;J, :>. ll:t· o e:q1<:-
d~n~. · 

A pezar dessa ohscurirlarle, :i. mc~:t tc:ll ·;u
gu ido o pen;;ame11to do le::rbladm .. 1ova1 11l l) 1rn1 
conta a h ora em que se prneed :i ;'1. lei t11 1·a 
do expelliente e á dos papei:; en viados ú 
mesa . 

Si V . Ex. qnizer enviar um :1. inilienc;iio no 
septi1lo de cscl::u·erer- noste pon'.o do re g i
nrnnto, a mesa nccCJital -:t-hri.. 

Quanto a, apresc otaç:i'io do proj1,c to. V. E x- . 
o enviarit á rnes;1, porque nüo <1 oJJt·iga.iln a 
f<iz~\ -o dµ. tl'i iiun a .. 

o Srt. FRANCISCO V~IGA diz íJll'l () Si'. l"'º " 
sidente snbo qne pelo mg imento lho ó 1':1c11l
tado fnmlamentri1', a inda qne ligeirame nte, o 
sen projecto e uão está disposto •L ceder des te 
dil'eito . 

Pergnntar á, pois, inais nma Yez si lm -011 

niio numero legrt l p<mc rleliber ur. 
O Sn,. PRES!lJE)ITE - .T:'t lm nu mero , e 

vou co11s11ltar :t Canrnrü,primeirarn2nte solire 
a urgencia pod ida pe lo sr . Antilo elo Fari r. 

o St<. FRANCISCO V EIGA termina prdin
do cinco minntos do m•goucia, p:1ra apros•)n
tar nm projecto do lei. 

rlo rio pro1ilr.rn:i, in1licou-me que o v:ilm· ele 
t lt l in1lo:11u is:ci;·:lo ér:1, iudopcnclente do tempo, 
isto 1-i, do nu1n c1'0 1!0 arnH1s que, mi, occnsiiio 
,J,1. rc · ~r·i~iio, f':ill :'~ ' ''lll rlecorTcr ató o firn 
11at1.wo l do eont1 ·11ct" . 

E-s, n . \01· c1«1. ePnst:in le. s1·1 11L" ~r~rnpr o dri 
;,u 1ni! crmli •s, co mo ,iit di s:w, :1q nell:l iin
! k~ l t1J l i3;·1 (;;1 o. 

P;11·a rnc lhm· nccentn m· n ahmrilo con [i1l•> 
11 ~ ' el:: 11 s 11 la :• q111; 11 w r oti.ro kh1 :t Jr,rnlir:: 1· 
ri' ' º re;;cinili1lll o t:on l r·acto no ri111 d<J 4U annos 
u~ r"inli'a c t.:111 l <'>' i·ecelie1·i;1 m os 50 mi 1 co11 i n.', 
:io pa s . .;p qn:>, i1 ;1.n H:n do !'ei ta a l'PSt:i<io. f' ile~ 
teri:1111 '' p .rnas di t'<Üto a recolier do~ eol'r1;s 
1n 11 ni c ipae~ :t 11lli n1a qnotfl. rle :i nii l contns 1 

i'ii111 ;;cii q11 cn1 e l:11Jlll'O ll c:tc eont.r:1cto. 11:\11 
.-;r: i 1nosrno si :t velh:tenria con ti d:t nc;;L:t 
cl:1 11sn l:1, pr!1'mitt:1m-me est:r. r wle fr :1 nq11 ozn , 
6 d1;1·id:1. :t l\esc ll iil o nn si o pr npn, it:d . 
C1'cio qu >J :d 1i a ndou intencm;iio de peo~o:t 
".\t. 1·a nll :i i1 sec ret:iri :•, pois o f'1rn cion:1rilJ cn 
r::1 1 Tc .~·: 1 1h• !lü i:' <' di ~· i1• CSS:\. ] WÇ: \ COlll C0rtr.z;i 
não que;·h rli zG e o qnel al i n,;hililo. Si a-;s i1n 
'" ''Sl'. 111 11ito nrni -; c lai·:i o s impl osmoa lu 
dil'i ;t : ' 

« :\ i11.t o: nois:1c;:i 11 será semp re rl c r-ííl mil 
C? ll to.;;_. qn :1 lrp.l:! r qno sejn. :t cp:ic:l em rplil fc 
t'C' •o 1sao tvnh i . lug:u·. » 

Pnrnrn . pni,;, qnc 111111vü íiilnito il r , :i lrnsan
rlo ci:L ig:10l'ancia do S1°. Araripe, 1\:i.1· iiqnoll:t 
cL1u ''.nl :1 1111111 f'onrnt qno niio pcrmittisse a 
S . l ~x . enmprr~hen , lcr· o cornpromisso q110 :1 
m1111iei11a li1L 1<10 í:t :1sc:111nil'. 

Els [IOl'i.Jl lfl julgo qne qnizer·am illrn.lit• o 
•1osso l1unrado cornpnll'iob, o Sr· mini:;tro do 
iu lorior. Con~ult:1da, a C'tmara concode 15 rninntos 

ao Sl'. Antão de F(iria para concluir o s ~ u 
disc11rso. 

Vno V. Ex. agor ;1, npreciri.r o to la! dos 
cornpr·omi;:::;ns elo or1le;n i'º'"uniari:t qno ri. 

a 1 n tendenci:t assnrne 1 ·:Ü'a com os con I r:1cb111-
tes e <1s va uta.,c:·e ns qtio a c~ tBs silo :1ssogu1·a
,fas )'e lo c1.n1traeto . 

Em seguida, ó ig11;i,Jmonto co11c.3rJirh 
urgeui:ht pedida, pelo Sr . Frauci.-;c,1 Vei;,\'<L. 

Uo accnrdo com as disposição;; d;1 clnnsn h 
3ª. o n:i.L. u~ :-: nd1> a 111 nnicip:i li1ia1lo r!o ;,en ,fr , 
r i"i l o de r-e,ci,:;"to. Jl!l lim dos 50 anno:; lerá t' 11 :1 
1\1 i,.;pendido a 'enorme somma <lo 1 4~ .G:íO 
eo11tos . 

O S r. Antào de Faria. (con(i
miowlo) - Quando ha pouco ti\' ) tle int'~ r
romper o me11 discurs·J e;;Liva rli:;)ntindo :t 
clansuLt J2a do con t racto l'el at ivo ao s.111c:1 -
men to !lesta cidade e dizia qn o l:unent1rn. 
estar senclo tão in<l igoarnente cxplor<1tl ·J ne:, ta. 
questão o Sr. ministro do in teriof'. 

H.elombro agora, par::t mel hOI' eilc=i minhar a 
argnmootaç·ão, que aquellc cont r;1 r.to, :.-r'i p01·
mittindo á muoicipaJiclado rcsciwli l-o ·lepois 
de 20 aonos, estipu la que e ,:;;;1 ro~(l i -;:l.o 
dará aos cuntractantes dire ito a n ma i11 1-
demnisáçio ca lcu lada. Lio accordo com aq1w l !a 
clausula . 

Habit11ailo, pslo cxercicio de minha pro
fissã.o, n. C<dcn la r , prncn rei conhecer o va 101· 
dessa. indemnisar;ii.o p:1ra as 1Hvcrs•1s hypo
tlwso.s í(llO se podiam fnzer, com forme n apoca 
em qno a rc::;cisii,o ti vosso lugae. Desde logo 
a formu la a lgebrica de que me servi , fciLts 
nella as snbstituições exigidas pelo enuncia-

Te11 r! o-sc ern con;c;i<lcruç1io, como all1rmei 
em cbcnrso antn1·ior , que os preçns rb pro
posh roonvê:1 - U 11•a CDslt'o ex r.ed1)11 1 de rn11it'l 
::c •)ltnl Je.-; '[J Alns rjll il(l~ síi.o l'C:.diS:H la~ as Oi •l'lLS 
nrnn 1ci 11ncs, faci l é clfl ver-se q11 e o rns to ;- ~ai 
dos t1·u1Jnlhos rpw Yilo 011 01 ornprel11rn r!nr r; ca 
muito aqur;m r1 .. s 40 mil contos <:lll qne lo1•a 111 
01·ç-.rlo ' . N:i.o lt:\ ux:1p-g-oro mrsmo nm :1ffü .. 
mar rpie l:1Ps tra l•:t lho:; podem :;01· ex1:cu l111.1_1j,; 
por meno:i 25 011 ::!O º/o. 
Adm i t~a-sc, entretanto, que a rles peza feita 

pe lns contract~rntes possa ser de 40 mil contos; 
n.inrla a~sim ditncilmen te se podc1fa imaginar 
um tão bom em prego de capital. 

Par a aquila tarmos da, despeza total qno 
terá de fazer a lntemlencia si rescindir o con· 
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_ trac.to, •lcYemos sornriiar a imporÜwcia. _tlü ; O Sa. _A~n:\o HE F;\l~I:\.~ .••. e f?ito qua?~ 
!1:1.Ltemnisa· ç<~o <..·.5.0 rn!Lcor.1tQ;,)_ e9m :1$ (j_lt~tll·t·ras l1 .~1_1tnde~tmam. en~e., .Pº .. 's ::;;1. ~'.)!. co. nI;cc1ct,o d~p.~:ns 
J<1 pagas ate a rhfa d<i rcsc;s,w. · r1~ ce:l.e 1r:ulo. qu.uHlo lle':yr J. ,\.ntes te.1 soll11do 

p · ·.. _ .·:, . , ,, " "' .·· ~ ,, ~- ·- ::unpl:t e pnbiJC:L 1l1S(,tl:"S<io; lllUCOntrn.eto que, 
- .._•eito .1,,,to, 1 er~i1c,u-,,,e-h .... qnv, :;1 o:;s,~ rc::.Cl 1 r'xc!uidos os interessa.dos, nilo tem cnoontra-

sa?. se 11;-el'}.?. l~m 1 l'~/~~·•m 1~ 0~ ~~uolht, ~'3"'- 1110 defcz:1 por pa.rt13 de n!edico ot~ engenhdr? 
p~zu. tot.il se.r ,1 ·~te ~)-:~(J.)0 co.1 to,,,, n.o 1rn. '.!e (ai ()·um: devo perg-mltar·-lne, re•)ltO: d1Jvera 
~=> annos sol'<1 ele 1 J, .b;iü conto!'; no 1un . tlr; ~O pr~ '" 1·,cer 2 ~ t 

a.nnos, se1·it de 132.650 co~1tos;, i,1•i. !~111 cb :3:3 · p~;:·l~onr;~ <ln. aclministracçuo publica., penso 
:1.nnos o quat~o Jn<}!.es sera <le i::~.G;JO. que não. (Pai!sa.) . _ • . . 

Isto quer· dizer que, nesfa nltmrn. nqiothese, S1•. presidente, estas cons1cleraçoes _sao .fe1-
il. municipalillade serú ?br·iga~la a d~spenrle~ 1 tas nn e.~!Jeta.nçn. qi;e _m:tr? de qu: sera';' lidas 
o mesmo que despendem-~ no nm dt =>0 atrno"' pelo Sr. nnn1stro do rnterl!'r. Se1 que s .. Ex. 
si não rescindi:;:5e o contracto. não vode mais revogar o seu neto, rr~as e pos-

l\!as, não e tudo ainda,. sel rftie. reflectintlo sobre a situação em que 
Si a. resc!sfo fôe <lecln.ra•h no 1im !lo 35° se e11coíitra. resolva <tbandonm· n pasta prtra. 

n.nno o onus tota.1 para a. municipalidade .se1·á não continuar a ser explorado. S~ assim. ]lro
de l•l7.G;jU contos: si no tim du -lli0

• :se1\t de 
1

1 ceder prcstarú um r·clevante SGl'VH;O a s1 e ao 
lG2.ôõU; s1 no rim elo 4;.iu. S8l'it uc 177 .G::-iCJ; );i. pai:r.. 
linalmcntê, no tii:1 do 4':J0 • scl\l 110 18\:l,G50 o hom\)do ministro praticon, cntr0 outros, 
(•ontos '. · dot:s !::!TnncleserTos. OIº foi :t cc!elirnçZio do 

THo~rAz DEf.Fl:>o- K;tú Lem c:tl- conve~nio com os F-;taclos L:niclos, o 2° foi ::i. O S1t. 
cnbdo. 

O Sr:.. A:·n-Xo DE FARTA- De modo f}HC, 
Sr. p1·esitlenre, o.• eo1itn.i.ctantcs. em vist;ulo 
qno acabo de expor, tcern, do ;~3° anno em 
tleante, o rnaxi!llO i11tcrc·~~e em qne o contra.
elo se.ia re.scillClido 1~ V. Ex. !Jem compreltcn
de r1 uauto lhes serit facil provocne e conse
guir css't resci.são. 

Esth, portanto, este contracto em tnes condi
ções que rlt~pois de cer~o t_empo os C?ntr;1~t111-
tes so por grande vatnot1s:uo contmua.!-'ª? n 
cmnpril-o, darnlo-se-lhe-s, co111_0 a re,;c;sa.o ihes 
dará clit'e:to a receberem maior· Quautia. do 
que r~ceiJel'iurn si a. ell.J ricassem suj0itos at~ o 
1im do [!l'.tZO de iJO annos. -

o Sr:. Tuo~L\.Z DEr.n:-.-o-LTm tmhn.1110 hem 
foi to. 

app:·ov:H;ã.o docont ,·acto que analyso. Ba.~tam 
<'sso:> d<m:> netos parn. recommendnl-o te1ste
mo:;te. 

O Conc:resso, entrc'Canto, pócle ag-ir, e de
monstra(!a, como ficou. a sua. compctencia, 
submetto ú consideração lia Gamara rt indi
oaçifo seguinte: 

«Indicamos que a com missão de· saude publi~ 
ca. cst11da.ndo o coutr.1cto do Sltnen.mento da 
Cn'n:tal Fcder;il, C•;)lebrado pela Intendencia 
da.mesma. capita,l, com os Drs. ~ma.rio ~o;;.
rcs de Gou Yên. e .l oão da. Cost;1. Lima. e Castro, 
interponha com <L nwior l>revi<lude par~cor 
á respeito do mesmo contracto. 

Sa.la das sessões. 8 de julho de 1891.
Ant,7.o de Faria • .-: Glice;-io.- CH.~todío rfo 
?.Jello.- .Tose AHgusto Vinltaes.)} 

Está elaro que, depois deste parecer, o Coe
. O S1:.: A.;'TÃo_.111;:. FA_m,:- Airnl:~,. :mm, ~~-:1- gresso proviilenchn·~ ~o sentido dn. annullaça.o 

s1i.l0nv:~10 _i•t1;0, :-:.1'. 1.1 re~1t1e,1te .. A l~,t~ndei,.,t,l, rjesse ado do Sr. m1mstro. 
em vista ct.1s dispo:;1çõ:::; const'.tuc1onaes~ "'~º Si 0 Executivo a todo o transe, e desconlle
tomar a i'Cll cni·go :;el'nços 11:1. 1mpor·tn.nl:l;~ ele cendo a Jeoi·itimidade da nossa inter»eoção, 
c.erca tlo s,-,te mil. con~o:-; riue at~ aqui corriam 1· tornn-r effo~tivo o contracto, ixtr::t ;:i, opir_üão 
por cont;t do .:>.Irn1ster-w Lb Agr·~cultura. publica, que nos julga, devemos appella1·--

0nde vae. elln. busc,u·,. sem vex:1.m1
1 pili'<t. n /' o sn.. THO)IAZ DEL .. E'IXO - Para.. .os tribu

pol ulaçiio desh capi~al, dinlleil'O par<;t atten: naes. 
der a. este compronnsso. aos 11ue trnlrn. nte _ -D .. . +-· 
agora,. o a.ioda. 1Jill'<l occorrer· á ct0spe;,a <Ul11Ual · 0 ·SR. LOPES TR0\'.\0- l :xra OS 1iiee.i:1gs • 
de trc'sinil cor./tos que llle aclvem de.ste r.on-1. os·. n.. A.='1'.l.~ nE FARIA- P_enso .qn:: pelo, 
tructo '?· ' i:1ocler LcQ·1~b t1vo eleve ser e:::tudado e::ite as-

o Sn. THO:.\lA.Z Dt-:LFD"'O- ?\Jvos ii~}uc,stos. 'sumi•to, e si ta,~ contracto for C?OSi1le1'adO: de 
· mas consoquenc1as p<1ra a salubr1clnde publica, 

O Sn.. AXTXo DE F~u:.rA- Von terminar, devemos declantl-o nnllo. resolução essa que, 
Sr.. presidente, resu1ni.ndo tnnto quanto :.wreclito, scl'á sanc~iona;la pelo Sr. Presi
-}10.ssivt:l o que me resta .J1?-er. .. dente d«t R.llpu!Jlica-= Si, porém, S. Ex. negar 

Devo app~llo..1: par:.i. o Jlllzu desta Camara e a sua sancçii.o-e,si, ilepis ce novumei2te ap_pro.;; 
1Jergnnt1u -lne s~ um co~tracto desta, ora em,, vada. pelas camaras e3S?:._ r~sol~çao, nao a 
sem cor1.currencia. publica.. . quizel.' promnlg-ar, o que nu.o e crivel, a noss<~ 

U::ir SR. DEPUTADO- Clandestino. l ,responsabiliclatle estar~t salva o S.' E:t. tera. 
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de prestar c0nt~1s ii. opinião e <10;; tribunaesl Cônclne dizendo qne n<Juella secretaria foi 
do p<liz e se_rá po_1Te111 nr;1 per· 11ltP. ;i. ll_'sto;·i:1 l~rea <la, . nii.o. para sati3C1zet• uma ne_cessi1Jade 
o responsavcl 11111co pela:'\ can,.;e11neuc1as lu- rlt~ seni ç~o, mas para- nc ilrnar duvidas que 
ne;;.~a: q1::. "<'.'.tq·u.e!!t~ _ c~1_1lr:l:t0-, ~es~1lt:1r,en~ \ 11onve e.m cer·to tempo no seio do governo. 
pai.ta no.'):sa ,_ .. p1t.li. (.lh.zto li c1n .• •Ia .to bt.,n. 1 Vem :l mesa 0 se!:!'llinte : 
Ü Orado;· e 11Wito C<J1aprimentrulú .) " 

Vem :'tmesa,é licl:\. 0 :tpoi:itl:t, THl':t úJl\)Ol'- !-i·o.feclo 
tunamente 1rntra1' em tlbcus~ií.o, ~"' ,zeguint·~ 

Indicaçüo 

O Coug1'esso Naciona.l resolve: 
.\ rt .1. '' F'ic:1 extincta a Secretaria de Estado 

dos :\'eg-ocios da lnstrucção Publica, Correios 
e Tele~P;ip110s. 

P:u·i\.f!'l'a pho nuit'o . Os S"rviços concernen
tes ú in~t:·uc<,•io pn lilica i'ão tr:m:>l'eri<lns p:tra 
:1 S0r,r-ela 1·i:1 de .fnstic,1, que se denorninariL 
Ser.r0t:11'ia de ~,.;ta ,10 dos N"g:ocios da Jnstiçrt e 
1n~tn1cçio Pn li lie:t e os relatiras a. correios e 
te \G_!:;' l "i t[l ll(l;j var~1. ~I. ~eC!'Ct:'tl'i:I d? lt~teri1)1', 
rpie e;1mserY;\m :1 mesmn, clennnnoaçao QW' 
ora t~m. .. . 

:\1·t. i .0 Aos emnt'<' (!.'ndos dasecretari:-i, ex
tincta. ficam g:w1 i11idos n;;; direitos ari11ui

, O Sr. l~rn.ucisco Veiga rliz que ridos, rleren !o o Presir!Pnte cltt RepuhJicu, 
seG:Jpl'e lhe par·ecen po1· dern:iis a pp;t t•;ttosa :t nJWtweit<ll-o;;. na, proporç:"io de suas cathe
organis:ição cln :idminist1·aç,,fo [(idc1-;1.I. go:·ins e aptidões. n:1s primeir:is v;igns qne se 

Depois de p1·oclnma·fa :\ Repnlilil'.:l u por derem nns s ·.>c!'etari:is 1le E-taclo peh1s quaes 
motivt.s que n:1o vem ag-<ll':t a peito nYeri- 'ier;'io elles 1k'srle já ílbt!'ibuitlos, couforme 
g-uar·, foi crearfa a ser:·rel;l!·io ela in~t r· :w1.•ão co1n-'er no /s1<1' viço publico. 

indicamos qne a e:om:ii issão rfo S:uvle Pu
blic:t. estLlclaudo o contr:11:: to do s.1neam~nto 1\:t 
Ca11ital Federal, celel.ll'ado pP-1:1 i:1tende11c ia 
rla. mesma. capital, ~om os !lrs. Hi!a1·iq ~o:l'e:; 
de Gon vi! .l e .loào tl:t Co,;t t Lim1 e Cn~t:-o. 
itlterponh 1. com n maior hreYida.d1: j«ll'eée1· 
a r-sp.~i to do mesmo c•1nt1·:ict0 . Sal;1 d :i ;;; 
:;essõe":::, 8dejn\ho11>! 1~91.-Ant•'n 1/e l-i11·iri. 
-Gliceí'io.-C n;:todio d r: Jfel/n.-.lose rl"l/l!SIO 
Vinhaes. . 

publicn,, correios e teleµ·rap\ws. Art. :3.° Ficam revogadas <1.S disposições em 
No tempo em ~ue se tez es1a creação já era contrario. 

inteiramente desnecess:i.r1a est:l nov;t "t"cre- Snla 1.hs sessões, 7 de julho de 1891.~Fi-an
tar·ia, que vinha agg1'aYar notavdmente a s ci~co Yeiqrr..- Felicirmn Perma.- Pacifico 
despezas pnblicas . .i\In.~c(lren!i:,is . -Costn. Jlr1,charlo.-A"tonio Otya-

.\ctualmente, depois d :~ dec:rdada ;1 Const!- tlw. - Polyc11,rpo Viou1:._;.....J.fo'Zro liotelho. -.!. 
tuição d<l Repu11lica, " etfoclind t a or·g-a nk1- A1'P-llar.-Chrr,1)' :"- Lo1Jtito.-:1lexcmdre Stock.lei·. 
ção de grande nttmero de e~ta do:S. e ele t 1do -Jor'J O Püihe iro. 
ponto insnstenta n3 ! :t .~ x i stencia, niío "ó d·~st :t . · . . · 

0 
• i-

como de outras secretar·ins, como o. or::1lor ·º ~R. CARYALTL\t re1uer m·º·enc1a. por o 
vassa. a. demonstr·a.r innnmerancl0 os servir;os 1 m1nutos, pn.ra ap:·0sentar um reqnerunento. 
que foMm tr<:-nsft>r id~s pa.ra ?S estados . · 1: Co~sulta(b a, camara, e conce~ida a ur-
. A pasta da m:;tr-ucçao pnhlic 1 tem nma;;e- gencw. 

cretal'ia. que se di\·i.\e 1 ~ m tre~ s~cçu»s . .::ada 
uma com um director, tendo :-ilém dis::o um l O Sr. Carvalhal (occupando a tri
director g:er;tJ. Tm;w) - Sr. presidente, é a primeira vez que 

E' uma. o:;;tenülçiio de desprrdiciü :lo" rli-1 to:no :< p:ll:;,vrn. 11este i•ecinto. 
nheiros publico:;, que o orad1>t' ::dmir·a. 11n ·~ Tendo-me in:-;cripto na ses,-iío do Congresso 
ainda hQj e . p_rmn.1 ne i:'.·: '. co:1heeenil0 com_o 

1 

Con, tituin te ~ niio ti ve occasião cl_e c.timprir_p 
conhece o esp1r1to economico tlo nctunJ S1·. nn- 1:ien dever eo:no deputado eleito por Sao 
nistro ela füzencl a . : Paulo . . 

li. demonstrilção de qne o !Jaiz ni'í0 precisn. : E' elo me11 dever dizer nlg-umas palavras a 
ele tão grande IlUlfo3!'0 de ::;ec:rctal'i:is esb't em! respeito clo5 intere.s~es 1bquelle estado. 
que, tlnrante :;eis lor.gos m•~zes, _ c1 Pr~sidente. Pedi a palavra p«ira. fazer u:n req11erimento 
da Rep1ü 1lica deixou de pree:1clier o pe.ssoal do 1 sohre d:m;,; assumptos que con::1iclero de grande 
seu minhiterio. 111.porta 11"i.;1 •• 

A consequencia ão qne tem dito ê i-t sup- LTrn delles é relativo especialme11te ::to es-
p1·essffo de mai.s n:n<t p1:";ta; limit ,~ - ~e a tndode s. P;\.11lo, ::; i IJem que tliga respeito a 
propora suppr·e~sii.o da secr• t1ui;i da in::;tru ·- todos ns nutros e,,;tad_os. 
Ç:fto pnh!ic i, correios e telegra pllo:>, pnr·q 11:: a O outro diz 1•espeito à todos os estados, 
exi::>tenc ia de:;t.1. secretarh é í~ pro'' ª rnai:s ag0r'" que se :icham quasi to·los org;misados. 
cabál rle que não p,lSSa de palavras o amor . Qu;lutó Oo primeiro assumpto, desejo saber 
pela economia. si o governo já mandou entregar ao est:J,rio de 
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s. Paulo a fabrica. rle férro de Ipanema,- de 
arcordo com o que preceitua o urt. 64 da, Coe
stitmção. 

Eu podia n,prnveit;ir :·1 occ1lsiiío para entl'aJ' 
em con;;iderações p:iliticas :-i, r·espeito Lia evo
luç:ão por que püssou a política do e::;tado de 
S. Pnnlo, depois !la eli-içii.o do ~Presi lente <.la 
Republica.Mas não tendo lrnbitos d:1. tribuna, 
e mesmo não sendo occa;;ião opportuna a, 
;tpreseotnção de um requerimento p:·ora debate 
de tanb importancia, restl"'ingir-me-hei ape
nas '" tr1üar dos dons nssumptos que consti
tuem a base du men requeri1nento. Todavia 
não deix<irei de fazer li~·eiras co1hirlernções 
sobre os factos que cfor~11n log;1r à apresen
tnção deste requerimento. 

afastar-se de seu fim. Foi o que se seguiu 
com~·· org-nnisação do actual governo. 

Todos hi.io de es_t 1r lembrados da feição 
cnracteristica com que se mmlitestou o novo 
governo, na evolução politica de 23 de ja.;;. 
neiro. Eu consider·ei a revolução perdida."· · 

Os factos :loi:ro o demoustr11 ram. _ -
A ppareceram novas candid,lturas para pre

;;iden te e vice-presidente da Republica. Estou 
certo de q11e si e g-o-verno se tivesse organi
saclo de outro modo, si o elemento republi
c ino tivesse oecupa.do os princ:ipaes logares 
ria administraçã.o, talvez não se tivesse dado 
a partilha ela. votação para presidente da Re
pulilic<t. 

Dec:lnro que era um dos que estavam 
Nestes tempos de pertnrb::iç'io, de ana1·chin re;;;ohidos a votar no actual presidente dtt 

goYern:unentn.I. qne oh;erv:imos do Norte ao Repnblic:t; masu'3pois de um erro tão gr<we, 
Sul, em qne os estados antes d :1 eleição •lo considerando, segundo os poucos cnnheci
Pre:,;idente d;1 Repnblicr~ estavam sr~nrlo OI'- mentos que tenho de historia, a revolução. 
ganisados placicl:11nente de accorclo com a desvi:1da 1losseus principios, era preciso col
opioião publica, embol'n alguns cidadãos em 'i loc::no elemento civil, afastar o mab possível 
uso lirnitado se tivessem r.~tr·ah:do. demons- o elemento rni litnr, e sobretudo o chefe, que 
tr:wdo cal;alrnente que n=i,o quel'iam a l'epn- tinlla dado uma prova de que, não por desejo 
i>lic 1, o neto politic,) ele 2:~ ele janeiro trouxe de fazer mal iL revolução, mas por vingança 
nma nov;1. pliase qne en nüo poderia classi- de uma pequena. otrensa de melindre, que
lic:w sinilo d :) c:ontrn-1·evolnção. renolo fazer vigorar um contracto que já 

Ntts grandes revoluçõe:::, embol'a os e:;pi- tinha si<lo qualiticado seis mezes antes como 
ritos estej;1111 prep tl'ttdos para a transfur- contrario <tos interesses do paiz, não devia ser 
mação sochl, 01iserv:t-se uma Cl'ise momen- eleito para. o alto cargo que occupa. 
tt1nea e fatal, qne tem sna 01'.igem em si Apezardesta.opposição nascida na ultima ho
m~s1~1~ 011 n_? governo a que estn eotregue a l'a, 0 actual governo em vez de caminhar com 
aomm1str•;Ç?.O do estado, OU _por ele!11e11to:; a calma. com a prndencia que as circumstan
eStl';\DhdS que venltn.m produz1l-a . S1 es-es cias eh 'occasião exi!üam. como que ressusci
elem~ntf•:· <1 p~za.r. rle ~ preria .. rarlo~, de ~~orde- ütclo do antigo reg'ímeo', procurou tirar o 
nacto:s e 1cpre~ent1do:s pelos em.ment ~ pro- desforço de todos que votaram contra o Ge
pngnadores e batalharl ores da cr1s_e social r1ne nerali::;simo. o que se viu '? A repeth;ão da 
se. seg-ue na mard1a dos acontecunento;;;, c_:i- reacção dos tempos da monarchir., uma des
mrnha1·~m sempr·e naquella rota, a revoluçao ordem ()'era!, excitando ambições que até então 
bem delme~cfo, cheg-<l a s~u termo. Mas nem estavai1 retiradas, creando odios, estabele
sempre assnn acontece· cendo a divisão entre os proprios republi-

Ha homens pro_vecto~, d~ firmeza 1le ca~a- canos. 
cter, ele g-l'<lncle ltltelhg-encrn, q11e por assim 
dizer, são a força essencial de uma revolnção, '.\Ias nltim.:i.mente t em continuado com mais 
_e:: queorr po<le-seattrilJuir n oqranbnção de animosidade e furor no mesmo systema,, man-

1 • dando desor,.,,O'anisar tudo, mandando crear sua p11 tria. São est,os obrigac os n,,; vezes ror 
qualquer cousa. mini ma 011 por seu: car.icter odios. Ailld•t hoje li, em um jornal,noticias de 
propl'in, :t cortar a mai·cha d,,8ses aconteci.;.. M11tto Grosso em que se vê que o Sr. Lucen:t 
mentos e muitas vezes inconscientemente alli procedeu de modo opposto aos outro:; es· 
concorrem para d _.sf;i7.er; a·iuiilo qne fizeram. tados: em log-ar de mandar ;_Lf:fastar os dous 

d · · Q·r·upos que se ~110.:t1· 11·s·1 r,·' . 1n, 1nando11 re_uni1-os. O a.cio político de :2:·~- e j:1.neit'o f'ot um incr- ~ ~ "' " · 
dent<:i ine:>p'3rado ria revolnc:ão. "\.lli, porém, o caso mudou de figura, por-

A's veze" um pequeno incidente,n•Yrn. ligeira que, por prudencia, o govet'IlO entendeu que 
causa; póue len1r nm homem animado de bons era. melhor unir os dous grupos, para evitar 
senti meu tos a, ;1 fastar-:<e do caminho que le- talvez urn rompimento,_ á cuj <t frente se 
vava a Lem de sua patri:L. A entrada rio novo acharüt talvez um chefé 'militar importante, 
gov•"rno em 23 de janeiro fhi ,111111, ('mquezn. um dos nossos maiores homem de guerra. 
cl;1 revt)luç:1o ; e as_ i·evoluções qne se enfra- O Sr. L11c~na, como chefe do governo, tem 
quecem deix::i m de garantir o triumpho :de procurndo c.1té hoje não cumprir um só dos ar-
seus priocipios. tia-os da Constituição. · 

Os homens são posteriormente arrastados ~Não da explicações, nem as manda dar pela 
a não concluir o que queriam fundar e a imprensa. 

Cam;i,r;i v. -I 33 
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Sohr~ artigo;; imp::ir t~m:es da Coustitniç,:'in. I O Su.. Bm:.For:.1' \'JP.IRA - Porque ·y. 
cümo Pº" exemple;,, d:l c:abot:1g-em n:tc:l;_)l1:tl, Ex. _nã.o pcr;;·1rnt;t ,.;i parn ~1 f;üwi;;i. rle _Ypa
ncm :10 m·~no:.: nos m~wda o:q1l ic•ll' :<s razoes nema ho1n-e ;1 lg-t:rn rwiso i;emelllantc nquellc 
po1'_ 11u~ n:io foram posto.-_; em •.;xecl1çii,'?; . ! t·~btirn :\s f:t~(~n1las. do :--1,:··~ió, em qu~ se 

\ otc1 pela ea.Lota;.;··- ~ 111 ur,;,;;on:: 1. : ~ ntentlo 1 d1:>.•e q no p1·op1·io .. ; 11a~1on:ws so or·am pn Jne1os. 
que esta qnc=:tão de li:;i•;i_tc•z:t nii 11 t: 'Jlli·érn C!l1 t::1sas, otc.:dontt'iun sui-::::.9e;-i,;,·is, (;;.1.snistic.-L? 

_ c:ertas QL'.e:;tu.!:; econei:.wc;;:;, on :~m eei·t o:; -o S:-:.. CARL\ L!IAL- Todos s:ll.1cm o histo
c:i:;;o;; de inlei·cs~e 1w.:.1 0~1:'.!, qn:tn<lo se tr'ata i·ico desta fabrit:a . 
tla fo:·ça e ria delllZ:t rlo pa:z. _ . . . . 

Si dlenão podia pcir k·!.!·oemexccu<:ito Esse L:\I ~1:. Di::1TTAno- .la houYc esse aY1So? 
al'tigo 1.h. Constit11içiio. · r11~\'.i:i, pe[,, menos, o ~1:. BELFORT \-rnrnA- ,\v!~o interpre-
sab·~ 1· o p11z as I'<t;'.ü«:i qn.? 1l1iicnlla\·am a ex- t1tivc. · 
eenç;(odnllo. 1 )C:",., n• • _r_.J .') ·• ,,,. 1'. J," l 

l i.- \ltll" ... ·tz·- ·· ····1'ln ·1o ···i ' !'01" .. ( -· -- 'v·.\I, '.-\LJL,L - ·.ü.1 Li;0 t.: •. .• l L·I .)llC::l (e 
"l ' " ,. .d··- " " 1 - • .. •• - l •. • 11 !() 1 1 1 , . t t 

i) 'rJ!"l'c•::-· ; 1 •. :, 11 .: 1.,, ,,.,t ·11 ,, 111 - l • 'ci·' ·· .. 1:t.:.. :rnno~; e1.:t c:om1•1·0 ICJll ia yas_·o,..; eI'l'e-
• t ..,-:: .... ~L t_, f_/ 1. 11 l 1 . • ._, •• t ) { l. L _ · •·J~ . . 1 ·· IJ' · J 

0• hl"\t>> 'li'= i>(id•-"· · , , ,. '· \l't'"·i·: 1 ti 1t .,.1,.T" no::;, :t.;,;nrn:l=' ca,as e o, 1e111as. a. e:-;peza c1·n. 
~ _ ~:.;e ·· ·. , .e ~·- · ·~ 1..:. ~ .\,.~ : L ... 

1
' · 

1
., 

1 
,t. · ;--:::,~ -·~ l !f!:do:· CJLL~ :t 1·eceit 1. Pr·ocur-ou o go\:erno di?~-

do ]'·11..: Jll;,:-. a i!lkl · - ·~:-..:''> :-L'il,.;. 1>!'fl 11!'J'S, <! 

1 

{' · . j ,. J • \' • ' ·- •. 
rni:it" d:ilkil 1.1,::;i:;li!'. · · az1-)l'-SL1 

• 1>,.:,;a .... .11·1c:1. al'1:1:- cnrnm1:.;sue::; 
() ,, \ 1 . 1 \ · ,11.. \ . . 1 _. _ :it!<·. c ,~< l::r:~m-- :''\:, • ! ~tnda:\·.fo o :1::.~nmptr., de :tnno 

.• .. • \l.> \•~ · e . 11 1U~i J p<.' :· n;11n . J1.1'.';1n1J. . . · 
1

. 1 
corno ,:,)r•:i cn ~- , ~ 1 . ::m h:_i ;l! !',,, ,1.,.".nLiitÚ p:n·.:. :urno: (:::u :1 n11::t 

1
op1n:n·:1 " e ~:3tt mo•.o; 

.,., 1; 1. ó ' · • 1J1 :: ;,: :ii:al1:1ram tod;1;,: oüclarando qu1: o g'O\' el'-
]·"11 ·~ .t. \ no nii.o dC\'Í:• ak':.n1lo~1;,l-a. 

O ~1~ ... Pj~E~rn1·::':Ti~- l\ 1c,·o licu1:1;:t no J1ol1!'(• I 
depntado par;i l011Jii1•;11· que j:'L cxc:r;dcn o:; 10 O Si:. Br:LF01:1' Y1Em,\ Na. Cam ;lr:i 
rniouto;,; d:: tll';.:·ent.:ia. e:\l-;te r1ncm póll~ dar as meí11orc5 informa-

•;:fie,.; ;1 r·c;;peit::i, o Sr·. ~Iu :·~a, f'unccionario 
O Sr.. C_\J:\._.\LJL\L- l~ut:To pcr:o :'t \'. :·.x. di:Slinefü.s:rno, qn 2 :i. lhi!;iu por muito tempo. 

qne co:1:;nlte a casa~o rnc per·r ii itte co11tiunar. o Sn .. CARY,\LíL\L- 'Ti\'e occasião t1e Yer 
O Sr.. PP..E:'II>EYn:- Si o nnb'.'C dGnntado a l'a!Jt·ic;1. m:u; n:1() :-:ei "º n, :::11:1. dos11ern é tão 

vac couc11tir... ' ;,;·l'a wle lw,ie, como era h:L lG on 20 :urno:-:, re-
O Sr.. CAP..YALTL\.T. _Direi muito r:uucol t:üiv,:rnentB ú i·n:t re~tla; ~i ~' c~nvom ante.~ 

rnais. • nb:tndonal-a. ?11:1s uao s~1 s1 o interesse nn.-
, , ci0n<1l acnn~ellrn qne terreno;; tão ai!n nd<tntes, 

O Sr.. Pr..ESIDEXT E- Peco ao !.101_n'e tle;m- qnr; nm e<t..11e\eci1úento tão i1nport.ante se 
tado qne tcuha a !Joml:tdo de :·c::::ta;n·. !.iem qne ainda cm crn!Jr·yiio, ~:ejam entregue.-

O Si::.. CARV.\I.IL\L- \'ou pro:::n1·:n• resumir ú uma, comp11111li:i. e:::tr:mgeira. 
o que ainrh tenho a 1liw1· _ C ltim:J.men te, tlepoi;,: ,Ja lV.:lpuiJliccl, ou antes, 

_..,_razão m:1i:S í'orte pe!tl qn:'d 0 S:·. B 11•ãn dcpoi:-: do encerT;1rnento do Congr-e~~o. o go~ -
àe Lnccü:1, não c11!11p1iu o;.;t:~ ::1·ligo const itn- Yet·no mandou rrnnn11ciar· que pnnlw em lia;:t<t 
cional, 6 inrque o !'Cn •·sta:lo Y1nlia :L so:rrri' t11ü1ih:a a Yen<h daqudla fa hl'ica. 
rnnito nos <:: :1.r-regame nt.-i~ d<~ :1ss:1('.:1t' que co:=;- _Ora, ~cndo pa;.;:;:\t.!n nn, Con;.;titniç:Lo que :t~ 
tmnnr:t set· ira1i;,;porL'.1los d1~ l"c1·:::imlmr::o rn1 .n::~ fazem p;irte rntc;.;·1·:w1n elos e:.:::tac'.~o,~, a , 
para Santos, 11tw pel't 0 21rr~ ao meu 1.::;ta·lo. ,li op :ni<v! <':n S. P:1.nl0 rec!n.mon; t~ocu1'a·m-~e 

• f • . .· .• , - 1 • t•!l t ' ~-r·;1:nrn::~ rlc ln p:mt c:t 0 .}~ ea ru.1·:t la; 
. Os 111 .ercsscs 1uc10!1,Le ' c,J::11~"- ' !1 :LO soil :''.}-[ ni:·!s . . linalmGnte !Ji.'io :-:e <~alv~ :;i 0 ~·o\·crno pt•c-

rw:·ii, m:U'C H.lo um :11'·;/!1 1·:nOJYe1; h i v o:~i·n tende con~itll!J·:n• esta fabrir.a. r;u~110 con~tilu-
ull"-" l'11"nto "1 º"1!11 '' <11t •J'"l 1 • l·t'l " 1110 "1 ·-11t·1 "e·1 ,;~~ - :: .. . ~'/;' , •. ; .:- , ~ ' ' · - ~ ·-· .. - · '• - i: :dü parte do c.-.;t:1clo, ou p~rtene~u te ao Pode l' 
ne"'~'l c,\Lot<1"'em, !Jl,\ , ~ 1.."J,1. Focl . ~i·al. 

O estrangeieo, rnab ,·igil:mtc dtl quG n<js, 1 •01' i~to cn fiz o' rncn rc1uer·imento, per-
consideron a questilo 1le nrn mo:!o Jl!ais po,,;- gnntanfo na l" par·ie dollc~ si o governo 
sitiYo e prntico. Um ccnespondente e:-lran- it1:t.:1dou c·ntre~;u· ;10 c"ta,do de S. Paulo . a. 
g-eil'O dbso,em um :11·ti~·0 pnbiicado no .Jomci.l f<ilwic:t de Yp ~ncma, de acc:ordo com o que 
ii.o Commercio, e (1ue li ho.íe. o seg:!iulc: si a detennÍ11:t <1 Co:1;.;tituiçãü. 
c::i botag-em nacional fin- lJOst:t cm cx:cc111:ão Fit;iJ por t:\':1 n e:4<"L parte. não me e~ten<le
na Kepul>lic:t os interesse:; ing-lezes terão de 1·ei ;.n:·ti~ ~:jlJl'f~ o a:-;:;umpto, porque não me 
so ll're1· nrnito nas suas comp rn llias de Ya pore::;. con:;:.t:.1. on ni'lo ten tio docurnr:ntos sobre elle; 
Espl:r•wn. q,ue o govel'!lO dct R?;mlJlicri conse-

1
,-ó º.;pie J!reciso :,:ab~r .. e: ~i o esbdo de S. Pa

g·11\r1<1. que o Con.~resso t·ecoDsirlerasse sobre o nio.ia esb ~enltor da talmca. 
ar·tig-o constitucion:d. . .. A outra pal'lc tlo reqnerirnento refere-se n, 

Portanlú, eu não podb deixar· de cit:1rnar a. nm assm11pto muit•) importante; pet'gunta si 
at!r>nção th C;unal'a dos Deputados p11·:1, este o Governo !?1idcral j:i cumprín o.s arts. 3°, e 
importante as:rnmpto, que tanto interessa, à :)0 çbs disposicõe;,; trtrn:'iit.oria::; dn Coustituiçiio, 
cx.i.stencia de nossa for~.,\ nacion;:i. l. . e 9° das clisposi<:ües preliminares. 
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Não tendo ainrla havido nn. Gamara dos De- J Si e~ta111!0 orga~1isarlo o estn<lo de S. Paulo, 
putados quem tomasse a palavra sobro esto conforme con~Lt ao proprio G«verno l?odoral, 
assumpto, o sendo en deputado p:H' S. f'<llllo, coto cnmpl'i ll o:'> art...; D0 d:1s dispo,.:içõe.s preli
o venrlo que o rnou estarlo 11ódc soffl'er co:11 m11mre~ e ~!º e 5", da~ clisposições tran~itor i a:;. 
ns delongas <la observancict daq1wlltJ procoito, C:rnrnra dos Depntarlos, s lle julho de 1891. 
~;on lev:1tlo a fazei· este r eq uer1rnento.. . - lJr·. J. Thuma~ Carvalllat. 

Assim como, SI'. 1 ros1dcn t c , t:.!1n s1ilo 11lu-
<.lido.,; todos os cidallãos 1.h ltep nblir·n. ccom o nã.o 
cnmpri111ento da Consti t:iiç.\o, porque 111n ~ó 
artigo não foi c1.rn1 prirJo, ro1:eio q11 " l:imb<ml o;; 
esta.rios que jil ~n ol';~·an is;u·a rn ~ej:i nt ta m bem 
il ludidos quanto n,r1 onmprirne 111:0 d<1q11cllc 
nrLigo por pat'te do Uovernu [<'od •. ·ral. 

O i,.,;r. Be-vihup.u1, pede n,o Sr. pre
sitl1mtn qno P-rJ11, nlt.o " · Canwra si di spensa o 
in u;1·stic i<J pa1•;t a indic:tçiio do Sr. Antiio de 
F':1ria, relativamente it di,;.~u ss;lo 1.lo pr«\jecto 
sol;ru i 11r1~cr:i o n:1me lllo murnl, sem prr:,juizo 
rios r eqn0t·imcllto.; r.lisculidos o rine estão so-
1Jr0 t ~ Hl<J :i'.'! . l ;M Sit. DEP!; TADO- O qnc diz o arligo? 

o SR. CARVALIIAL-[Jiz qn' it properr:·iiu qne 
os estados se fornrn 01·µ-:inbiinc!o, o Govo·no O í'i.lr. <f .. H.iveira Pinto (parr1, wna 
Fer.lePal entregu.r-Jl ws-IJ<i. '' ailmi11istr:1ç,;-1,, 1los c:q1liGr<çr.70) - ll"jo, como lionlom, hei de 
serviços. nrn:1to1· 1wsbt ll'iilllna n, linha do coudnct11 

E no art. 4°, se rliz rpie emqn:rnto os est.ndos 'Luc semp1·u Jll B impuz, isto é, lrnl de gu:1rdar 
se occuparom nm regulnri~ar n.s r!espe?.as a rn:1x~ma co1·tezi:• e d.frigir-mo no nobEe 
durante o período do org·a11isnçiio dos :;réus d epa !.~1<to, mc ;1 C•> ll)p:t111leiro do repro~e ntaç~o 
f'e rviços, o 001 erno Ferler;d nbril'-1118-<- h;i. qne llontem tdlou, em pltr•asr) orn qu·J nao 
JHtI'l1 esse fim, crnditos cspet:iacs; e o a1·t. G•1 / s).YP.i:t :;i rp11' r n 1110 1H•r ve~ lmnbre rle offens'.'
diz que nos oslarlosquc se forem organh:imlol >i ::>. l':_x.,aqucm,<tl 1as,clevorespetto o const-
cntrará em vigor a de.:;:: rirn iuação das I"end;ts tlal' .>ç:w . _ . 
r.·s tabolecidas na Co11 s l.itni1;ão. llenwH, 1mo lia., nem houvo, ent re 111I111 e 

Ael10 que a. Camarn <los Deputados t!ovn S: l ~x . ;; in ~10 motivos l'Hl'.t reciprocas atten-
scr qun.nto antno; esclal'oeida. pa r<t cltf'gar ao çoc:J. . . 
conho~imento cl'l qne e11rn effeilo nos esl :rlos '· nrn!11nltr,1ros do a .. :~1lc rn1;t tluranto longos 
jit .orgn,nisndos pocl1H'-S•c-li:i eont:11· (:0:1: o c11m- 1 G.11110>, :·.nt :· e n1·i :·; nl!l.1< ~.1 :;o ileu o 11mb insigni
primento dos rnC.mrlos ;1J'lig·os. l1c:l.lllo lado Oct 1nc1cL:nt'3 r1uo pur11JSSfl mo
. Scmlwres, COlil º" i1 :1l•it1.1 ·; '110 :1nli.uo .. :t1v.:rno tinu· n 1r1~tan~ r:: 11l11 ou sic111er levo motliíicct
do3 tempos da u1ou :1rc:r i :r, p1·o:' ll ra va-so il l u- i;.fí.11 n1 11 no~1as 1·elnr;õe:;, 'l nu sem pro J'ornm 
dir· todos os ponto,, 1fo. 1 Dg"L· ln çii.o f;1 vot';l Yr 1 co1"bws . 
aos direitos <las provincia::< d·J e11ti\o . Com ;1~ Si 0 Yer·i.lw le quo n, nossn, posiçilo em rola
iusti tnições fed el'fü'S q 11<i ltojB temos, <°J pro- r;iio ao g-ovPl'llO rlo estado rlo Rio de .laneil'o 
ciso que isso não continlln. é d •vergunle, 0 : 1 a11te.> anLrgonica, ó certo 

Tive conhecin:ento, por inte1:mwlio dn nm ~ani iJem qu :~ eu nn11c:t attrilJui ;1 attitnde do 
tlos homens mai .; distinctos, que rui chui·u de 1111:., tru ilo1·nhdo :.~ llHJYel menos con!'1;ssavel, 
uma r eparti<;ão Hnancoira Ll e rnou estado, qu r~ nunc<t r(!f·,,ri o pruc::idirnenlo lb S . Ex. a in
o orçamento da rcnd:t r·orn o:; i 1npo, tos c. .1n::ti- tuit,)s 1n·' nOJ 1.de1«Hl•1.:;, d:i, nwsma, ma1rnira 
tncionaes cliega!'i:1rn ;111Ftis de 20 mil c.irll,-,s rpo S. E:c, ern oli1êdiB11(:i;1 ás imposiçõ12s de 
no exercício vindouro . s1u co<1:;ciotll:in , u oht·ig:t.Jo n. :1 1lirm:1.1· q110 o 

O Srt. Prn:srnr~xT 1·;- Pe1·rlo:• nw o nobr·u 11nrn •1 u q 11 n iw.,t.o mnrnento se ncl 1a nu, 
l l ll'i!.1trn:1, hontun1, corno 110.1·1',só o' .. 1erlocou, e só e Gjm lac o; V. Ex. tem 1)XC1,dido :t lio1':1. 

O SR. CAitVA!,HAL- Vnn tnm1in:1r, en1·i
arnlo it mesa o so·_:ui11te rer1uo:-im mto , íJllO 

julgo tcir Cund :1 rnen t>ul1·, com :13 con:-;iclo1'::<,;Ci ':: 
que expuz ú C:tm:u·n (líJ). T en l·o concluido . 
( ill uito bem; muito /Jc ,,-, ! ) 

E' lido, apoiado e fi ca so bre a mllsa. p:n ·:1 
opporturntmen te entra l' em cli~cu :3Silo, o se-· 
guinte 

olicduee, 11;\ ~na v.ida polilica, ú, oriontaçilo 
•[Ili! s' lil'llm 1: :11 intuito:' tão 1w!J1·us, tilo di-
1-~·11')3, e :·, ii111 ;.~qtit:!ll'S q :. 10 diciguiu S. Ex. 
í{ C~po i to, pois, o;ufa um do nr1s as opioiür:; de 
nni ro , cnrn!·1:1 t. nndo ·'.V, to· la via, no oxer·ci.cio 
pl1 ou tfo um tlil'eito , e ningue1:1 :-;o S'? nlil'á 
1.fin11dido. 

<~mtntlu, S<>i'Jll'ulr oml1do d.~ :rnt e 1h phrase 

Reqneiro CJnB se ol1tenlla do 
inf'orrn:1ções seguintes : 

inju1·i 1~ t ;i. ;: t ir:irh pulo illustrn doput.a<lo a, 
urna ?ullecti vitlado nJspoi lii ve l, o cong1·0~so 
co11st1tui n to do Rio de .Janeiro, ;io1· o :.:c : t~iilo 
do oecnpat' a tri11un~l o illnst1·c S1·. !. mn, 

gorrr;;o as attriliui sorwdl!auto ph1·:1so a 11111:1, ex-

Si jii mandou entreg:1 r ao estado de S. l 'n,ulo 
a fallI'ica de Ypanema, de accordo com oal't. 64 
cln, Constituição. 

plosi:i.o de Lumpur:urwnto, e:11p1·r!;~uo;. (•Slft 
p:.davra no rnu t>onticlo scientilico. 

O illnsl!'e cleputn.1!0, que é, co1110 0:1, 111e
dico, 8:tlie, melltot' do que ou até porque 
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honrn uma cadeira de profossor na Faculd11de 
de l\ledicina, ao pass11 que sou um simples 
clini~o da r·oç:i, sabe; di :o, rpie - tem11erv
~nento - qu~r dizer- res11ft:1ute genil p:tra o 
org:rnismo (h\ predominancia de «Cção tle um 
orgio ciu de um s~·stema. _ 

E' velha a doutrina, dirá certamente o iJ-
lustre deput<1do, e den1on:;trará que ella. t'oi 
derrocada desde que reconllec 0 u-se que a 
disposições p~wticularPS do encephalo se deve 
attribuil' as tendencias geraes do individuo, 
as paixões, us füc;t!dados intellectuaes e as 
qualidades rle ordem moral. 

De accordo; mas é certo tam lJem que a pa
\a vra -tempewmento -tem hoje \1111;1 sig-ni
ficação nrni:; !.:·rr; . f, servindo pnr;1 de::;i~n:ir a 
con~tituiç·io particular de cada indi,·idno. 

Foi 11este 'i:l'nl ido f)ne a emp1·e~uei . 1i
r,ando completo todo rne11 pensnme11tn ~i ti
vesse a•·C!"escentndo o qualitic:.tivo-nervoso. 

O que é temperamento nervoso ? 
E' a constituiçito pai-tic11Jai· dos indivilluos 

nos quaes,.s1~ndo geralmente pouco cle~en
-volvido o tecido arliposo, obsel'Vi-i-se um 
grão muito pronunciado da i!'ribl ilidnde do 
systenrn nervoso periphePico e central. 

E' injUJ'ia dizer-se que um homem tem um 
tem per:1mento nervo~o ? 

E' offensn. [l.ltribufr-se uma phrase t•ouco 
cautel0sa sua, :1. uma simples e.xplo:,ão de seu 
temperamento 1 

Si int<>ncionn.lrnente dir·ig-ida an cong-res:;o 
do Rio de J :neiro, aphrase"donobredepuhi.do 
não poder'ia ser q 11alilicad:1. 

Seria um fa~to de modo tal grave a phra
se do il lustre deputado Mira.la contra uma 
collectivirlade, 1üo respeitavel como esta em 
cujo seio nos acha.mos, si S. Ex. visasse in
j urial-a, que eu~ deante da anormalidade, jul
guei que tudo se e:i:plicavn unicamente por 
um arl'ebahmento de caracter, por uma ex
plosão de tempeeamP.uto. 

O proprio Sr. Erico Coelho disse hontem, 
Sr. presidente, que o seu ap:iT'te se :iclnva 
d·=islocado, e qne não tinh;.t tido a fntenção de 
injuriar o con~·resso do Rio de .Janeiro. 

Si S. Ex. diz que não quizera offender o 
congresso, não tem motivos para sorprellm
der-se, vendo-n:ie, em falta de urna explica
ção rasoavel p~ra sua phrase, que seria rnon
strttosa, se fóra dirigida ao congresso do Rio 
de Janeiro, 8.ppellar para uma si.mples explo
são de temperamento. -

lia nisso injuria ~ Pois ~· declaro âo nobre 
deputado que sou tamtiernde temper.1mento 
!lervoso. tão n.ccentuad.;m'!nte nervoso como 
o de S. Ex:. h~vendo entre nós uma. unica 
ditl'~reni}•l- , snbjng-o e domino ~s minhts 
tt>ndeneias, a'O passo que o illustre deµutüdu 
deix:a ás suas a mais ampla liberdade. 

V. Ex., Sr:. -pl'esidente, e esta illustrada 
Cama1:a ouviram hontem o illustre deputado, 

e necessnrfamente observaram que S. Ex. por 
vezrs empregou phrases i:;nenos ca.utelosas ; 
porém, sejq, qua.l for _3. - hnp1'essão soffrida, 
hei1!e tersobre mim mesmo a. maxirna ener
gia, uãc1 fugindo da liuha de conclucta que 
tracei-me. 

Costumo, Sr. presidente, a.cceitar a discus
são tal qual o contendor a. deseja, evitando, 
porem, <\S esca1Jrosidalles e exigindo o res
peito mutno. 

No dia em que me convencesse de qne não 
en\. possivel manter-me na altura da elevada 
posição de representante da nação, renun
ciaria est<i cadeit·a, porque el1a de:;de então 
i.le\xmfa de ser um po:;to de honra. 

S!'. pl'esi!IPn te, o nolll'e deputado come
çou seu discurso atlirmando qu·~ o humilde 
or·ador, que occupa neste momento a tribuun., 
o tinha desconsiderado. 

AJ1ir'mo aind;~ uma ,·ez 11ui-, nem pelo 
pensilUJento me pas,;ou semelli:'tnte idea. 

Vim lui dias á tribunn cumpr·ir um dever 
impe1·ioso: vim i\ tril111na dizer ao nobre de
putado e ao pàiz inteiro que a. phrase inju
riosa 11ue S. Ex. attirara ao congresso do 
Ri0 de .Janeiro não se fiemava em motivo 
plausivel e muito menos 1rn, jn:::tiça; vim á 
tribun t :ltirmar que s. Ex. não era capaz 
de demonstrar que o congress0 do Rio de 
Janeiro era ::i. vergonha da Republica 

Sr. presidente, si o nobre deputado enten
der' que deve snstentã1• as proposições que 
enunciou da tribuna com refação ao governo 
do Rio de Janeiro, direi simplesn1ente a 
S. Ex. que não é este o log<tr apropriado 
rara semelhante díscus~rro; dieei ainda. que 
o debate travado aqui . si~nificarà um disvir
tunrnento completo da mis:são de que nos 
achamos incumliidos, além de ser um verda
<leir·o attentado aos princípios de fe<leração ; 
mas apontarei à S. Ex. o meio de que póde 
lançar mão-a imprensa. Si o illustre depu
tado quizer, inicie a. discus&ão ; esmerilhe 
toda a admioistraç:ão do illustrado e integro 
governa.dor \lo Rio de hneiro, desde o dia 
Y5 de novembro de 1889 até hoje, e hei de 
11comp tDhar a S. Ex . , sem receio de que se 
füça a luz sobre os actos do St» Portella, 
que é, sem a menor duvida, um homem su
perior. 

Esta 0. Sr. presidente, a melhor solução 
da qnestão : - ou o illustre deputado de
monstra que vou caminho errado, e eu delle 
desvio-me~ prestando-me g·rande serviço, de 
C'araeter pe;;soal até, ou provarei que é 
s. Ex. qui?m não atteude a verdude dos 
fhctos, e nem toma em consideração a in
fluencia das circumstancias. A minlrn attí
tutle relativa.ment·~ ao governo do esta.do êio 
Rio de Janeiro se firmn. na observ11ção calma 
e serena- dos factos, e atê este momente estou 
profundamente convencido de que o governo 
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do Sr. Portella só tem -pedido inspirações as 
exigencias do bem pubfüo. . 

de lutas, especialmente depois que for·am 
entregar a liancleiJ·a tlo clJDl'tido, de que Se 
julgavam exclusivos reprc~seutantes, ao 
sr. consdheiro Paulino. 

Que questão sub::;tancial de princípios os 
::i fl'iistou L1o governndor cio Rio de .1 aneiro,. 
lev<rndo-os até a mais >iolent;i, llostilidade ·~ 
(Paiisa.) 

A 1•erdade é que tod<t luta a~itou-se, não 
em norne de i1léas, ffiCIS unicamente em uome 
de co1up!?t•mcias individuaes. (Apartes.) 

O que não sei é tergiversar; tenho nor
mas de couducta e de!las não me affostc. Si 
hoje del'enU.o, como llontem def'endi rranca. e 
ostensivamente, a arlrui11istração do: sr Por
tella, amanhã, porventura., conve11cido de 
que este illustl'e cidadã.o perdeu de vista os 
verdadeiros principies democratico~. porven
tura capacitado ue que S. Ex. desviou-se da 
nlta rnor;;1.lidnde q:1e deve constituir· a. verda
deira oricutação do gornrno, hei de accusal-o 
com a rnesm<1. altivez, com a mesma inde- A Republica ê um ::;eio de .AIJrahifo; nella 
pendencia com que hoje o dd'endo. cabem tocks os brazileiros bem intenciona-

Pos::;o e devo füllae neste tom, porque dos. não sómente pnl'a os republicanos que, 
não tenho, nunca tive, e nem p1·etenrlo te1· 1 pel:L propag:tnda, preparamm o esp;rito pu
corn os governos outras relações riue não 1 blico paru. o au,,;pk:ioso advento, como ainda 
sejam aquellas que derivam da solid<1rieüade 1 pam todos aqndles c;ue, monnrchi:-tas ou 
das idêas, da h"rmonia. de vistas, c\;L conm- prei.,umindo-se taes, antes elo dia 15 de no
nl!ão de pri~cipios. Lern, Sr. presidente,'" 

1 

vembr·.o, h~je collabor<1!!1 com sinceridade na 
mmha severidade ao ponto de nem si quer consol1daçao da DL•Va tonna de governo. 
con bec~r os secretarios do Sr. Presidente da . 1~ dhe:::ão cordhtl . e . sincera, eis o unica con
Republ1ca, a quem, aliás, presto o mais sin- d1çao. 
cero e desinteressadoa.poio. (Apartes.) . o ~~~· SERZEDEI.LO - E que, quando na 

Sabe V. Ex., Sr. presidente,e não ignora a dm:cçao do governo, comprehendam o regi
Camnra, que no estildO do Rio de Janeiro men · 
t~avou-se l~ta não pequena no seio do par- O SR. OLIVEIRA Pr:-<To-Sr. presidente, o 
tido republicano, formando-se por isso uma nobre deputado dizia hontem qne elle, quando 
consideravel dessidencia. empregara a phra~e-é a vergonha da Repu-

Houve, po;·ém, uma verdadeira fal::;itic<.1ção blica- reter·itHe a nm outro período do 
na denomioação que arroo-011-s::: it f1';-\cção discurso em que o Sr. deputado Zama profe
republicana qne tomou posição hostil ao rira as palavr,1s-o e::;tado do Rio de Janeiro 
Sr. Portella. Esta fra,'ção clrnmou a si a -S. Ex., pois, chHma-vergonha da. Repu
denomiuaçã9-par-tido republicano l!btorico; bli~a-o estado do Rio de Janeiro. 
m,ts a Yer·<l.ude hbtorica nào é essa : si re-
pubfü:anos muito dbtiuctos hostilisaram 0 Vou apreciar essa arrojada proposição do 
::ir. Portella, chegando ao ponto de collo- illnstre deputado. 
carern-se, C<Jm 0 fim <le doslocal-o d<t posiçii.o Sr. presidente, ê a vergonha da Republica 
que honrosamente occupa, sob 0 cominando o esta.do do Rio de Janeiro porque 1 O e:;ta.do 

· do Sr. con.::;ellleiro Paulino, que é a mais elo Rio de Jandro tem uma cunstituição vo
perfeita persooiticaçãodo anti-republicaoist~~o. tada e promulgada que, sob muitos pontos 
é certo t<•mbem. que s. Ex tem a l:>CU lado do vista, é uma verdadeira. codifi~ção dos 
repnblicauo::> historicos uão menos distinctos. µrincipius o:; mais adiantndos e democmt1cos. 

Antes da proclamação da Rep:iblica ::;ete Es~a con::.t1tuição é que é a vergonl1a da 
cidadãos constituíram no seio cb assemblén. Republica. Brazileira '~ o ciiladüo que occupa 

P 
· ·ai d R · d J · l 1 o mrgo de governa.dor é um dos mais anti"'OS 

rovm~i 0 ~10 e anerro a. P 1ª ange e ~incero:S republicanos deste paiz,· mais ainâa. , 
republicana: catl<\ um alli colhtborava como 
podia em favor do advento <l<'- J{epuulica. e um cidadão de elevada. estatura moral e 

Um desses batalha.Jores, 0 verdadeiro guia iutellectual, sendo proverbial a sua dedica
espiritual de seus companheiros, 0 chefe ua- Ç'.ão ao serviço publico, e inexcedível :i, sua 
tural da. phalange, é 0 actuul governador do abneg<1ção; e porventura elle que, na opinião_ 
estado do Rio de Janeiro; um outro, 0 do S1· Erico Coelho, constitue a •ergooha da -
Sr. Braz Carneiro, occupu uma cadeira no Republica ~ 
Senado Federal; o Sr. Cvrillo de Lemos, Si o illustre cid<tdão Francisco Portella é 
outro membro da ph<tlang·e, e o hnmilde um velho republicano, si é homem de tali>nto 
orador, o mais obscuro (ruio apoiados yeraes) 10contestave1 e de incontestarta illu::-tiação ; 
companheiro de lutas duquclles cidadãos si urna ~rande parte dl) p::rtido r1•publicano 
abn.-gados, aqui se acham repres1'ntando a é solida.rio com a. sua administração, e ftssim 
naçãu e immediatamente o estado do Rio de _proceJe porque acba.-se convencida. de que 
Janeiro. 1 elht inspira-se no bem publico, e não porque 

Não se justifica, pois, a denominação que sordidos interesses constituam o movel que o 
arrogaram-se os nossos antigos companheiros dirige, pergi,rnto ao Sr. Erico Coelho : serã. o 
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Sr. Francisco i"'o :· tr-d la. a vcrgnnlm tb Hcpn- as mesm:t" o tlns quaes 1rns~11 rn m este cou
lilic:i.? Mas pnrrpie 'I ( Pa11sn .) gm:;so e o co ngre.;so tlo est<tdo do Rio elo 

O est ido do Rio do .J:i 11ei l'n ,., a vcrgon lt 1 1bt Jn11c•iro? 
Rep ul.ilic; 1, ei; fl. pltr:1sc :wen tur;1d ·1. pe lo Sr·. r~L' u m uch111r,n r.1.dit:ll so operou no eleitoratlo 
Erico Coollto, q lt.; accrr·s,.e11 to11: - :': :i vrwgo - rpie pndcssc jm;tincar a asserç;i.o do nol.Jre 
nha tla Rcpn lil ~ca , emqr1<1nto q1 w n. ~lr·ii:;i.o de I depnhdC1, d J qne o mesmo eleitorado. qne o 
20 rle março 11 ao Pl'a 111:11;; rio que u1n<1. forc:a l 1na~1 !on p:11'.1 aq 1u ~< •J <t agora um eleitora.do 
immor.il o inrlecrrnte . irn11101·al e inil cc1!11 te 'I 

Sr . prcsideute, a e l ci~:'i.o 1lo 20 <lc março, l'oi ~ ha alguem que ronhr.ça o governador 
como a el e Ui do sr. t1-·111IJl'n, !'ui efTcct11;11la e:-;- r!o c"trtdo rlt• :1.io de .htnnir-o, qne seja capaz 
t<rndo uo gove1·110 o 1110,rno go,·e r11 ;1d nr de "'' l '1 0 n t.t riliuir ~iq11er to11tlcncias parn tL 
hoje ; o elei torado n;in soffren altt•r;1çilo :ti - i·rall< l(:, r.•n pn.rn a violencia '! 
gnma ; onde e,;t:i <t ind ec1:1 1eia 'I Onde a irn - 111111vu violencia ·~ !lou vo fraude, que é 
rnor·ahdade '? tam !1:!m nu1·a t"órrna rle Yinl tHlcia 'I 

Si en, deputado rJl •J itn, 111 n co11vc11ces::e rio Pois que'? nrinu ll r3 c::ract •r elovatlo,aq uolla 
que esta, cadeira nii.o crn um posto de lton n ; ai rrm g·cuc!'osa o :i1u·n, o S1· . Portel 1 n, 
si a eleição de 15 rlH s0t r-•mbro n:i.o fosso :1 r'X- süri:1 c;1 pu rio macuJ;;r scn nome pel:l fraude, 
pre~são eh vcrrl;Hleelcilr>ral. >'i c~n tin-1;-;-;e du- 011 co1n r.• s:• nguo de sr! 11.,; c-01H.:icladãos 1 
vir.las qnanto il le '..!i l inii la ·!e do 111:1 n r h~to com !Tourn s:111g-11c der1•;1 rn ;:rlo 1 
que fui llonl'<1do puln O>- ifdfl <1(1 l ·~! o de .J :tneiro, O nolire clupntatlo amrmon qno fL politicn 
esüt cacleira , que pmcnl'o n:il.oilitar pela e le- fina.11 ccir:t do Sr . Dr . l'orle!lrL era uma ver
vaçiio com qul) C'.111si rlnt\1 as q11r..> tiíes aqui dadeira. cratén1 e remcmoron ató o f;1clo 
vca tiln d<1s, tornar.-se- h ia desde e:;se monH'11~0 lastinwxe 1 que ' h.t poucos di<ts en l nton as 
nm vercla~le1ro lm lr! rio Pl'Ocusto, e en nao nos.-;;1s almas, a morte do illustre dmnocrat<t 
a occ:uparia pnr um 111:;L:tnto s1r1no1-. Silva .Ja1· lim. 

Mas a verdade, S1'. pl'e:'i le nte , uii.o , ·,e~tn. ; 
a verd ade e r;ne, L;1n to a elr;ição rio l:J rfo 
se tembro, co1110 ;t rl e :!O <IH 111 :11\:0, exp1<11inrn 
a vo ntade cltt 11w.lrJ1·i ;L do <Jl1-:it.ora(lo 1!0 esLit)o 
cloKiotle Juneiro . 

O SR . VrnGJLLO PEsso,\- Apoiado; da maio
ri n, real. 

(J Sito Or.1vi,: 11 :.\ l'l \'T• l -- O Lli .>t ill o'.lo rl!' llll
tarlo Úi iiSe - ;~ COllCl.ll'l'l;llCia ÚS 111·1w;; f';, i j"i") 

:. r1uena . 
Mas então co111le11111ae a fali •• ,\,J i: iv i·:;11D 110 

eleitorado; eo1:id011111:Le a falta de c01npr·e
l10m,ão por parte do e lei torado de que o Yoto 
não é nnicamonte nm rli i·cilo, 111 1,; ta111 1Jnrn 
um dever ; e11sin;H: ª' ' vovo, (' lova 11do s:: il 
n ível mora.l e io telleclu,11, que ó preciso qne 
ell e inllmt nos ueg11cio~ pnlJl ico;;; dizei-lhe 
que o povo qne "lo:111tlona o;-; neµw:in.-; pnhli co,; 
ab;i:;t:i rd a-se, c:<111i111ia do liu11ii ll1<1çãn cm 
lmrnillwçJ.o , perde dia por rli:t :o;; noçõe!s de 
seus direito.,; , e poy fim, pacil ico e resilin<v)o, 
sujei tü-se a todas as fô l'mas de tlespoii::>rno . 
(Apartes.) 

O povo que foge nos com1c10s ele;itot\\1J:; é 
um povo fütal1~1er,to condemna<1o, porque 
não exercer o seu direi to, é Ullla dcgra1l. çiio, 
não eum pri1· o seu dever, aconle<;a o que 
acontecer, é uma obliteração do :;en::>o nw
l'al. 

o povo r1ne nhandona as urnas ab1Ic:i :tle o 
seu direito de cr-itic . ~ e apo lrecc corno o~ 
exerci to,; que vivem rei:olhitlos aos qual'tais 
de iri ver·no . 

Mas, Sr . presidente, entre 15 tle setembro 
e 20 Lle ina1\:o, que facto se deu 11ue tran;m 
formasse completamente as fontes, r1nc ::ão 

O 1111\iril de11nlado rl i ;:;e qne, assim como a 
r:.r:i lér:t rio \"0zn1·in ahrnl'vera e victimarn. o 
denQdarlo Silva ,J;i r.!i m, :1ssi m t amhcm ns 
linançns 1.lo e:; l:tdo do Rio de Janeiro hav in m 
de ser ahsC1rv irlas o viel inrn das peht cratém 
constilnida pela politic:i Jin anreica tlo Sl' . llI' . 
Pc!l' toll n .. 

Convi•!o o nobre dnputntlo c~pecialmon tc 
1n r•1 nma l: u·g·;t di;;eus:>~i. 11 :;nhre o assnmrto, 
não nqni, 11rn~ cm ontru r.arnpo . ( 11710iarlus .) 

o 1101Jrn deput1t11o rlil'ij:t-se :'t im prcm;;1, 
rtn :dyse rneticulnsmnento até,aelo (io1' actn, a 
ari1ni11islrução rio Sr . Dr . Porte ll a , e eu o 
ar.0111panha1·ci; s. Ex., ;;-alharrfa e hril11an
ternente, a vóns do nguia., eu, a pas;;os lento:=>. 
m:is fnzendo <las fraqn ez:.i s força.5, procurarei 
nunca pcrd(:l- o <l o vista .. 
O !"!~ . l:' 1~r:swicx1·1·: - Peço n.o nobre depn

tado q no se r l•strinja a sua explicrtção 1•es
so8 I. 

O Sr •. Or.tvli!rnA. PINTO ""-- Dou por termi
nado o inci1len te . (111H ito bem . ) 

Não <[IICro cooperar um só momento para 
desvir tuar e:>ta tribnnn , tant o mais quanrlu 
atr;1ve::;:.:amos nm per io,Jo verdadein~men te 
climaterico de nm;sn. viria. naciona l. 

Leis e a:;;sumptus impor-tan tos cliamam a 
nos'ª a l t·~nçiio . 

u.-; pl'incipio:> geraes esfüo decretndos n:i. 
Conslituic,;ii,o; ffi ;\S t orla:=; as leis 01·g:w1cas 
.. .-t ;i.o por ·e f 1z1n· ; dodifJ.ue, pob, o llobre rlc 
[!Ularlo o stn tllcn to e :t sna. a ttençào :1. 0t:tr!S 
.1s;;urnptos de <dta sig niti cação ; procnr;1rei 
segnir- lil o o:; passos e prust•tremos an IJcs 
assim um servi~:o p::i.triotico ; S . Ex. ro pre
sentara p1ipcl saliente, e cu apenas prn-
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curar·ci concorrer e_om alguma-; pe'1_h·inlws 1 es tudo-ci1-- 'cmnsla nciarlo sobre esta_· importante 
pa:-.1 o ma!.!·e~toso edi licio 1la n·:t1'ia. - m,:tel'i <:. ; n!:i.;_:. sondo n.ssim; perg-1rnto si urna 

Fa;:cl-a .lin-o, : 1J';:s ;i<_•1·<t e l:cllz; c'. s o nosso co:H1nh~iio dé inqu ~r · ilo nome<ttli1 por e::;t:i 
supremo de:';o;·. (JI,!:io /1 c:m, i;wilo úcm.) I' C-\-·un:1:· :_1 polar·. ~ p_:·•1í .. :.:d _,e :10::-_· exarne-s o inves-

tig•1 <:l>es de r1ue tf';:ta o i[Ju~tre deputa d_o na 
O!UJE~I DO DIA su : indic :117:1o. P«ra is';o não seriam sulficiên-

I te:' tr·ç::; on q11:1t.1·0 nw-:es. (.-lpoiados.) 
lnllO se ]>:'ü<~Páe i· iL Yot:1<.;ii:i <l os t·eow: ri- 1 j l:)ci.i~·.; :. \'. Ex · q:;r). f;.i.1.endo pat-te ,k 

meto:;<.·.11j: 1_ '1 i:-;c 11s~<io fil:••ll enc:.,1-r;ul:: n:t ; ,•:;<ir• l con :n1i:;:':to 1!ü 1; (;: 1~ ;~::;~1 ) :;:í.o ~O !llt•~cendo o :1~,J -
1 e t_i, 1·c1~onl1 e·_:o-,;u !1:Io l1a . ..-r) J' nu;11 ::r·o, lic:ani.lo 1 :-:; 1 1:_1s:::~· .lft ,1· .:.·;'.;.1,: ·L•:;a1) 1!? fazcnrLi, a ser_ :L 
atli~vla ~L !l1•)Sl!l:L Yota~·;·i.o. j 2:11 ;1cc:_\:c11 •w ;~1;::;!1~0 ue;mt:\cln . n;nrnttl!h 

ª' 1 r1 el ::t c:om:111:5,;an, 11; t:) me sen t1 rc1 C1) !11 a nc-
. _ 1 cüs-s:1ri :• c: q1:11:id:v! 1• 1 r:i1·a procz.:der :.t nm cxnrnc 

1'1:-4CP~S.IO lJ :)S l~l-: <il ; !-:1~! \J E'.\"T0S 1-: l'\JJIC.1 1,:111".S dt.: t;il Jlal1t1"eZ;1 () i::1 po1· tancia . 
. - .1 1· 1~ 1-:,; 1 -::--: ·n11<)S _ . . . . · ! 1 ) ::;!~. P1T1r:1;·:1 - ~l~~,;'~ ea.-;11 11;i 1:i pr!d0 lo-

l·'ntt'·\ '"l 'i "l'"~L i" i11 ii '·'r'io ih S1· 'li-1 nw1· p:1 J'i.u n:t d1~c·tb::'«O da urgan1~a1;:au da.:; J 1 . t .,, ll :-,t, ... .. r l ,.., C·. , l - • .._. • ·- . ; ,

1
.

1
,

1 
.. .. 

lir.iea, P'-~ l.hndo f}ll · St.! notn r·k~ nm~1 ePtll!i!b$1n u. ·
41 

,_,. .L:::i. 

para •cX<iminnr o e~lado ac t 11:tl do Thc:::ouro., O Si~. nL\\"0l·'.L Ft'.i.f:1~-::'Ci11 - A co:_nmis:,:ão 
1 t<:>m u:11 :·ul:tlo1·10 nlle1·ec1do pelo m1:1blro dct 

o S:r. :::t.li:a noc ~ JF' n.!g;enclo - C1z:~:1da o :;oi·1·,_· o qu:1l tem de ror·m ar· o sea 
Sr. rresiilente, rn[ u prnkndia fa!l:n· :;o!.t;·e .i:: izo : :;i c:-;s ~· :-; ii::dos nilo f'0rem sulrir:ientes. ú 
e~t;1 umte:·in. ; ma~ :;endo ella de rnuit,i. irn- c:u rnmbsiio c:111 !1prc cxi;,;-ir'do gciven;o as in for
por'lancia e vendo r1 ne v: tO S>3l' votarh pd:1 rnnç0·_1s 1wccis· 1s para compl ementr- clns faltns 
ca 11 wr:i. :;cm um prntesto siqacr', Yenl:o le- nne tin~ l'cm sir.lo enco:1tr·:Hbs ne~te relatol'io. 
vantal-o. p e 1·q11t! ]\ ll'1•c;,_'-r;:c qno a in i!ica;:üo ' l~cpito, urna cornm!s~;i.o de inqtte1·ito ni:io 
do illust1·e c•)lle!:!·::. n:-Lo cstii. no crrso d J ::;er tm·ú t e11!l1:l 1J•tt· :~ i'.1:-.e1· o exame de que trata. 
approva1ht. · o illn:;t:-(; < ~ 8fHJ!:Hlo, p•)1·q ne S. Ex. compre-

Q1rnr S. Ex. nada m;:i.is nada mcuos elo r111e ltcmle rpw emp1·cgado::; do thesouro que teem 
o scg-uinte tnulo) : longa pratica. destes negocios lernm mezcs e 

meze;; a procederem a um ex:ime desta ordem, 
«A nomeação de uma, commi,;;.;üo tirada tio riur.nto mais unm .:omrnissiio tiratla do seio th 

:;eio desta. Camar;1, in 1·:~ pruceclee a um ex- carnara . 
:une no Tllesouro Nacional, sob a::; segniutcs 
hases : 

o) a investig-aç:ão ào sei: venbdeir·o e:; t:.1i\P 
;1ctual, rruan to ao rntrn .. ~rnl'io exi:stente nos 
cofres <lo Estado e pertencente,; ;i receib pn
lilica; 

b) a mesr:Ja. qn:rn to ao !lnrncrario existente 
e perteucen te nos bancos, pa i·a l:istro da sn:1 

Alem disto l:1 l m e1lida lolll:tt'.:l sem 1 • liiOOOl' 
f'un rl:.llllClltt J: 1Jl'Orlnziria TI1ÚO ell'cito cm r·o
laçii.o au crcil i to do no~;~n paiz. 

Deel:iro, por·tanto, il V. Ex. que ro le• c1_11Üi'J. 
a i::dieação d :i ii ln:;t1·0 1lcput::t.Llo, e espero qu0; 

n. Ca!fül.l'll a rejeitaril.. 

umi:;s:io. di,;criminall:: rne11t1] em ouro e cm o ~h·. OH.iciea - E' pam ,.;n rpro-
apolices 1b divida nnltl11.:a. : _ iwmlc,~· :t ded~u·a•;ilo rlo iliustre deputa1!0 

e) n. um exame miu ucicso 011:into :-:u esta:Jo p1·esidont0 da. cornrni:>sii.L) de contas, e aind;1, 
d;1cliYida flnctnante : · - m:tis o moti \ ':) CJUe ci le apresouta p:1ra ~u 

d) ao mesmo qnanto ú csct'ipt1n\1çii'.o d<l re oppor à in:iic:w:"io qne tive a honra. do offc-
ccit;' e desp~z:1. do J ·: ~t 0 11l o: recer à a pr·oci:1 ~:ilo da Ca.1:1ar;1,. 

a.presentando 1·c lat.orio circ11111st:i.nciatlo Pela ex po::: iç:J.o rine s. Ex. foz, me parece 
solJl'e o estado ela~ rinnnç,:s da ltcpubliea e riue não 01tvin as r:izücs que justific::tram a 
indicando os mei os de ;1cnilir· :i :,;;na rcnrga- n pn~scn t;1c;ão il:i. indic:içi:to, e os mo ti vos que 
nisaçiío. )> rne lev.'.\.l'am a pedir a oomençiio dt•ssa corn

. Os dtdc-s, que nos silo forneeiLlo;:; pelos re- missão para estudar.:; aprosrntar o plano rfa. 
1:1.torios dos ministros da famnda, Jii.J-nos as r eorgnnisaçüo das tinanças da Rcpnbliea. 
bases. par:: ;:_1zermos o estudo n, :· 3speito tlc 
todos os factos artieuladus pelu illustre dcpu- O Sr:.. l\L\.~OSL Fuwi::xc10 - Est:.wa. pre-
lado em sua in1lic:rção. sente e ouvi. 

Acredito que os ministros que t •~erncst,uloa O SR . . ürTrcrcA - Si ouviu. não sei como 
testa da p:ista 1hL füzeu<l~ niio ~iio c:.ipazes de v-em dizer quo pàde lJ<\scar o éstndo que tem 
trahil' smL alta missüo, foI"necendo-nos dados de faz8r soure as cont s que h;},1) clt: ser apre
l'alsos atim de que sobre elles façamos um sentadas pelo The$111n·o e a. <liscns~iío q t1e se 
_exame sulJre as finaoç:as da H.epulJlica.. · lw. de venti l:lr nesta cas:t sob~·e o phtno 01·ça-

Concedo, porém, por argumentar que esses mentario, :tssim como sobre a questão mone-· 
dados não sejam sutncient0s para se fázer um~ ta.ri~, em da:lo.s qüe prorei com algàrismos~ 
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serem fá.Isas e foram agrupados para. illudir 
aquelles aos quaês. eram destinf!dos : o 
Presidente dn. Repubhca e os membro$ do 
Poder Legislativo. 

o SR • .MA:-;OEL F ULGEXCIO Podemos 
pedir novas informaçõe::;. 

O SR. OrTICICA - i\las si as que .iú fora2n 
fornecidas niio silo exnctas, :>i o g·overno nao 
mudon. si serão os mesmos homens que hão 
de dar-nos essas novas e pos:-i n~is in tünnaçües, 
que conceito j)Ollerão merecer essas nov-as, 
mais do qne as que já temos ~ . . 

De duas uma: ou o gove1·no teni necessi
dade tle restabelecer a verdad~ do orçamento 
mandando informaçues Bxactas, em conn .. trio 
às que estão no rela torio, e neste caso con. 
fessarà que o ministt•o respectiYo faltou <'l 
-verdade pemnte o parlamento em um docu
mento solemne, ou o actual minisll'o terú ne
cessidade de apoiai· o acto do collega, fJ ce o 
precedeu e ainda faz parte ~o rninisterio 
comsi!!'o e nesse caso, mandara novmueute 
informri.çõe~ que combinem co.m as ja 1·Pmet
tidas e nós não poderemos del1ber.1.r com esses 
documentos füceis de ser confundido e occul
tadores da, verdade. 

Que1•0 accei tar que o novo mim:~tro. emende 
a mão e corrija os del'eitos palp:ti:eis _;les:se 
relatorio, dizendo a verdade sob <\ 1wessao da 
exigencia elo parlameut~ ; quem nos gar'.1 nte 
que essas outras são arnda as verclade1ras, 
tendo o governo perdido ja o direito de ser 
crido nas al'llrmações feita:; em do~umento ele 
gra víd<.1.de como esse relatorio ~ 

Sr. presidente, nós temos º. ~ireito de não 
acreditar ma.is 11a palavra ofücml: ella ga
rantiu-nos um saldo de 110.000:000$ nas 
arcas do Thesouro e bilStou um simples estudo 
das contas exibidas pelo proprio enc<LITegatlo 
de uol-us a prese o tar, para que nôs p~~samo~ 
affi.rmar a nação que o T besouro pnlihco esta 
sem recursos para acudir às suas n~ce~::;!
dades; eu provei que em Yez do s1lclo fi~t1c10 
de 110.000:000$ apresentado c01~10 meio. de 
apparentar prosperidade na re~~1ta publica, 
o Thesouro Nacional se achava Jª em fim ele 
dezembro com um deficit de vinte mil e tantos 
contos ; e como o prop1•io ministi·o da fazenda 
<lisse no relatorio que as despezas de 1891 
estavam calculadas em 240. 724:0008, quando 
a receita fi.caráab•1ixo desta quantia, pre>"isto 
um deficit de 24.7::l7:000$, sou obrigado_ a 
acreditar que os recur,;os elo tllesouro nao 
chegam para fazer füce ú despeza. 

Consideremos. entretanto, que o governo 
leva á conta do· excesso eh s despez~s rei tas 
em 1890 um saldo rtcticio de 148.600 contos 
trazidos do orçamento anterior, que cobre 
falsamente, cem ess<t quantia, o deficit do e~
ercicio, fazeo,9.o figural' um saldo ~e 110 .mil 
contos para. fazer ~face a um di,-t:.cit pre'Vl;to 

rlo exel'cicio corrente de 189 l, que deixa com 
essa. esc1·iptur:tçiio .sHi 11erieris, exquisita, co
lo:;sal, 11111lli pi ica.dora de recur,-os. ainda uma 
solirct tle 85. 3G-l eo11tos no ex1·1·cieio de 1891 
IJ<l!':1 passai· a ~ · exerdci.i de 1~92, ·~o:no saldo, 
1·ecneso,,; com qne dura. o Th .•sonro contar; 
que em to:la:S essas contas de ex ·r"!icio:; os 
aln·arismos estilo disp11stos a :; ·r tomados 
co~10 se foram ex' cto:;, so1111n<:tilo:,; e subtl'a
lli1.L 1s coni nma subtil ~za dig-11a de nmgr·a.ndu 
arranj:iclor de esc:ript 1 para uma casa rallicla , 
poré111 menos decente pnl'a _ 11111 governo qn.e 
se apresent<1, ao se11 su pe1·1or 1"!,·al, o Pl'es1-
dente ela RepnlJlica, en,·olYendo a responsa
iJilidacte de::,te em u::1n, ver1ladei r:.t li1rça pe-
1·ante o par lamento e respnntla-me o 1neu il-
1 n:>tre collega e decla!'e a Ca11111·a. elos 
Sr·s. deputados que gTito d ) credibilirl_:1de po
tlern merecer-nos !D.ais este secreta.rio e as 
suas in l'ormaç:ües. 
~ão fiz uma doclamação solwe o proce

dimento tio Si·. ministl'o da fazenda nem 
dirigi censue;1s it sua gestão rlnanceira. ; não 
:itaquei o govemo por ter desbaratado os 
dinheiros puhlicos 11cm o censurei por -vir 
exigir uma cifl'a elevallissíma para as cles
pezas public~1s. 

Não, Sr. pr'esidente : en tomei a, peça otti
cial o tre1·ecid?. á. nossa 1Lpreciação e dada para 
os nossl'S calculo:; na av:11hrçãti dos recurso::; 
do Thesom·o publico e pr·oyei, co1n a logica 
Ü'1·espondivel tios ~1lg:1rismo::;, que ess:t es
cri pturação corr~spondia, a um ngl'llpa~uento 
falso de al!.:' 11·ismos 1J o ,a-ovemo se1·v1r<t-se 
de um verd<.l.deiro embus·t~ para declarar ao 
parlamento que foram mais que sutficíe.ntes 
a$ ren:h; para snlclar toclos os compr·om1ssos 
elo exercicio. e nó5,o PoilerLegislati vo. ain•la 
por.lia contin· com nYnlta.rla. quant ia p<Lra acu
cliL· ás erne1·zencias dacleficiencitt ela r·~ceitn, 
no ex.e1·cicio'· c1H'rente e , mais ainda., no f'u
turo. fü;ta alle~a<'.<l.o docnmeutarla feita por 
mim, da ti%u11-a, não foi éontestacla e não 
pàcle ser posfa em du \'ida .. 

Portanto a. sitm1ção do Thesonro, püen
teada par uma escriptnr;\ção dill1cil e e1~ga
nadora, não é a verdade do que se diz u 
11<"1ç~ão e continúa o syslema da menti!'ª offi
cial, vicio do que foi accusado o antigo re
g-imen. tis orçamentos s;To feitos 1~m bases 
falsas para illudir a uação. 

Estamo; perante dados fomecidos pelo go· 
yerno em um docu•nento solc111n ),apresentado 
ao Con"Tesso. dados provada rueute f.dsos e 
que mo~tram · que o mini::;tro ela fozenrla .da, 
l\.ep11b!ica náo tem a orientação necessaria, 
indisµen:savel par:t o sei·viço que corre por 
suü .. .., mãos. 

Manda-se-nos um orçamento em que se 
agrupam algarismos ptLra apresentar enga
nadoramente ao paiz uma prosperidade que 
não •xiste, contando-se com recurso; quQ ha 
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muito estão desviados Llo Tllesouro ; temos 
dearite de nós a palavra official n, affirmar 
uma, falsidade sobre a renda confiada à sua 
ctirecção em momento dillicil para a, nação; 
nós somos o poder encarregado de examinar 
essn,s contas e, sobre a afürmativa do go
verno, basea,r a, despeza futura,, dnr a 
norm::t da administração 1)arn. esse mesmo 
governo que faltou ú obrigação de prestar
nos o auxilio do conhecimento exacto qua,nto 
à situação do Thesouro ; como acreditar 
neste govemo, como assumir :.i posição ele 
Llecretadores da lei 1hi a,rrecacbç:ão e clis
pendio elas rendas ·~ 

Accresce a isto que o ministro all'ecta uma 
abundancia de ouro nas arcas, ~110 faz :rn
nnncinr excesso de m1mei•a1·io no corre pu
lilico, h~tvido p~los meios ordinnrios rlo3 im
posto:;, sem operação alguma cb ceetlito e 
chegamos a convieção de ri ue tal abnndnncia, 
tn.l prosperidade não púde h:iver ; qne o go
verno lanç~ou mão do dinbeil'o depositado cm 
que nunca rlevera toc~r, o qne nutorisa f\, 
acreditm· e deixa. até provar r1ne o governo 
està gastando dinheiro r1ue não tem, por
que no Thesouro lia um deficit superior a 
vinte mil contos. 

Perg-nnto: quando o thesouro ncc:usa a 
cxistcncia do numera.rio em caixa, e tem um 
deficit de 20.000:000$, o que está gastando·~ 

Esti1, gasta,nto o lastro metallico que não ê 
8CU, está lançando mão de recursos que não 
tem, occultando a verdade para não reeonhe-
1~ermos o c:.iminho tortuoso em que envere-
1lou e a pessim::i, desastrosa gestão s1u1, ás fi
nanças elo estado. 

Quer V. Ex., Sr. presidente, ver que 
orientação têm, no momento presente; as fi
nanças do paiz '? Ainda hoje os jornaes an
nunciam mna nova emissão füluciaria conce
dida pel0 governo em augmento á enorme 
feita já pelo Banco da. Republica elos Estn,dos 
Unidos elo Brazil r 

O cambio, o signal certo do valor· alcan
çado pela, moeda tiduciaria,em corresponden
cia com os mercados cstm.ng-eiros, respondeu 
conclignn,mente ao acto impensado do governo; 
ao só annuncio da concessüo, fez·. ver como 
da vamos um passo mais par" a falta de con
flança, partt a depreciação tia nossa moeda, 
baixando immediatamente. • 

No mercado estrangeiro a noticia, de uma 
emissão a mais, de moeda ficlnciaria, será pes
simameu te recebida, e trará talvez, um de
sastre p~rn o paiz. Sabemos, e é u-n con
stmno-imento dizel-o, que o Banco ela Repu
blica dos Estados Unidos do BraziI, monopoli
sador, quasi, ele toda a nossa moetla fiducia
ria, está abarrotado de títulos e acções de 
companhias de todo genero; sabemos que a 
prosperidade desse banco, que pretendia sub
stituir o Thesoüro em parte das suas funcções, 

·cama.ra v. I 

está_ assente ~m nm castello de papel que 
serviu para o .Jogo em que se -lançou na praça, 
sem se lembrar de que os bancos]de emissão 
nã:o podem exceder arbitrariamente nu. circu
laç~o os se~s representantes legitimos, os 
efT~1tos publ!cos ou ouro. Urge, pelo parecer 
mms sa.bio dos mestres na scienci<t das finan
ças, restringir a circulaçã:o jú excessiva dos· 
seus bilhetes, ou roforçar a, g·,ir:rntia mctallic<t 
destes : füje a boa moeda, 'accusando a exis- · · 
tencia, no mercaào, de uma moeda má e esta 
ó:-. desse banco, q LHtsi unico em todtt a erois
sã:o füit'' no Bmzil. 

E' nestas ciecnmstancias, Sr. presidente 
qne o novo ministro da fazenda, que aiudi~ 
nii.o soletrou o a b e rhls finanças, cousa que 
não foil em tempo algum, ministro apenas de 
um dia, aprov·eita-sc desse parn. dar elasti
cidade a esstt lei, ,jit de si muito perigosa, e 
infringikt de frente, concedendo mais uma 
emissão sobre titulos publicos e no triplo do 
deposito feito i1elo banco, tal como foi annun
ciado hoje. Não ha um só paiz no mundo, Sr. 
p1·esidente, daquelles que poclem servir de 
modelo neste :1ssnmpto, em que a emissão 
feita sobre titulos exceda a quantia exacta ck 
deposito e se conceda a circulaçã:o de bilhetes·
em valor superior ao que esses titulos repre· 
sentam. Mesmo nos Estados Unidos, de onde 
i'oi qnas1 transplantada llara, o nosso paiz a 
lei sobre emissã:o,esta representa apenas 9íl0 
dos titulos deposita.dos, reservando o governo 
1/10 para a possivel depreciação dos titulos, 
no momento rle uma crise snpervenien te. 

Si alli ha o que se entende por - liberdade 
de emi.ssã:o -, esta tem correctivos estabele
cidos na lei para o possível descalabro dos 
bancos: o governo tem inspectores de circula
ção que são obrigados a examinar todos os 
annos o estado dos bancos, quer dos relato
rios apresentados quer de : qualquer outra 
fonte, para julgar da situação financeira des
ses institutos de credito; si o seu capital é jul
gado insufficien te para os compromissos, elles 
siio obrigados t• complefal·o, sob pena de li
quida\~ão. Si suspendem pagamentos, o Q'o
verno mand<i vender os títulos depositaâos 
no thesouro e com o seu producto paga aos 
credores, salvaguardando os seus interesses. 
Convem lemhra.r que esses bilhetes, emittidos 
com a garantia dos fundos publicos são paga
vei~ em ouro e não possuem o privileg-io do 
e.urso forçado, real e effectiv::tmente claCio aos 
bancos ele emissão, existentes actualmente no 
Brazil, a tanto equivalemlo o direito que estes 
teem de só pagar os seus bilhetes, após um 
anno ele cambio ao par, como ó da, nossa lei 
bancaria. 

E' doutrina. corrente actualmente, Sr. pre
sidente, que, nos pnizes onde o curso força.do 
está admittido, não ó possivel estabelecer 
fixidade no valor das transacções, so.ffrendo 

34 
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i;a.riai;'ões profundas o c:1inhio, como reµ-nlntlo1· appal'ece, r;·:J.c•J a principio, des<Jnl'reado !'Or 
da. coutiam;é1 11;1 moeda. ti.(lnci<tl'i<t. E IJ nando tim. 
esse accusa um est1·emecimento q :wlqne1· : Qn:rncln, porém, o credito tem deixado tir:ll' 
nessas relaçüe:; de p:iiz .:.1. p;tizes. os institutos · de :Si tudo qnauto e 11os:'-ivel, :< lé mesmo per
de crc(Jito, 1.>ons conliecedores do rnccanismo \ mittido abnsw 1\elle, 0squccido~ os princípios 
da moed:t, p:.·ocnrnm medidas qne ac:\Utel!em : ilw:.u•ün-eis Ci(lú o regulam, filiando passa a 
a boa situ:i.çiic• dos seus bilhetes, on elevando ~poca de tndo pedir, animada peb facilidade 
a, bxa. do:; descontos p;lra o!forel:er rn:ü,; Lle tn: lo :.ih:ançrLJ·, quamlo ch8g-a o .Jh rle 

.i:ant:1gens aos sens clepositos ou re tr·all indn a sati:<;t'azer ;\s exígcncias dos c:ÕmpronüssC' ::; 
círcul:içiio desses i1ill1etes, ;rngmentando-llies conlrahidos e ;:s inrlust1·ías t:icilli1m~rnentc li~
assim a ;;ar;11üia ou effectiYarnente nug-:iwn- vanLidas Ycem-se a lwnço.; C(1tn a re;ilidatle 
tando 0:-'S:J g·:11·;rnli<1, <\Y01Ull1Lll1dO o,; :iCll:'i dos p:i ; anlC'nlOS, l'CC<rnhece-~C a l_ia.Se ('rar~ 1 . 
encaixe~ m et.allicos . em que toda ess;l prosperidade foi a,,,;s<>ntada, 

duscobre-;;e CO !IJO em en!!«"Lnador:t a materia. 
;1liment:1<lor:"dc toclae;,sa.comlJnstão e o pa.pel 
Y8-se re:luzirl11 no seu c:1rndc1· re111·esenta
tin> de um Y:llo1· (jlle nilo existe, de um:t 
1l1<.!l'C:Hlf\l'in. com (jne se não conton, l'altando 
o t·e:li instr-ume11 to da permuta, o ouro adrp1i
rido pelo tr:il1;1lho. pela. eeonomia, pela 111·0-
<luct;:itt> c.-111tol osurnente aproYeitalla p::u·a a 
riqueza da nação. 

Aimla ho}~ um 1los .i1.1l'uaes mai:; impo1·
tnntes desta, C<l]Jit:ü pnl1licon nm:i c;irt;i. de 
Londres em que :58 a nuunci:i qne, surg-inrlo 
du\'ida,;; na. Em·•">pa "oi.ire a retir:lrla p1·ovan:l 
de ;.:t;:UclcJ r1uantidarle 11.; onJ\) do m.:1·1:ario 
curopeo, os b,rncos das :;eh [H'<Lç;1 s mais im
port:rntes dos direrso,; paizes re1:oi·re:r:11n 
ilrn11e1liatamen te aos llon:s nxpc'1 ieu tcs pro
pubores da. contfo.n1;a rn1, em!ss~o: un:; aa
;;meut:tram as r·c:::e1•nts em ouro. outros S1 nessa occasião os governos querem, por 
retraiiil'Hlll a SU<l emissão, pondo °C!ll boa ObSeSSiiO l)C> Cl't'O, Ya]orbal' O papel, cleva!-O 
guar\\a os seus l>i\11des, cm numero aliás a missão qne elle ni'io tem, d::l.l'-l!lé o caracter 
não excessivo a essas reserYa;;. que lh·1 falta, d·~ su listituto da. moeda nh'tal-

::'\ôs temos um castcllo lle papel, nma. emis- 1ic ~ t <lesapparecida üo met'cado pela i'uc-a ot1 
süo no t1·ipln elos cíl'eitos pulilii.:os depositados, pelo rctraliimento na::; mãos dos :o;eus" po,;
comprornettida lJOI' urmL e110r·mc tllaSS<L de ::;uido:-es, a llept'et::iac;.ão vem immedhüa.111ent1~ 
p:lpel dejJOSita11o, s:11w1·ior mesrno a todo o e pl'ogre::.sint mi mcsm~l eseala dos obstaculos 
c:qJital do i>a11c:o que a atiron om ci:·cul:t1;.:l.o e oppü:>tos it normalidade do t:aradc:r nnico 11t1e 
e ;..:·orc1·no <ll1tend(~ qne aillda '~ ['1.Juca a o l1 illiete d.; l1anco, o papel pos::;lw : signal 
moeda ri.Ju eia~·in, que de\-e~e!' ai111l :t a Yolu- t·e111·es1:11tati\·o 1la rnoecb. m<Jtal!i<.:;1. 
mada corn emi,,:são 110v~t ::;ob o me::;mo typ11, "\. lndaterra foi victima. de$::;c otTO '' 111 
ma.is con1:01·rendo par;1 ·~ stn dcpreci::içã.o, IJllG l i97, 'Pl<tndo, po1· ell'eito dos euonnes einpr~5-
elle nCTo quer r1:co11he(:e1·. timo:; con trahidos pelo governo com o bn,nco, 

Sr. presidente, a crise peh c1 u:1 l estú pns- elevados à enorme cifra de mais de 11 mil hücs 
sando este paiz não é um facto Ú(:Sc:n11hec:ido, e:;terlinos, tornou-se uma necessidade a con
nã.o ú um~t novidade na historia linanceira cessão do Cllr;;;o t<m;atlo aos bilhetes emittidos; 
do mundo; é ante:; :.1. reproducç:iio de um si nessa epoca a crise não se manifestou im
acciuente n<L Yitia 1hs nações que se afunilam me<liatmnente e füi aciinda até 1810, deve-o 
nos abysmo;;; 1lo papel moeda e do curso for- a.o :>upet·ior· ge:nio de William Pitt e à prn
çado. 1-lenci;t com que esse grande homem de estado 

Todos os paizes 110 n'lho 6 do novo mundo e o::; directores do Banco de Tn,!:!'laterra usaram 
teem-se visto :t liraco:; com cri:::;es i:.:·11aes des:m. coneessão, cercando-~\ de medidas 
pela rnit (:omprehensiio"ilos effeito,; pror!Úzidos atteuuadoras e convertendo-a unicamente 
pelas seclucçõe~. püln:prosper·id:1d1, accitlental em um direito <le mio ser obrigado o banco ao 
<la. ela~ticidadc· do 1.:rl~rJito, ile quo se :1husa t1·oc1) immetliato e possiYel 1le uma exigencia 
corn :.1 fa.::ilida1fo da frdJricação 1l1• J>npel p1·;L para todas ou grawlu pnrtc das suas notas; 
substituir a moed<.t. i\fo l1<t rnoed;~ 1J1ais IJa- e ess~1s medida;; foram tão sabias, !'oram de
rnta, e -verch1.1ie; ha$ta, pam oiJtel-n, nma 1 cretadas corn t<ll somma. de prudencia que 
vinheta e resmas de pn pe!. Este torn:He toda a naçiio acolheu os bilhetes do bttnco 
dinheiro, snlJ:,;titue a. moed:l, pro<luz o ;1ppa- como se elles não gosassem do curso forçado. 
recim•Jn tu de insdnstf'i:ts nons, formam-se l\lorto este grande bome:n e abusando o 
capitaes liaseados unkunente no r:reclito, novo c!Jancelle1· <l<-.• tllesouro du. faculd<tde do 
quando todos acredita m ser isto devido ao não reembolso dos bilhetes, a crise declarou-se 
1;apel ,·at0ri:><l11o; . a tonclenci<l. natm·al dos e foi tal ri1w scimente com a voltn do paga
po\-os é conliar demais nos effeitos pr·odig iosos mento em espocie, abolido o curso forçado, 
dessa nova. alchimia, a desenvolver a riqueza. aug-mentaclo 0 encaixe metaUico e dimiuuida 
ele }flOLlu tão simples, tü.o facil e tiio seductor; a, ci1·culaçã.o da moeda fiduciaria, a c:mfiança 
a. especulação uão dei~<"t escapar tão í~lY01-a-vet se restabeleceu e o papel -readquiriu o seu 
occasião para o pro•eito proprio e o jogo valor de representante da moeda. 
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A Fra.n1:·a foi victim~ tlo~ · assig11ados, con- J deiro esso deposito, aflirmado embora no 
verti!los em recurso ord1 ll<l rio par·a o the5ouro re1a.torio do ~t·. ll)iuistro da. füzemb e q111e 
a.pós a rcvoluç:io ele 18-18 : atirado~ na. circn- tenho entre müos. 
Jaç,iío como adiantamento dos v~dores r~t:n·os, Por ora, dern pergunütr iL Ca.mara dos Srs. 
a. obter com a. vend<-t da.s tlor ·~sta.s nacwnaes, deputados: esse l<tstt·o garante aquella emis
sedm:iu ao g-overno :1 fo.cilidarfo dn su~'t .ernis- silo -~ EYident.;men te nilo, Sr. presidente; h11 

s:lo e o modo simples com que se folJl'icaYa 1tt,) a il legalidn.rle Jlagmnte, a violação. da 
essa. nova. moeda. lei de estar· conYedido o triplo dn. emiss".:l.o, 

ConvcJrteram-se em -11ouco tempo cm um pt·irnitiY:1mo'.1te foi ta sobre ouro, em 11111 mes
recurso 01'Cli11a.rio para :1,; • lespezas c:xeessiv;is mo tl'iplo 'lo omissão sobre apolices, ou a·n-o
do paiz; a sna qna.ntida•le tot·no11-se clia. a !ices no valo!' de 110 mil contos rept'esc~1ifando 
din, rnaiol', porém a. ,;;na 1kprec:iaçii•-' <tco111pa- a e:nissãu no triplo, quanrJ() a lei exiQ"e ter
nhava cs~e angmento e cl1egal'a111 qiw.,;i <t não m!11a.ntcmentc qnc: sobre apoliees só p'.)SSrtm 
ter Ya.lor, nem mc~mo diminuidos como ser emittidos bilhetes atê a. somrna 1!0 ''<tlor 
foram, c!i) modo pr.:.potc;n te, na proptn'ç-ito de depositn.c1o. 
um pa1·a tl'clS. Além •.lo la;;tr·o oro. existente nüo garantir 

x -contian•:a só se restnl1cleceu rpwndo a. a emi:::silo jit l°Git<1, onça V. Ex., Sr. l!l'CSi
vinheta. cios a,;,;Í(.!"ll<!ÚOS foi q11eb1·a.Jn. po1· rlcn l e, OS dado~ <)LlC DOS fornece O relatol'ÍO 
ordc;m e.lo gonn·no; após uma ernis~ão ultima. rio miní$tro qwuito ao esta.r.lo desse banco e 
e começou-se a retiral·-o:; ela ci1·cnlaç-üo, ate admir-e-;.:c, corno eu, de haver a.in<la quem se 
r~1Z.Cl' voll:ll' :10 pag·arnento cm Ollt'O, dos bilhe- k~ mhr-e de :w;;mentar-lhe a. ciecular;ão. Estit 
tes :LO porta.dor e :'t vist;,1. 110 anuexo, lettr<t B, do relatorio do Sr. Ara.-

Eu não c.•stou fi17.e!1clo nm discurso, Sr .

1 

ripe· , 
presidente: apenas cxpoulio as con::;illcraçües . o lpnco tcm .oescontados, comp~at.los,_depo-
qne neste debate. 1ne occo1Ter~1 expo1· ao no- :~1t'.1~l?_s . e :•1uc1ona._:!os ,~m ,?~:teu·a 7 -.trtnlos, 
l_rre deputado e a Car:iat•a. Dispenso-rne por ,tcçuo,, de comp.111!1.Ic1S, ',~lor(c::; ., co1~t,~.,,, Jl·'~el 
bso ~e estmlar os eJ.l'eitos dos rnb/.o~papd na P'.)!t~n~<! 1n•_~ _qu:tlltl<.l. de 4.31.1.39: 999=:;;3;J4 assim 
Russ1a, dos l10.11co-Zett•:!- 1;a ,.\nstr1a, ou ilos 1.h:s~tilJtlll•O::-. 
firce;i l1CTchs nos Estado:; L' nidos, todos moeda. Acções e dcbentgi-cs de 
tiduciaria, todos papel depreciado TJelo seu cornpanhbs ........... . J ~). 204 : 0sos600 

14.177:096~642 
10~1 . .J.07: o!Jü.S60S 

exces,;o 11:1. cirr.ulaç~·io, pelo cnl'SO forçado Ti tu los desconta.dos ..... . 
obtido com esse oxces~o e por can~a clellc. ValorG5 depositado:; ..... . 

o governo concedeu ao B:rnco da H.epulilica Saltlos deveclore,,; de ban-
dos E:;t:vlo:; Cnidos do Brazil nma emi:::~ão cos e companhi.t~S pôr 
conivnleutc ;'t totalidad.e tlo seu capita.l, des- conta corl'entes ~·aran-
ü-ílcando :linda este na. quanti:i do 50 mil tidas .......... -~ .... . 
contos que antor·isou a rndemnisar aos accio- Contas correntes cancio-
nist~1" com os lucros 1!0 banco; deste modo nadas .. - ............ - . 10:~. 757:485$025 
c:;se institnto de ct·edito conta hoje, para o seu Contascorrenti:s com prazo 
activo,corn a. garantia cb \J.971:5018000, fixo . . ...... ·-·-······· 
como c;tpital pelo qual slio esse::; aecionist<lS Letras a i'ecebcr. _ ...... . 

7 .047:6358710 
77:3 : 445~00 o 

respons:ffeis. . !Jirnrsn.s coutas ........•. 
O banco j;"t a tirou im circnlação toda. :l emis

:;ão antoris:tda, no valor de :2~9. ':!i l :OOOSOOO, 
baseada nos seguintes la~tro~ em rlcposito no 
Tlle::;ouro: em ouro 5U. 757:0008000 o em apo
lices 50:000:)000. Sabemos pol'élll r,ue esse 
om•o nüo existe mai,,:, poisque tio rela.torin dn 
i\Iinistro da Fazenda consta que o govo1·110 
011lre<•on a esse mesmo banco a. qnan
tia. de

0 
40 mil coutos, com a. dec:aração i'ot·1rn1.l 

de havei' o ouro S'thido 1lo lastro ckt emissão, 
substituindo-o por a.polices, em onro embora. 

86. 497: 782~949 

De !01·ma qne podemos affinnar que essn, 
circula~'.:'io 1!r:- 229.271:000$000 de rjt1e !hllt!i 
está Dasead::< :;obre: npolices- 50 mil conte~, 
;ipolicG~-40 mil contos e ouro l!J.757 c•.>nto~. 
despresalh.1s fracçv.::::, ou ouro-10. 757 contos 
e apoiices 90 mil contos. 

En terei de rererir-me a estes algarismos 
para perguntar ao meu nobre collega por 
l\liuas Gera.es, se põcle garantir ser vercla-

Tu:lo sommando ... 431 . 139 : 999$:354. 

AinLhl exclno desta somrna, as seanintcs 
parcelhs, algnnrns das quaes siio i'í:1pel e 
comü papel elevem figm•;tr ne;:;se activo. 
l;-undos pul1licn::;......... 21.508:2SO:'il00 
A !!·en ci:ts e caixa:'i 11. l iaes. 1 :3. l :37: SüOS050 
Lotras Ii:1-potllcca.ria.s.... 5.848: i72:·;7\)0 
Depositos c!a directorin.... -!ôO:OOOSOOO 

Sommanclo ...•.... -10.954.:312i-;940 

Qner Y. Ex. Yer, Se. prcsid~ntc, qml :t 
sommn. rle valo1·e::; reacs com qne o lianc.;o 
pó•le contar p;tra razer rac:) it sua emissão de 
t2G.271 :000$. ou :1. to.lo o scú p'.'lssivo no ntlor 
tle s:-Xi.505:0tl08, enmo accusa. o rcln.torio, <:'X:
cluid<t ar1uelb enorme mtiss : ~ de papc~t, cnj.') 
valor ningnem sabe hoje qual seja-~ 
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Ou~~a. Y. Ex.: 

Capitala receber dos atcio-
nbtas ..•.•••.......... 

Tl1esouro Nacional-Las-
tro cm ouro .......... . 

Dito em apoiices ....... . 
Juros das apolices .....•• 
Fundos pnlJticos ........ . 
Ouro amocd~ldo .........• 
Letras h)·pothccarías ... . 
Juros a receber (n ...... . 
Caixa-Om·o (garantia de 

cheques) ............. . 

Sessiio em S de Julho de i891 

E logo adittnto: 

Noh1s cutregue·::; pel::i, CttiXit 
~).<Jil :501$510 di.1 Amortiiaçiio ...... . 

Direitos da emissão do 
i 7~). 268·: ;)70$000 

5<J.757:001S:080 fünco do Brazil... .. .. 25.000:000~000 
50. 000: 000$000 , . . . ...._ 

J2~l:Q();)~\)l\J 1 },stas. duas parcellas nltlmas Ji!-!·mam som- · 
21.508:28Ó~.'·ooo maúas a pri1~eirü para augmcntal' º.computo 

:'}-l-l::::ou;-;ooo tot<ll do_ pass!Yo do banco; mas. Sr. prcsi-
77:-):4-15sOOO ~lente, s1 o Yaloe das notas cm circulaçiio ó 
52o:958S34.4 Jnstnmento J'ormado com ns notas cnt1·c-

' gues pela Cai:xa da. ~\mol'ti:Saç'.ão e c::;tiio 
;3 .111: 500~000 estas comp~·~hemlidas no valor das no tas, 

______ ..:__ cc.1110 se i"er1t1ca das declarações elo activo, 
1-16.:32~: 1:39~80:3 como iigmam de novo essas mes1ms notas, 

com <i, sua propria. cifhi de 170.2GS contos, 
\º0 a Cülnara que c;:ses 14v.:l22:1JOO$ nil.o separad:mwnte das uotas a receber para o 

são sutllcientes ao menos para a garall thi ela, recolhimento <las eh\, Bn,nco do Brazil: pela 
cmíssã~ foita llo 229.000:000$; pergunto: segunda Ycz nn mesma addicção, como par
chcgara todo o mais papel para a g;1rantia rlo cellas clistinctas de uma, somrn:t sõ '? 
pa,;;si.-o 1lo b::mco. cm importancia wpcrior a Parece que ha rnn;1 repetição d11 mesrna 
soo. uoo:ooo:-;oou '! pa rcella com o üm ile augmen t:1r ·~ so1nrn; 1 

Está Yendo, Y. Ex., Sr. presidente, porque total e eu nem sei como tirar-me ile.;U1 du
razão on entenclo que, longe ele p1'0Clll'Ql' au- viela, surgida em um documento destes, que 
g-rnentar mais a circula~ão do Btinco da Rcpu- devera ser claro, nítido, despido de snbti
blica. conceth~ndo-lhc no•a emissão. o 1::0- lezas que rerlumlam em prejuiso do banco, 
verno tem o cle.-cr in<:cliavel ele restrindr ~ oa d;t moeda tiduciaria que ello f!Uasi monopo
limitar essa eircul:tção e au:rmentar":1 ga- lisou e de todo o prtiz em surnma, de toda a. 
rantia. de~ses l.iilbetes, sem o que não rnelfio-

1 

popuh.iç~ão em geral. 
ra1.·~ a, situ'.wã~ eh p1·nç.a, baix:;~m1o mais e .E.não e esta, uma pt'?Jll)Sição a esmo r1ue 
mais o cambio. si outras causas uao concor- atire no debate, Sr. presidente. 
rercm para a su;:i, conservação ou i1erp10nina E' um facto real, cei·to, ra.ta1 e rcconlte-
alta. citlo em torlo,; o:; pnizes sujeitos :w cm·so 

Devo, entretanto dizer a.o mcn nobre col- !'orçado que, quando lla excesso lh n1oed;1 
lega. por l\Iinas Geraes r1ue nem me~:mo eu Hdu?iarhi e successiva depreciaç:ão desta, dos
JlOsso amrmar ser exacta. est~i situação do conllança no signal representlttivo da rnor
Banco 1la Repn lJlica, apezar de vir exposta JL cadoria ouro. sobem de preço todos os g(!lW
relatorio do ministro; quer V. Ex. s:iber. ros, <t Yi1fa tom<t-se cetríssima, ha. utfal des-
vorque ? organisação geral na, vi11a d~· nação. 

Eu wjo, Sr. presidente, cscriptnrado no .:\ós estamos seJircndo j:'t c;;sa consoauenci:t 
activo do IJanco, as segnintes parcel!as : ela rn;'1 sitnnç:ão do mercado da mooth;. nüo ú 

Secc;ilo d:t emissão: ~eg-redo p;ira ningucm. :1ntcs ó sentido 11or 
Valor de notas recebidas todos e cada :m~ dG nós, 1Jtw ;1, Y~da _e~tà se 

da ca.i:~rn da Amortiw.- tor~anilo car1ss1ma pela, oxtr:tord111ar1a ele:--
ção.. ... .. . . ..... ... • li'J. 268 :õ'iü!)OOO Yilç:ao do p1·eçodc todos os gcneros. As dt-

Notas a rece1)el' lXtra sub.. Yc1·sos classe~ ri<t nossa sociedade estão ;t 
stituição das (lo Banco accusar c:-:tc facto nas successivas reelama-
tlo Brn.zil em circul:tçKo 50.000: CJOO:)OOO çõcs por augmento <lo sahtrio, feitas ate n'" 

Sommando .......• 

No passivo U.o banco, eu 
ieio: 

Emissão: 
Valor de nofas em circu-

lação ..............•... 
Idem, idem d;i 1° emissiio 

do Brrnco ?\acional, a re-
colher •.....• : ...•..... 

Sommaudo .. · ..... 

-------- praça pulJl!t:a e com ajuntamentos scdi-
'.~2<J. ~(iS: :170SOílO ciosos. 

Com a anormalidade desta situação, so1'-
Crem todos, nós membros elo parlamento, os 
Jidalgos da terr;t, os ricos, os remedia.dos, e, 
mais que todos os outros, o povo, <t mass;t 
geral da população, o polJrc que traba.lha 
diariamente para ganhar o pão da subsisten-

22~ .141: l 70S000 eia e vê-se, de momento, sem achar recur~ 
sos, porque não lhe basta o que ganha para 
haver o pão dilficil ·da pobreztl. · 

127:400:)000 g' a classe dos desllerdados da foritma: 
-------- dos ahandona.tlos da sorte e que, dia a dia: 
229.268:570$000 veem-lhes minguar os meios de acudir ás 
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necessidacles da familia, por mais que re
dobrem de esforços, que verguem ao fardo 
]Jesadissimo do LraJxllho honesto, honrado, 
sem clesc::wço, ini'atiga,veis, incessantemente, 
a cmprir o tl'istc fado da. luta, pela viela. 

Rno meio de tudo isto joga.-sc,descnf'r•e;-i.dn
rnente na bolsa, Jim principal a que tem 
servido todo esse papel; força e dizel-o: o 
pl'oprio ba.nco de que me occupo, e vietima do 
e~c1uecirnento das suas funcções 1le banco de 
emi.ssilo, por te!' se afundado, grande, enor
me:r:.ente ness:t especulaçiio que i:mriqueceu 
aos mais espertos, mas qne mTast:t n. cles
geaça elo m<tio1· numero. Alti est:io nn. sna, 
e:t1·teira, 'lllasi sem valot·:Llgum, os p1·ollu~to;; 
dn. jog;ltina t!e:;enfren.da do nrns:t pr.1ça e de 
r11w olle !'ui g-ra.ndemente co-participe. E o 
governo não sou lio e\·ita1·, conter esse deshra.
gamcnto, antes assn!oa-o com varias e repe
lidas concessões, uei:rnnclo que o c1·ed i to ~~e 
d estendesse euot·memente, ato teazer a, depre
ciação da. moeda. assi:;tindo imp:lssivc1 ú 
r11rnd:L 1l1) nosso cr·~dito no esti·angcil'o com a. 
haix:a dos nossos titulos, reduzidos ele pro
por~ão enorme do valor que obtinham. 

E nada. disto o demove da lütllargia. em que 
Yi ve, <t procurar su;;tar n. baixa, do cambio, 
:1 inventar meios üe conter o reg1llador da, 
moeda, a ins11e~dr-s1; contra a classe dos 
me1·cactores de n1o:3da, a clamar contra. a es
peculação do cambio, sem notar qne ha. um 
eambista. nmior e mais prejudicial que to1los 
os on tros: ó o propoio gornl'no, o coznbista, do 
no.;so credito ! 

E já qne l'allei em credito, Sr. presiclente, 
permitta V. Ex- qne eu adeante aqui um con
ceito que reconhe(,'º ser o maior dos absurdos 
economicos, mas que peço licença ]Xll'n, emit
lir, dando as razões ela, minha, convicção. 

i.:· taJ o desprezo por essa questão ftnan
ceir.>a. são tn.ntos os erros commettidos de al
grnn 'tempo n. esta parte, 1H\ tanta. obstinação 
em per~evei•ar no declive fa.tal e rapido do 
1lescreJito publico que ouso dizer : serã 
uma vantagem para, este paiz perder o cre
dito no estrirngeiro ! 

o SR. J\fA.~OEL FULGE:S-CIO- Não apoiado, 
O 81-~. OITicrcA- Serú. o meio unico de pa

rarmos desde logo na vida qne levamos e 
voltm·em os responsaveis por este estado de 
cousas a.s vistas para a nossa. situação finan
ceir:1 de:S1fando-se da vida de Jescred.ito eon
stctnte em que estão e continuam a conser
var-se. 

Sr. presiclente, não temo a crise financeira 
para este paiz. Ell<i ahi está, Ia.tente, amea
ç~actora, terrivel, caminhando mais e mais, 
constante e ininterrompid:a.mente; julgo de 
vautaaem provocal-a, arcar contm ella, sof
f'rer-llie as consequencias e resolvel-a. 

Q11anto m::tis cc:do chegar, m:tis deprass::i, se 
congregarão todos os elementos, smg-irão 
todas as vitalülrules e sahiremos da. a1Tlictiva. 
e insnpporta vel situa<,:ão em que nos acl1amos. 

Um paiz novo, riquissimo, uberrimo como 
este é, onde totlas as industrias pocfop1 ser 
desenvolvidas, onde ha elementos fartos de 
viila, onde o café e rei do mundo no sul,_onrle 
a borracha f'az o monopolio do seu cornmer
cio no norte, onde o centro não deixa perign.r 
a pl'cd ucção de todos os generos que consti
tuem o commercio universal, a, crise não pórle 
ser duradouea, uão lia receios de perturbação 
de nrna incontestavel riqueza. 

Ha apenr.s um elemento perturba.dor da sua 
viü~t de prosperida.cles e aqui, estit conhecido, 
clle ó a nü orient::lção da política tinanceÍl'<l 
do governo que dirige este paiz. 

Estabeleça-se a verdade Llos orçamentos, 
limite-se a despez::t aos recursos do The .. 
soru'o, ass1mte-se a moella licluci;1ria em base 
solida, c:1 pn.z de garantir aos portadores elos 
títulos em circulaç·ü.o e o cambio se elev;.\rú e 
pl1Ssarà este tcrrivel estado de cousas cm que 
nii.o podemos, nem devemos r;ontimutr. 

Não veem que não serú. com expedientes de 
m::tis ou menos ingennidacle que o mi:iistro 
da Jhzentla lia ele prover de remedia assum
pto de tanta imp;nitude ·~ 

O ministro da. fazenda l::tQ(:ou mão ele todos 
os expedientes: amontoou ouro no Thcsouro, 
a principio, venrleu-o com agio irn praça, para 
a formação de um cilmbio artificial, conver
teu o ouro em papel por fim, sem se lembrar 
de que feria de frente a lei, elevando de 50 a 
liO "/o os impostos de importação, pam o que 
lei alguma o autorisn.va.: apezar de tu.to isto 
o ca.rnbio não subiu. 

Temos, entretn.nto, todos os elementos pa.rn. 
qne a nossa moed~\ vall1a muito mais do que 
a sua. cotação presente, pa,r<t que a nossa ri
queza se desenvolva ao influxo benetico da 
boa moeda. 

As nossas industrias progridem extraordi
nariamente, as rendas publicas crescem ; ha. 
vida real neste paiz, ha me>os de collocação 
de capitaes com esplcndido Tesultado. 

Si foge o ouro, si o que resta se retrnhe em 
mü.o dos particulares, é, Sr. presidente, ·que 
lu~ um derivativo para a lioa moeda: elh é 
expe11ida pela. mú, que ninguem quer ver 
confundida com a boa que lla.ja de immigrar 
pa,ra o p:üz. -

Si para saltir desta situaçü:o falsa em que 
nos ach:unos é necessario provocar uma crise 
de praça,, que venha el![t, prompta, rapida,, 
immediata; nfüs cumpre sa!ür da incerteza e 
das oscillações em que vivemos: os paizes 
novos como o nosso precisam de u.ttra,hie, de 
chamar capitaes para si, mas 0 bom capital, o 
que alimeufa o_tr<.~balho perseverante, todas 
as industrias. 
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Sr. presidente, foi este o pensnmentn qn0 
<litou '" índicaç:io contl'<L a qnal rrote~lon o 
men illu~t1".: collega, deputado por '.\línas Ge
r.ies: quero !'estab0lece1· a ve1·d:i.dc <l1l. sitna
çito cio Tli('-'onro publko ne,.;tc i·egimen em. 
que apena::; começ-amos a vh·ei·. 

Convém ad:.ufü· os fac los, rl ('Snmda1· pos
si rnis nw,;:terio~ das r·e~·iues offi,·i:\0S e t!iz1~r 
~l•. 1 pai!. 'a \'e1·dadc tal· . fj11a[ ülli1. é, tal l'.01110 

nüs llir' dc.-cmos. 

São pal;wras dn relatorio e que ~io tex
tualmente, para. p1·0Y<t1· ao meu nobre colleg-n., 
como será dilllcil obtor informaç:ões daqudla. 
!'C' ]l<l.l'f.içii,n, . 

E' pai·:, ter· a C()rteza do que -..·amos f'nzcr, 
par:1 <:onl1ecer qn:il a situaçã.o real de F:u.enda. 
Pnbl ica., rinc jnlg-o irnlispen::;<lYel o e~tndo 
f'·~il o 1•01· 111\s rne:-imos, em con11ni~s:i.o do :t l
gnns que tenham a nussa C(l!i!l:rni;:a. 

Corno wnh11 cel-a, entret~rntú. qu;1nuo l) go- O Sr. Serzeclello diz crnc pilncas 
'" '~rnn •.·sb em mãos de qn•~111 a ocrnlb e;u pahtYl'<1S 1n·ot'ctil'i~ ú. respei.t1) d:l:':i \:onsidc1·a
d:11~ ill!I G nlo pt1lilic1) e'' faJ,;c;~. ? çõe . .; ~ue o S·!H illu.;;tr-e colle.!:!'<l aprcs·~nton 

1\ ;rnn;:; u 1leYe1· de tr:1ç,a1· il:" norrn:1s pela:::. rel:\tirns à inilica(::o •1ne se discute. 
qnar::; o g-o\·crnn <le\·erh :::i'g-uir; ;1 nc'i;; cst'l O;; sens il lustre,; cr.tleg-as hã.o de t01' 
conli:1d;1 " lnissfro rle d:u· :1~- L•is í]ll (~ <l.e\'0111 pe1·cdiido qnr! o illn:;t1·,~ d1:pntarlo tem !cffan
,;,·r 1•xe1·ut;11\a:-:. 1:111 ·;11· ele 1·ome•lia1· ilS male.~ t :1ilo g-1'<ivi:::sim.:;; accusaçõe;; nilo :-:i'1 c·ou1 
q11•l iit Cll!ll•~r;:ira?!l a inlluit· >o! it·e a \'iela. d:1 r d <lt:<ili ;'\,.; inforrn:l.~'. ÕC:;, lloenmentos e d1!,.;
ll :H;:io. peza:-: que silo 1110111::ionadas uo rela.todo cio 

~ulm~ qne ha:'c 1levorcmo~ :1::sentaro nos~u adun! :ninistr•-, ela fazenda, ma:-: tamlJom cm 
traiJ::t.ll!O C l'(,\;içi"10 ;'1 C:Scriplnraç,ão llrt. l'ül·Cila C dc~pc~:t 

°Xá•) t\'mos nenhum:-t, po1·qne :1. f)tte temo;; e :.111::: •lcpn:;ito;; b:i.nc:.u·los. 
não.~ ,·,,r·ladC'i1·:1: o unico m1•io .-;no •1?1eontl'O O ;l-Si.'nmpto 0 1.lú enorme gr:1vidaJc. e p:11•;i, 
de nhte:· e,-d:11·ec:iÍnentn~ c'xacto;. dado;; cer- pr1w:11· que não 1.:1demn:'l rapi1.bmente apt'e 
to,; soli1'e :l ,;ít11:1:;.:ln <.lo Ti1e,;onl'O ::\acional e cial-o, ha;:;í 1. diz.ct• <1ue o principal c:-;taJ1ele
P·~di1·mos ao ;..:-orcrno qn·~ nos C:u.:: ult.:~ a en- c!nient1) de r:rcdito, q11e monopolis:1. tod;1 :1 
tr:1d:t na r011al'liçãn e s:iiliamos, por nós mcs- ernbsão rleste p;tiz, tcni na flJ'ª\':t os sens 
mos, do qncpoi· alli lrn.. titulo~ com nm do5é:onto rle 20 e ::;o "/ ... 

o~ pt•opriü:; empreg·:vlos nol-o pod1?1·ão in- ~S. 1rnx. compt·ehen<lern qne,lcvanta,ndo-se 
form:~r 0 mosfrar a escripturaç:'lo. qne 1!1"·e no seio do parlamento a idéa da norncaçii.o de 
estm· l'.m l'l'µT::i, ·~xplic:indo-no:-; onde e:;t:io 11ni:·1. enrnmis~ão para examina1· ;_15 contas <lo 
as fa ltn::; conundtidas pela con \reniencia <la. The:,;0111·0. ha de 1w.turaltl1f:nte. rlarb e;;ta 
administrac:ilo. autoris:u;ilo por p:1rte da Carnara,' proüu:~ie-se 

o s n. ?llAXOEL Frr "Excro-Pc:,arnos infor- uma.crise tremend<i, cm .toda. a. 1n·nç~a. 
m·'l.i;··e · .v • .. U il!ustr,~ dt:putndo Jallon eom nrna pro-

' _ u ~. . , f'tmila con vic:çiio t;i,l. '1 nc o or<td or acredita 
0 Sn. 01nc10-:-0 nobre . 1_leputad~ la bom ! que os sens argumentos assent:1111 em bases 

em um c1rcu lo YIC:~ oso : 11ror1~1 q ne nao el'am cel'ta;:. e seg-m·as. fl se pur nm ln.rio nã.o potle-sc 
cx;1ct::i~ ª" int'ormaçüe;; qnc nos ror .. :m d:ldas e l por m:1i,; t.~mpo :1di;n· esta questão, e deiX<ll' 
o nolJro deputado quer que as pc\:amos de 1 r.le dar o voto ~t indicação do illustre deputado 
noYo. . . . _ . 1 p<11«'\. elucidar o assnrnpto, por outr·o, Dá.e• 

B·~1u Ye que as que YJerem ser-a0 m nHbs póde a t:a.nrnr<i deliberar sem ter meditado e 
do mes'.nc~: .-i.cio, provenit!n tcs ela origem de est~1t;11Jo ele 1~10~0 co1: ,·eniente a 1rnlte~itt .. 
onde pt O\ .e1 arn. 1 ?\estas cond1çves. e rndo üe encontro as m-

Sr. presid,~nte, o rebtorio de ()UC me oc- tc nc~õc~ d_o ~~n colleg.1, n.t1:e:e-se a.. p~op~1' 
cupei, antorisa-uos ,, snppor que não poderão j que <l 111d1c~1ç'.aO de S. _Ex. :a <t con:nussao (i'; 

ser-nos ministraLlas toda:< as inJ'o1·1m1çô·?s de~ cont<lS, para estudH:' 1mnuc:1os1~mente os d;lcl?S 
que precisamo;; pa1'a o 0stndo da rine~tão J rine se encontr~m no rehüo1:10 do secretf1.no 
tinanc:cir;1: 6 o in·oprio mini:>tr-o que diz no .1 ,~n. _f;~zeniln, ;l11111 _dc Ye1· si se .t~atn.1_11 de 
seu refatorio o se;uinte, so!Jee o sei·viço na- !ahifrcaçõcs, ou St lia :~pe_nas ~t.,1hc10nc!ª: 1le 
<]Uella. repa1·ti<:ão : .. : « aquelle decreto deter- 1 dndüs CJl1e esta co1m1~:~&io Pt_>rlc reqmslta1· 
minon a ::;uppres~i'io tle 16 iog:i.res de csci·iptu-1 Jl<ira cscla.rec;~r o ~spmto tio illuslre depu
rm·ios... e dalii Q·r;1nde pertnrbação em 1 tado e d<t Canwra. 
algn. ns servi\;·o.s .tlas._directorias, :-;acrilicado~ ú 1 ]',~;11. 1cb. o s::m i~eq_1. lCrimen to. i1 mesa. 
maior ur"encia ele outros. \o cm a, mesa, e lido, :ipp1·ovado e eutl';'t con-

Só <lo 0;ro1\·•) de um pequeno numero ele juoetamente em discuss~o o seguinte 
empregados se deve não te1·em, no todo,trans
parcc::ido muitas irrcgulal'id<tdes provindas 
da escacez do pessoal e da apo~ent:«;ão r·epen
tinn de .~rancle numero de chefes que conser
vavam a. trn.di<;~o àos se1·víços e de emprega.
dos pro1rectos que os 0xecut:.wam. » 

Rerf'<erimeHto 

Requeiro que a indicação rio Sr. deputado 
Oiticic<t seja reruettida ú commissão de con
tas para. dar o seu parecer. - Se1·::;edello. 
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o St.- l\'.fanoel J:<...,uh;encio 1li% 1 o SP.. OITICIGA-Não e facto novo. Na In
qnc, como o illust1'e deputad~ i1or Alagoas gbtcrr•• n, 9a~narú dos Com1~uusjá# nomeo11 
1.leclarou no começo do seu lnrnm 1 HO di:'.cm:;o uma, C(lmrmssao pa1•a, ex::umnar o estado do 
que se adrni1·;1r;1, da oppc•siç·,ão qnc o or<v!ol' l'ez thesouro. 
à smt ind:cação, levantou-sa unicamente para o SR. 1\fas0 i-:r, Fi;v~E:\'cro:-Entrctanto, 
dizer: as__. Ex. qno não havia mziio pal'a. essa sendo -a questão importantissima e (levepdo <l 
adm1rnG<L.º~_desc.lt< que, 11~1.S rrmc~~ p<~laVt'«S Cn,m:1r;1 meditar, acceita o alvitre doàigno 
que p1·01 01·10, den a.s razoe,:; JUS!t ll~ativas do dermt:11 to pelo Par:i, [)<ll'é\ que estn. indicaçã.o 
modo put' q11c encara e:;tn. qne:;tao. -

1 

seja. remettidü, não ú commi~s::Lo de confas, 
Nãu acnmpanlt;ná o colhga no srn clis:·m·so n{,,;; Jts rli:J orç:amento e contas, atim de qne, 

em relnção il, q11estiio tinan!:eir<1, pnl'que 11ii11é1 merl1tan1_Jo ;;olirc o <LSSnmpto, ue~n seu pare
especi:llista, na mnteria, e além disso entende l:el' depois do rgwl <t Camara. drjhber•õ sohre 
que essa, r!bcussão tcrii. mais cabimento no es.ta rl'1e.:;Ui.o. 
p_i~ojccto llo ül'Çttlllünto ge1·al rl_a_ Republica. 1 Vota. 11o1·tanto, pelo füquerimento 1!0 nobre 
:\an pl'Ocedcu :t uni <;x:une m~ll1(:10;;0 n0 rele1- deputai.lo p1)lo Parit, com o additarneuto riue 
torio do ministro da r:i znnda, mas 1lecíara. a. faz. 
s. Ex. qne acha difneil qne o ministro <ln E" cncerrad:i a 1liscnssão e adín.üa a, Yo-
t'azcnda seja C<'l.paz d~ mentir. olfici<ümonte i~ taçüo. 
1·;-;ta Cam:: ::-a, frahmdo assnn n, sua alta, E t .l· - · e r ,

1
d., ·em 

ni.;: ··:-o ~n ra em ' 1seussao, que e nce I< L' ~ . 1 
_,,,,t • tlol1:1te. ticn.111.lo atli::vh a. v'.ltai:â.o, o requer1-
0 i.llustt•) deputado com o set1 discn:·~o te~e monto do Sl'. Sampa.io Fel'mz, pe1.liudo co

em v1st<\ provar que a palav~'<\ ofüc1al nao pirt ilos ;;wisos, circuhwes e müs documentos 
nos deve rnere('er o meno1· e1·1~d1 to, que o e~- relativos ao decreto de "1 de oiitnbro de 1890, 
t<:clo financeiro e pe:;sirno . e que infolizm~nte que BSbhelecen o pagamento do$ direitos 
nao temos o menor credito no estrangeir-o. atll1aueirns em ouro. 

O or-ador vt'.· o~ negocios pnblicos por ontl'o Eutl'iL em <li:;en~sã:o, que é encerraua sem 
1wisma, e entende qne n situação financeira 0 debate. tlcamlo ;1tliada a votação, '' intlicaçã:o 
vrospern. e que temos o' credito necessario no do sr. casemiro .Junior, vedindo que seja. 
estr;tngeiro pr~r;1. qm os neg-ocio:S publicos cor- presente ú comrnissiio de ConstitniÇ'ão o de
J'<U11 re~alar1n0nte. ereto de 11 tle outuhr(> de JSDO, que org"'..-

l'óde ~se1· !1 ue haja 1:111 ou on ~r? en ::;;mo r1e nbou :t j u:Stiç,t fetler·al. 
somnn e nao pl'Opos1t(l do m1rnstro da fa-

1 

~ t r _ - · ncerr:i.ch <::em 
zen ria. em occultar ú Canwra a. Y0rdacle. d i"'·nt t•<\?1~1 dr l~Cu\.~1~rl':~\ rpvleot"eçgo " i·1:1c1·1'r.·1-ç·'ío 

eJL\ e, JJC,111 () ,\1 lt . ._1,, t.1.1 H f...t,. "c.l.i _,(. l • 
o sr~. ÜITICICA-0 que e Yerchvh é que a. do Si· .• -\.ni:iin de Faria e outros sohre o 

ve1·tlad0 n~.o vein. saneamento destá cidade. 
o SR. l\fa:\OF.L F uLGRXCIO olJserv:1 ao 

illust1·e deputado qne si tudo vae m:d, r.01110 
pensa, s. Ex., si est(~s cl:ido~ são complet:l
mente l'alsos, o req net•imento do il lu.;;t1·c 
1lep11t::ido é impl'Oticuo p<wa qne possamo~ \le
bellar este~males. 

! :rna. ~ommissão d:i, C:1mara não poclerii 
fr1.zct· os exa.ines que o illustrc deputado 
pelL' se não em longos mezes _ 

o SR. ÜITICICA-Entilo ;), ba lbtm.Jin, e horro-

Entl'a em <líscussão, que e encerrad:t sc1~1 
dcliale, licamln aúia11:1 a vobç~o, o reqtter1-
111ento rlo ·-r . C;11·valhal, pcrgunhiULlo ::w 
"'Overn0 i'i iit in;111rlou entre~Tll' ao estn1lo rle 
S. J\1nlo ;~ fah1·iL:,1. de Ip:\íiemn, e si já d~u 
cnmprime:;to ao rli~postf> nos art::;. ~ºda~ ~1s
posiçüe5 111· :Iirninare:> o ;3°~ 5" d;is dtspos1ç0e:> 
trnnsitol'fos. 

\'iio " imprimir os seguintes : 

rosa. Pareee1·e3 
o SR. MAXUEL FULGENCIO-,\ esperar a 

Carnar;). por estns informaçães ;;erhi nece5sario N. 4. -1891 
suspender a~ ~essoes n.tú que ;1. commissão 
cumprn o seu dever, o quo importarb maior 1 . _ . _ _ , 
ab~ttrd , , . A co111m1ssao .Jc petlçue::. e poder~::., (1. CJ. ne 

l. 1 -1 l t l · foi pr-e,.ente o ollicio do deputallo Jose Gonç<•1-
0 ex:~nc iente e oi _~ustre cepu alo seria. um ves Vi~·i<üo de ~fodeiros, em que solicit<.> li-

des~rec:1to J~::tra. o pa1z. - . , «'. ,, , ceuç;.L par;1, trat~.r de smt sa1tcle, grai;·emente 
D1r-:se-h1,1, r1ue o Tbe::iomo eSLd, t.:!!11 ttl es- , tf lu, ; le I)arecee qnese defira ao 

tado que é preciso que a Camara dos Depu- con:~.1 om~. ic L' e 1 ' 
tarJ,s nomeie uma commissão pa1:a. proceder JlCtlcionano. . _ . 

1 1 
'L 

ao inqnr:n•ito, visto estar re.conhec1do pelos re- . Sala das comnnssues: l . de JUL10 de .891 :
presentantes 1fa Naç~::to serelll f<.tlsos os clocu- Ce::a1· .za,n.a.- fredenco Borges. -Atrn.eicla 
mentas officiaes. .Nogueira.-Totenti·rzo de Caroalho. 
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N. ~.-18\11 1 

O deputado Dr. Anfrisio Fialllo solicita li
cença. por quarentn. e cinco dias 1)ara tra ta.r 
da 5amle de pesso:t d~ sua fümiUa. 

A commissão, à vista da disposição do arti
go liô do reg-i~11ento intern~,e de parecer 11ue 
se conceda a ·licença requerida. 

Sala • h\ commissão, S de .i ul110 de 1801 . 
-Cem ;- Za;;ui.-Fredeí·ico florr1c.~ .-.tl;;u:ida 
_Yo!tEeii·(.1,.-Tolcntiíw de Carcailio. 

N il.-1891 

A commissão •le Constitubfo, de logb!aç~iio 
oju~lit;~a. a que foi presento o pl'O.iecto n. :3 
de 30 juuho de lS~J l, lixando o subsidio e 
n.imfa de custo aos deputados e s r narloees e 
proi.-iclenciantlo sobre os c::u;;o;; de prorog-aç0es 
üas sessões do Congl'esso, ;vem rlur õ seu 
lXl.recer. 

Considerando que o n.rt. 22 da, Constítuiç·ão 
Jetermin;:1, que o subsidio e ~juda de custo 
serão ti::rn.dos pelo Congresso ;zo fi.;;1. de cacüi 
lcgistio-a vara a seyui.nte ; 

Consider:tndo que só na. nltima sessão da 
iwesent~ legishü.ura e par::i. reger.ª' outra que 
ha de Vll', podem o Congrc:::so dellberar sobre 
este assumpto ; 

E. a commissão de p::u:ecer que o projecto 
deve agu::i.rclar a opporturntlacle legal. 

Sn.ln çhs sessues,G de julllo de 1891.-F;·an
cisco Gliccrio. -Gonçalves Chaves. -.Aristides 
Lobo.-Frailça Carr:alho.-Joiio das Chagas 
Lobato. -A.mphilophio. 

Fixa o subsidio elos deputadog o senadores 
clur;. ;ite a 1"- legislatw·a 

.:\. assemblea nacional tlecreta.: 

Vne a imprimir o seguinte projecto: 

N. 9-1891 

Licença ao jui:. elo T ribunal Civil . e C1·iminal 
do Distrícto Federal, úacltarcl Salvador An
tonio Jlimi.: B.:i.r;-eto lle Araw"io. 

.A· commissão de petições o poderes foi 
preseute o requerimento do ba.charel Salva,
üor .Antonio .l\Iuuíz Barreto tie Aragiio, jniz 
do Tl'ibunal Cívil e Crimin:.ü do Disti-icto 
Federal, pedindo 18 mezes de licençn. com 
seus respectiYos vencimentos para teatar de 
sua saucle. 

Allega o supplicaute e prova com :ütestn.do 
medico, qne juuton ú sua, petiçüo, c-sta.1· sof:.. 
frcndo de hepatite chronica com cxacerbaçues 
petiodicas syrnptom:itÍC:1i;, liliafas ~L fv1·maçilo 
de calcnlos biliares, o que lhe pr·oLlnz incom
motlo grave. 

A commissão, tom::i.ndo em consideração o 
alleg-:1do, é de parecer que se llw delira a 
petii;:ão, i1ara o que offcrece o seg·nintc pro
j0cto: 

O Congresso rcsol re: 
Art. I. 0 E' ~•utorisado o go-verno a con

ceder ao juiz do Triuunal Civil e Crimin<Ll do 
Districto Federal, bacl1arel SalYador Antonio 
Muniz Barreto de Aragão, rn mezes de lice11~a 
com os respectiv-os vencimentos liara tratar 
de sua sn.ude. 

.Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
con tr-ario • 

SaLt das commissües, 6 de jnlho de 1891. 
-C. Xa;na. --.. F1·ederico Borges.- Al;;-1.eida 
No9ueira. -Tole;1tino ele Carvalho. 

O SR. PRESIDE'.:'TE marcn, pari1 amanhã. :i 
seguinte ordem do dilt: 

Discussão unica dos pareceres us. 3 e 4deste 
anuo. 

A1·t. 1. 0 O subsidio dos deputa.dos 0 fixado Votação das indica.çlíes e requerimentos, 
em 50$ tli::i.rios, <lnrn.nte a, presente legisltt- cuja discussão ficou encerratht. 
tura. 

Art. 2." Continúa a ser dada uma, a.jnda de · 
.:!nsto aos deputados e sen::i.clores, igun.l à que 
reeeberam corno membros ela, Assemhlé•i Con
stituinte. 

Art. :). 0 Nas prorogaçues e sessões extrn
ort.linarias, uma •·ez que não excerfam de :30 
<lias, receberão o mesmo subsid io, e nada, 
mais sohre o excesso. 

Art. 4. o Ficam revogadas as <.lisposiçües 
em contrario. 

Sala das sessves, 30 de junho de 1891.
Costa Nachado. 

Levauta.-se a, sessão its 4 horas. 
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SESSÃO E:\f 9 DE .JULUO DE 1801 

Ptesidencia dos Srs. Joaqiii1n Pen wmbuco 
(:2° vice-p1·csidentc)e Jol!o LorJes (1º vice-
p;-esidente). -

Ao meio-dia, o Sr. presidente manda pro
ceder ii lcitul'a do expediente. 

o ?R· 1° SECRETARIO procc(le :'t leitura <lo 
segmnte 

de ~1~11rosas tradicçües, não possn. demover o 
~sp~nto dos representantes da Naçü.o, acli<i 
md1screto e con<lemaavel o procedimento 
allndido, uma, vez r1ue se trata ele un1a ques
tão affecta ao Corpo LegislatiYo. (A.1)oiado s ; 
nrío a1ioiados.) 

Al.ém disso, o tratado das J\Iissue·s, !1ue 
en le1~a todas as impaciencias pa triotic<lS do' 
Braz1l, muitos odios politicos ltn'"'amentc 
couceutraclos,é questão de política ext"orua,em 
que o militar só tem umri linha rlc conducta-

EX.PEDIE~TE oliedece!'. (Apxric~; apoiarlos ; co1uestaçrics.) 
· - 1 Carecemos marchar <.:om torla a prucleucia 

Commun1caçues: neste ns::;umpto. que não mais reclam:i :i, 

Do Se. _uep1:1tado João da :.r::i.tta J\Iaclmdo, p.tixão_de l.1~azileiros. 111as a calma <le juizes; 
1le que 1:ao pode comp~rece1· ú se~ão 1le hctie, 10 ~lepo1::; o facto f]l!e C\)1~1~11en_ta, l1·nz no :cu 
pol' mot1Yos do molestia. em pc::;~o::t de SlliL fa- lJn.Jo 111nn arneaça cli: m1!1tar1,;1110, que" i1rm
rnilia .- Inteirada. cipio poderia :o;c1· mn::t prcoccnpaç·ito !'<.üsn de 

D? Sr. deputado l\lnooel Vn.l!adão, de qnc ?:>!Jil'itu, ruas . r1nc n.~·ora J?fl.l'Ct:e ,11111 plano 
por mcommodos de sauclo não podo compal··<:- muna.ncnte no::; negnc1os nac10naes.\.Apo1wlris; 
eee po1· estes tl'es dias aos tral.ialhos da C;t- apm·tes .) 
mara .. - Inteirada.. Petlo ao honrado collc~a, Sr. Custodio de 

Requerimentos: :\lello, presi(leute tio Club ~Iilitar,qttc expli11no 
~n, '.lircctoria ~lo Banco Ecoliomico, pedinllo o. ín~it;en~e e . t}'::mquillisc o paiz. (Jlv.ito 

o direito exclusivo de cmittir 0 decu>Jlo uo j b i. u l · Mmto úeut . ) 
seu capital em títulos ile preferencia :lcben
tu,-es , que_renclam o juro de 4 º/o ao anno.
:\'i3 .comnussões c~ o co1~stitnição, legislação e 
JUSÍH~.a e ele tazeMa e mclustrfrt. 

Da. Baroneza de Santa Candida, -viuva do 
magistrado Barão de Santa Candida, pediu.do 
nma pensão.-A· commissão de fazenda. 

De Manoel José de Souz<"t, sccreta,rio da 
Repa.rtição .de Policia. desta capitil;l, peclinclo 
aposentaclor1a..- A' mesmi conumssão. 

O Sr. Nilo Peçauha-Não fôra 
tão cioso das prerogati vas desta casa, e tlu, 
he7emonia <lo governo civil, de (;erto não 
pediria, a 11:.Javra para estra,nluw a reuni:Io 
do Club l\Iilitar desta, capital, no sentido de 
deliberar sobre o trataclu de limites celebra.elo 
~m i\1ontevideo. 

o SR.. CUSTODIO DF. ll-Il~LL0-0 club estit no 
seu clireito. 

o Sr:.. PRESIDENTE-O nobre deputado pe
diu a palavra para fundamentar uma indi
cnçito e está. fuzendo um protesto. Não posso 
atlmittil' isso. 

O s.:.~ NrLo PEçANlIA-M-ts, si ain<l~L niio 
chegou a occasião para a Gamara julgar em 
race clcsse documento internacional; si clla 
realis::i. as aspir«>-ções hbioricas do paiz; si 
consulta. os seus interesses e da politica u.rne
ricuna; e, entretanto, o momento para pro
testar contra essa intervenção do Club Militar 
em assumpto de natureza tão grave.(Apoiados 
e apattes.) 

Emborn. qualquer parecer emittido por 
aquella corporação, a.lia~_, respeittwel e cheia 

Camara V. I 

O Sr. Cust<><lio de l\.:Iello -
Se. presillente, na qnalidado cio presidente, 
que tenho a honra ele ser, do Club l\lilitar, 
corre-me o imperioso dever de responder ao 
illustre deputado que acaba de füllar. 

S. Ex. não tem ausolutnmente razão pam 
receinr do Club Militar qualquer acto que 
possa oppor obices, difficultar o Congresso 
Federal no exercício do seu elevado mandato. 

O SR. NILO P"\0ANHA-0 tratado seri a1)
provado ou rejeitado pelos representantes da, 
Nação. 

o SR. CUSTODIO DE l\1ELLO-Ell1 primeiro 
logar por que estou ú testa dessa patrioticn, 
instituiç~o, eu, que presu:no merecer a, con
fiançn. do paiz peb conducta, que sempl'e, clesrle 
15 de novembro, hei tido e que nã.o destoa lh1 

anterior, ma,ntendo a minha. persomüi<lade 
n. colJerto ele qual~uer censura no estado de 
a.normalidade em que desde então tem estado 
o paiz; Hlll seg'ltl1do logar porque ningnem 
desconhece o procedimento correcto do ClulJ 
Militar em todos os tempos. (Apoiadas). 

O SR. NiLo PEçANHA- Isto não autorisn. 
reuniões desta orei.em. 

O Sn.. CUSTODIO DE l\IELLO - Cóin e.ffeito, 
Sr. presidente, fundado o Club l\Iilita.r 
para defender os direitos da classe militar· 
dentro da legalidade, da qual só atfüstou-se 
uma vez, em 15 de novembro, para, conjun
ctamente com a nação, reivindicar nossas 
liberdades, clesempenl!ou cabalmente aquelle 
nobre empenho, e de então iiam. cú, só tem 
dado exemplos de civismo. 

35 
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Assim e que foi o Clnh ~lilitar qun de\• o 
tiro de 11oma 110 escravismo, essa chaga, 
obstacnlo ao nosso iwogt·es:;o ; foi tünda 
elle, principalmente~ que foz a rcpnblic~~,, 
e a.tú llo.i'' tem propugnado par;1 nnntel-a. 
cm sua legitiU1a l1a:3e ... 

o sr:.. TOLE:\Tl:\O Til~ CA!~YAUIO - E' bom 
rep-istr;n·, quem fez a repnl_;!ic;1. foi o Clnu 
Militar. 

O Sn.. CL':':'TODlO IJE ?lh:u.o - ... para o rine 
de:;dc o ,~\·ento ck~ l :1 1le n0vemlwo se tem 
con;;ei·\·ado com :\1·111:1 s en :;:1ri l ltad:1;;. 

O Sit. l\1T.~l PE• 'XXll.\ - Para. faz,~r o !!'O-
•crno dos quartd~. '· 

(1 S1~. CL':3TOr>ltl llE :'lfEl . 1.<> (co,;1. e ;1,;;-,7irr.) -

l\i.io apoiado, \'. Ex. estii en6:ll1:td < ~. · 

O SR . .:'\1to PEÇ,\XIL\ - Crna (juesl <lo in
lel'liacion:ll 11iio t; para S<'l' .liscnticla no Clnl.1. 

0Sr:..C-c:ffODlO m-: :\IEUfl-FOi clle,erntirn, 
qnc ·~en o m:1i::i hello i.'Xernplo de 1·cspcito ;'1 
le;;al!dade, com a ceJ.~l!l'e tno<:iío peh qn;\l 
compr•ll111: tten-se ~t dd'cmc!d· as lil1r, i·d ;1d .3s 
vublicas e a. l"~speítn1· tocfa e qnalqnc:· deli
b·3raçilo do Con~Tc:,:;;0 Constituinte.até;<•) mo
mento em que eslc dt~u por li n•h 'a ~na. ::!"lo-
riosa missão. ·· 

O 5R. l\1Lo PEÇ.'l.XiL\ - :\b" que é i::;to 
sen5.o o militarismo ? 

O SR. Ct.:STODIO DE l\Ir:LLO - .'.\lilihni,.;mo 
em que? (Hao~!ti·os apartes.) 

O SR. PRESiDEXTE - Per,,o a attenção. 
Qnem tem a pa,la. vra é o Sr. Custodio ,fo 

Mello. 
O SR. Cl:sTOnro DF. ?>Irr.r_o - ~n ~ne J'l!S-

1)eita à momentosa q11ei't<lo d•is l\Ii,;sões, íJlle, 
como V. Ex. S<Üle. ail'ecta. a 11om'i1, e a i11 te
~ridade nacio:~aL · o intnito elo Clnb \i ilit ;11· 
não póde S•' r mais pntl-iolico, por11 nr.nto cl<~Srle 
outubr:> elie :se preoccup:< com isto ::;é!'íament .·; 
e tanto que escolheu de sen seio rnm com
missão llarn, e8tml:.u· a qnestiio e emittir pa -. 
i·ecer ú. race do pa!z ; e :;i :linda llo.ie se 
reune esta cornmissão, é para eluci.J ~1r a 
materia. submettich a esta Car:nar<t, e, nin(la 
mais, para. auxiliar, si for· possivel, os m0rn
b1'o:s da commbsiio a quem esta as~em\Jlé :1. 
deu encargo de e:;tudal-a. 

O SR. JACQ UES OnaqvE - A qnesfüo estú 
entrea-ue ao Con!!'resso r~ não convém essa 
inter\:'enção. ~ 

o Sr.. CUSTODIO DE ~1ELLO - Creio ter dito 
o sufüciente para desanuviar o espírito dos 
membros da commissão encarregada <le dar 
parecer sobre a, riuestão das l\Iissões, para que 
ella possa só oavir os consellms do patrio
tismo e do direito, e não é outro o crni1enho 
do Club 1:lilitar. (Muito bem ; muito bem!) 

O Sr. ~.Ioniz :F'reire- Sr. presi
den te, vou ter n. ho111·~t de api·esentar ú, deli
bel':H,~1.o da. c.::1.sa, u1n :1. imlicaç~io, mas antes de 
l'azel-o peço licenç:;1, ú C:úrn1ra. pira. justitic:tl-tt 
ern rapidas consí<ler;<ções sobt'e os motivos 
que a determinaram. 

Repugna-me. Sr. vresidentc, trazer j)al'<l os 
rieh:1 tes par lamentares as~um ptos di »ersos 
unqnelle,;; qnc co11,,;tituem propriamente rna
tcl'ia legislativa, e alheios ú pr,nos:i tarefa 
que nos esb ti-açacla pelo momento histol'ie;o, 
que l!o\·c ;;e1· todo de conccntt'<tr;ão em torno 
dos ~·n nde,; Íntcre;,;::;p5 Jl:lCiO!J;ICS cfopendente:;; 
do rle;;cn Yoh·imcnto Iorjeo do :;vstetn:L r.onsti
tucio11nl que inangmaíl1ns; e 1;u1to mai:; me 
sinto coaclo quanto tenho tl c !'azcr reforencias 
q11t: )11) · lem pn1·.~em· rle:;a b:1 fo:s de paixiJes cx
it'anlins ;·1. co1· t·c1Jt•~ de yj,];t p;n' ln..mentar, ou, 
'):ll':l ra ! lar m:iis clal'O. o cc!Jo de intel'es,.;e;; 
JH'1~,;11~ ú politica de c;1mp:i.na1·io, como sem
pre ;.1~ quali!il.'011 as questões lr«.tvadas dentro 
1!0~ limit.•s üos cst:ulo;;. 

;\!;1s, o mcn intuito e i1li0r·cl:l!' materiit rpie 
po1· mai,; de lllll<t l':lzii.o aff·~r:t<1:lltos intere~ses 
ger:·ws, embo1·a os motinis q11e immediatn-
111 en tn ::.olicit.1111 a min\::i. Yiwht ú tríbun;~ 
deenr·1·am de factos nassailo::; no m eu estado. 

Pm.· telcgrammas eiwia1los 1b. Victoria, para. 
a irnpl'ens:l da Capital Federal, e publicados 
neste;; dous dias, s:1 be-se rine aca.h<t de ser 
allí orzanisa;l;i. a. m<1!!'htr:1tm·a. do estado com 
de~respeitn manil'esto a di::;posições constit1:
cio11aes. e ofl'eusa chnr.o!'O:>a de Llireitos atl
qui!'i<los por ma~·istrauos que alli exerci::un 
judicatura. ' 

O governador do Espírito Santo,com elieito, 
fazendo «S sun.s 1:0111eaç~õe;; pam ~justiça ri;~ 
I" e 2~ instancia, poz f'ór-a 1!0 novo rpia1lro,sem 
nenl111m;1 rr11,ão co11f·ess:1.vel, ma~istrado:;aho
na.1\os pelos precedentes m~1i:; l1onrosos, poe 
long-os :ln nn:; de t irocinio judici;ll'io, paru, 
ohede:·er a caprichos de urn p:11'tid;lrismo ta
C <"\l~ho. com o encarte de seus sequazes, entre 
os ~naes, a JX1.r de :t lg:uns nomes digno:;, figu
ram on+ros, cnjn investidur;~ den~ ser consi
derai 1a. um (:es:istre p<t.ra. o:.; r,rnclitos <la. jus 
tiça espirito-santense. 

F.n tl'e os ma::;btr·ados assim violentarnerr te 
prejndic;1doo:, conta-se, :t lêm dos dous unicos 
ülhos do esta.do e de um ter-ceiro que <l elle 
está vincu1ado, todos os quaes o1füreciam as 
imiores g-<.<rantias de l10uestidade, os <lou5 
.iuizes mafs a.ntig-os e ma.is cheios de serviços, 
um delles juiz de direito da capital, e ambos 
profundamente respeitados pel:t vantajosa. 
reputa('~:l.o que conquistaram. 

Desta tribuna não devo commentar essas 
injastiç~n. que tendem a converter <L magis
tratura do estado. com poucas honrosas cx
cepções, em uma depenclencia dos cc.r·r·ilhos 
part1darios que al!i imper·a.m com desbragad<L 
imp::widez; mas, entro em duvida, Sr. pre-
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sídente, so1Jre fl. constitucionn.lidade do acto do 
governttLlor, em face do art. Ôº dns disposi
ções tl'n1sitori<.lS t.b .. Constituk;.ão Federcli; crne 
d~: • 

conticb no nrt. 50, n. :3. § 1° :::tlinet\ b do .. 
Constit1úçi'io.)> -· · 

Paro~e-me, Sr. presidente, que a medida. 
e urgeut0, pois que, mesmo adstrictn. ao facto 

«Nas primcirns nomeações P<lr:L a. mag-is- qne me trouxe it tlfouna, a vantagem de sat;s 
tratnra federnl e vant a Jos estados ser-iio e:freitos seria incontcstavel. 
prel'eriilos os jnizes ile direito e os clesernhnr- R·Jalmente, a so~·1ürem todos 0$ ~overn:l.
gad1Jees tle mais not:\S. O:> qne não foi·dn rlnres o exemplo do do Espil·ito Srtnto, ·,-t 
adrnittidos na nova. org-nnisar;ão jmliciaria e W:rb:1, <los mngbtr:1rlos cm disponibilidade 
tivei·em mais de :)O anno;,. etc.>> tkaria sobrecm·regu.da. ern ,;omrna superior iL 

Pai· esse preceito c1rn;;titucion:11, Sr. ]>1'0· q\ll:i podeu1 tolerm· a::; iina!l(,'('.S r!:L Ropublic:1., 
si dente. 11ositivamen te nilo se courcrin ao go- e~1 1~1m< ph;\S0 em qne o m;1ts c\ement_:w p:~
verno elos estadus 0 di:·eito lh cxclnsão'- 110 trtot1smo acon~elha-r:os a maximrt p::ir~:imo1!1<t 
ll!;1gbtrado,; eoll<1car1os nos seus terl'itot·io'3 nas 1!espezas o a m::1c: ~O\'.et·:t e<:onoun:1,,ntnn 
sinii.o na !typothe;;e da super;tlmnrlancia, do ili~ cl!úg"<ll'llWS il_9 eq111l1hr1? orç:i.rn;,nta:r:10,, e 
pe:;soal em rel:içii.o ;w,; JJO\"OS qiwdros e,;ta-1 ntnn do ~nu ~e _nao P?SSél. rl1zcr· 1h .\,cpnnltc:1, 
dnaes, 1_'.;tso etti qn1• u ar-hitri0 dnriu_,~lks go-_ 1.:_-·omn. rlo 1_m.per10 se disse que ullc e1·rt o deficit. 
vorno:; não encontra 011t1·:t lirnitaç·ii,o sin:Lu o (,lpuwrlo.' .. { . _ .. 
Mte,in d:-1,; not<t::i, Jr:ii·a ddci.·minnt• asna pt·o- , .. :- ::o'.1tn:~u.1_ç.ao ;qno o Es_r11'1;?),~ant'?_ le.vn. a 
t"el'encia. 1d0111!.1 > er ua., e tle c_:rca. Je -4.90_0:-:', .1JlL'.-

Qu:ík1ue:· ontm intc1·ppe(:tc:l0 coltoc:1-sc 
l'lim1los terrnn~ 1L1 lt!i; 6 e\·iclenterin<) o \c;ás
lador ni'io cogito11 1!e pr·c!ê•nncin. est:tl1elecida 
entre os ma).!'islr:\1[0;.; ::t1·1·o!:rd0s nos rtimdtos 
existentes e os intliYiclnos e,;tr-~1nhos ú "jndic;1-
tma, , rna,;, sim, dos primeiros entre ~i. Do 
contP;u•io, o C!l1)1f't',!.!"O d:texpi•cssfiú-/>rc/i:rirln.-: 
seria. incomp1·elie11:-h·t~l. on antes seria cun
trar!ictoria com os intnitos legisbtivüs. 

Por consequc11 .. in, pn.recc-rne f'ór:t tle d u-

1·;1d,u; todns i\::; 11eslocaçoes que ex:1g-m a poll
til:a cstrei l:t dos nossos mandões ir:.<ligenas ; 
si is~o ncontcc1) em urn estado que tem apenas 
12 •.:nmarcas. é de prever que, imitado o 
oxuinplo, a. rlot:1•;·~t0 ot·çamenta;·iti para o pa
gamento indeclin:<vel ile<:se pessoal in:wtivo 
vr.;nha a constituit· um dos mais pesa.dos eu
cnr::·ol'. e entretanto uma clns pensões rn:tfa 
ovit:weis do nosso orçamento. (Jluit'J bem.) 

Yem ú nksa, 1} lida e approvada n segninte 
,·idn.. qne o go,-ernadot' do Esnirilo Santo . 
exce1.leu o limite constitncion;d de sua autn- Indi.caçtio 
rid<lde, e esse seu acto e;;tà no caso de ser! 
cnssn.1_1~._ rne:J_eante rec_Iamn.f;iio dos in to1·cssn- Prnpo~1 ht; _qne se c?mmetta á. commissão 
dos, 11e10 Supremo Tnlmna.l Feder::i.l, crn vir- <le constltuiçao_ a. t<trola de_ orgams::iy urgen
tnrle rh'i. competencin CJ'W a es,;;e trilJ111ia.t é temente o pro.iecto de lei determm;:i,ndo o 
outhorg-ach pelo :iet. :JD n. lil § lº (dinerr ú pPoccsso pelo riual se deverüo regular as c~n-
rla Constituição 1-'cderal. tesh1Çües on ímpugnaçves derivadas da, 1üs-

,r- ~ · _ .. _ 1 posiçãocontidano:irt. 5911. :3§ 1°. ,(b)dl\ 
Ml0e:;tapol'l'll1 l'Cg'Ula1 ooproce.ssopeloriual e 1St't ·c-;- )f i- Fr ·. . 

o s1q_wemo trilinnal cleYe exercer a sim saln- 01 1 iu ,.w .-. on ~· cii e. 
tal'jurisdicçflonesses casos, isto é, a nrnrc:ha o S:r. ~-'\._ug;usto de Freitas
que devem seguir as reclamações dos inrlivi- As ultimas pabvt'<li5 do nobre deputa.do pel<l 
duos prejudicaJos por :1ct0s dC)s µ·over·nos dos fütlti:t, urrast.wmn o oraclor, mui.to a contra.
estados '•ne sejam o trensivos d:t Consti tniç:lo e gosto, a esta posiçüo. 
das leis; e como 1·eputo do imtximo inter·csse compeeilt~ndo o sr. pl'e~idente e compre
ª regulamentação dessa, m.-tt•~ría, que en ten- hendern todos os deputados, a. gmvidade que 
de com unw, dn::; funcções m:1is nobres e mais pórlc tomar nrn asaumpto 11esta, naturcz:i, 
substanciaes da alta justiç~<• focleral, tenho deante da posição excepcional do paiz neste 
a. honra. de submette1· à Gamara. urna. indi- momento. 
C<l\:fto pnra rp1e o_ estudo do nssumpto seja 
commetticlo ;1 :ma commbsão de coustitniçã.o, 
mais ·competi:,nte do que qualquer ontra 
p:1ra ela1Jo1'ar· com urg·encia, um projecto de 
lei neste sentido (.·lpartes.J 

A indicação està redigida nos seguintes 
termos: 

« Proponho que se commetfa á conunissão 
de constituição a tarefa de or·ganisar urp:en
temente proj.~cto de lei determinando o pro
cesso pelo qual se deverão regular as contes
taç,ões ou im pugn:.l.ções derira.das da, disposi<_;~ão 

O SR. BEYIL\Q\L'- - V. Ex. nã:o foi clrn.
ma1!0 pessoalmente a terreno, e isto não e 
uma explicaçtto i1cssoal. 

o SR. At'GGSTO DE FREITAS-N:Io tteeedi
tava que a Gamara tivesse nesse momento 
ontro vresidente que n:Io fo:::se o que occupa. 
a respectiv;i cadeira, que é o uuico compe
tente l)a.ra cha1mw o orador á. ordem ; mas vê 
que o illustre depnt:tdo pelo Ceará assume 
esta responsabílídat.le, e agradecendo a S. Es:. 
continuará no assumpto. 
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O Sr:.. BE\"JLAQL\-Nüo .acho espirito nen
hum no que S. Ex. acaba. de tlizet•. 

O Sn.. Ar0L'ST0 DE F1rn1L\s-Si não tiYessc 
otlt1'as cousas mais ~illias a tratai\ respou
deri;i no illnstrc tlcpntado aceeca do espirito 
do orador. 

~\o cnti·ar nest:i ca~a hqie àevc confessar 
<jUe veio possuído de Ye1·dadefra tristeza por 
ter lido nos jornaes cln. Capital que o Club 
l\lil'itar se reuniria hoje, i1s 2 horas da tarde, 
pai·;i il'atar do importante assumpto qne diz 
respeito ao t1·n.tado de limites celebrado em 
l\fontevideo. 

O Sr~. PRr.:;;rnr.:>TE - O Sr. deputado il:tde 
cingir-s.:i ii. explicaç,ão pc.o:soa l que prctcode 
d:n' a Cnm:-ira. n1esmo porqne o :1s,:umpto 6 
muito g1':n·e e não pos~o Jll'l'mittir que t1·a te 
ilelle em explic:tç-üo. 

O Sn. Avr.oc:-:To DE FREITAS - "\ Cam:w :1 
sa he que o orador· ó rnem l 1ro da commissJo 
·~ncarrcgada ll0 dar parecer sobre o tratado 
:las ::\lb::;ües. e portanto, compri:hendc que 
tem o!Jl'igação de tratar do a~~nmpto. 

O SR. PRESH>E~TE-Os membros rfas com
mi ssüe:; ])Odem fallar cm ncme rlella, mas 
nilo podem dar cxplica.;·ões pessoacs. 

O SR. An~rsTo JiE FRElTA::: - N:io Yem 
falln1· em nome da, commissão, vorque clln 
não se aclia. reunida cm maioria; vem fü!lar 
corno membro 1la commissfí.o, e fazer suas as 
palavras tio illustre deputado pelo Rio de 
Janeiro. -

O nobre representante 1la Dahi:1 fez o 
elogio historico de<::'<1. instituição chamada 
Club 11ilitar que quiz üesl'echar nm golpe de 
morte na escravidão e nas instituições monar
chic:as, mas «s suas palavras, a contra
gosto de S. Ex:., deixaram ver que o Club 
l\Iilitar inílue na resolução das cousas publi
cas do paiz. 

Acredita sineeramente na l'alana. do illus
tre deputatlo pela Bahia,, e acretlita, ainda 
mn.is no criterio que da\'ê presidir ás delibe
rações dos membros daqnelle Club, e por isso 
entende que elle não procedeu com regulari
tlade. (A.parte.<) 

Não quer dizer nem de mais nem de menos 
do que deve, quer como rcpreseutante da 
naç:üo, quer como membro ela commi"são, e 
po1· isso pecle aos seus collcgas que o otwam 
coni a mesma attenção com que de outras 
vezes o tem honrado. 

O Sr.. PRESIDEXTE - Pondero de novo ao 
Sr. deput::vlo que não ê possivel continuar a 
fü.llar desde que não se trata, <fo uma expli
cação p<;ssoa1, e por ;sso peç·o que attenda :J. 
o bserv ,tçiio d a mesa . 

sr. p1·esidente si for possivel, que consulte a 
Camai:a si lhe p1idc conceder urgcncfa. 

O SR. P1rnsrnr.x1'8-SÔ depois tle aberta. a 
sessilo, porque por emquanto não hn- nume1·0. 

O Sr~. Al:(;r;sTo DE Fr~EITAS neste caso 
declii1a. da palavra e ª!-!'rntrclarii a, occa.siã.o 
opportnn:l cm riue a. Cam:n':t poss:t to1mw uma, · 
delilrnra1;ãosol;re a conveniencht. ele llar expli~ 
caçüo n. respeito. 

Pl'ocedc-se ú cll:cmada, i~ qual respondem 
os Srs .. To:1q11im P·~rnamlrnco, Palleta, i\in:i 
l{ibeiro, Edtmruo Gon.;alrns, H.01.lrig-ues Fu1·
nand.es, Belf'ort Vieit'<l, lnnoccncio S0rze11cllo, 
Pedro Chcmnont, ?lhitia B:1cell:1r. Cnsimiro 
.J nu ior, ~o;.:·nei !'a l 'a1·:1 nng·11ú, :\e:lson, Pi 1-es 
Ferrei1•;1. ?II:11·1inho l{o:l!'i~·ne.;. B:11·1Jos;1 Lilll:!, 
Bezer1·il. Jo:io Lopes .. Tti:;tiniauo de Serpa, 
.Tos1: "\Yelino, JC1sé Hc1·ilarpia. N;1s1:imcnto, 
Pc•.ll'o Yclho, :\lig-nél Castro, Epibcio, .\mo
rim <";a1·cia, Sá "\rH.l!'aue, l{etmnhn, Tol011-
tino <lo Can:tlho. t~osa e Sih·a. Gon(:a\vc:;; 
Ferreira. Jose 11.r:u·iano, _,\ndró Ca valcan ti, 
1-:.aymund,.1 Ramlcira, Pcrei1·a de Lyr;1 . .Toão 
Vieira, Luiz dú .-\ndr;1dc, füpi.rito Snnto, 
Bellarmino Cai·neiro, Thcoplri lo dos Santos, 
Pontes de :Mil'anda, Oiticic<1, Gabino Besouro, 
Ivo do Prado, Lcauclr1.1 :i\Iaciel, Fclishello 
F'rcir·e, An!:~:n~to de Freitas, Tosta,, Sea\Jr;1., 
Zam<i, Artlrnr Rios, Se\'e1·i110 Vieira, Santos 
Pc1·eirn, Custodio de Mello, Paub Gnirnari"tes, 
Amphilophio, Dionysio Ccequeir'a, Leovigildo 
Fi lg-neiras, Cardoso de Mcllo, l\foniz Freire, 
Atl1aYde Junio1·. Fonseca. e Silva, Nilo Pe
çanln\, Olh-eir11 Pinto, Jo:tquin.1 Breves, Vir
gilio Pessoa, França CmYalho, Baptista da 
i\Iotta. Fróes da Cruz, Alcindo Gn<lmiba.ra, 
E.rico 'coelllo, S::i.mpaio Ferr:.tz, Lopes Tro
v~o, Jacques Our·iquc, Aristi1les Lobo, 1\Iay
rinl~, Fnrqnim\Veeneck, Jesuino de Albuqnet·
que, Vinhacs, Thomaz Delfino, Figueiredo, 
Antonio Olyntho, Badaró, João Pinheiro, Pa
cifico .Mascarenhas, Gabriel de Magall1ã:es, 
Cha;:ras Lolxito, Jacob da Paixão, Alc:mn<.ll'e 
Stocl~ler , Francisco Veiga, Gouça.lves Ch:ives, 
Feliciano Penna, Viotti, Corrêa Rabello, .Ma
noel Fulg-encio, Astolpllo Pio, Gonçalves 
Ramos, Francisco Amaral, Domingos l\.ocl1a, 
Cost-~ Machado, Domingos Porto, .loão de 
A vellar, Bernardino de C<unpos, Francisco 
G 1 icerio, Cesario Motta., l\for-aes Barros, Adol
pho Gordo, . Carv:.lllw.l, .Angelo Pinheiro, 
.i\Inrsa, Rodri~ues Alves, Carlos Garcia, Al
meicb, Nogueli·a, Rnbiã.o Junior, Guin1::1.ri:les 
Natal, Azeredo, Marciano de l\fagalhií,es, 
Carlos Campos, Schmidt, L\tcerda Coutinho, 
Antão <le Faria, Borges de Medeiros, Alcides 
Lima, Thomaz Flores, A1J1·eu, Cassiano do 
Nascimento, Demetrío Ribeiro e llfauna bar
reto. o SR. AUGUSTO DE FR.EITAS corno não 

conhece 1lem o regimentoº da. ca.stt, pede ao.· Ahre-se a sessií.o. 
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Imlicaçtío 
Scl-o-liia si pudesse pair;U' llO espírito 

- .0·, ,. ·-··=- ,[ l' .;. ,,,. ndo Llesta C;unarn n, menor dnvicla a. re~peito d<~ 
Ln .ll:~ que ,1. C?1111111 ::.::>,~o · e po lt.:U, 1 

t e antoridade de S. Ex. · mas isto não se deu: 
0 cap. bº.doreg1ment? mterno, prop?~1lia ~ (Jfoitos apoiado:;). ' 
que convier, no seut1tlo de bnrmom~ar a::. j . . . 
tlisposiç~ões dos arts. 57, 61, G4 e 61:i e _de 

1 

Foi <1penas um .acto ele rnadvertencia. cb. 
tornar claro fJUC, para toda. e qua.lque1'.vl:taçao, Ca~ara. e nada ma.is.. . 
G inclispensav-el a presenç,1. c~<t m<.Uoria elos . E natural qua o i llustl'c collega se sm~a 
membros ela Camara. e bem :1ssim que a ::tp~e- 1 rncommodado pelo 1!1odo por que a. assemblea. 
sentação e leitura. tle pareceres de c_omm1s- proced~u; ims d::tht a a~anclonay nin cargo 
sões, projectos, iodicações e requemnent_os d~ con!ia1?<;a. que lhe foi conferido por todo~ 
deve ser feita na primeira hori.1 que segun'- nos., cont1an.~<l q~e '.le modo algum lhe foi 
se à abertura. da sessão, com um ter·ço dos retmi.da, a distancia. e gr<H1Lle. . 
deputados presentes; podendo css<t hor~1. ~er Vem, portanto, oppor-se, em nome da as
prorogadn. pelo pr~s1d~nte d<t Camara., ma~- sembl6a., em nome U.a confiança. da, Caroara, 
pendente ele ::1.utor1saçao desta~ emquanto nno ao pedido de 0xoneraçã:o apresentado pelo 
liouver nnmero leg-al para, deliberar-se. nobre i~ vice-presidente (apoia.dos); certo de 

S::tla das sessões, O de julho de 1891. - que, si esse pedido não for retirado, a Cn.mara 
F'rancisco Veiga. não o acceitm'á. (.ilfoito bcíi1 . . ) 

E' lida, posta em Llíscussão e se~n debate O SE-· P1::.E~IDENTE-Nã:o pos~o subm~tter à. 
approvada. :• acta da sessão a.ntLi'tor. (Sus- votaçao ~pedido do Sr. 1° v1ce-pres1deu~e, 
siirro.) porque nao ha numero lXlra votnr. 

o SR. PRESIDE~TE-A ttençüo ! 
(Contimi.a o s 1.tssw-;-o no recinto. O Sr. p;·e

sidente toca a campainha. Pausa.) 

o SR. PRESlDENTE-Atteução ! (Paus,!.) 
Não podendo ser ouvida a leitura elo ex

pediente, suspendo a sessão, até restabe-

O Sr. Badaró-Yenllo occnpa1' a 
atteução da Gamara. por alg-uns momentos, 
atim de submetter ii sua consideração um pro
jecto de lei. 

V. Ex. sabe, Sr. presiclente, que o 1x1.1z m
teiro tem estado sorpreso deante dos graves 
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aconteeirnentos que se deram no rxtremo ['oi derrmnado por irmiins ! ! Nesses extrc
norte do paiz, lla men,1s de um mez. Parece mos deve haver toda pruclencia n;i. appli
que lle 15 ele no,·ernl.iro de 1880 para. cii. abriu- caç,ão elas leb ck~ exeep~iio. porque niio temos 
se para nós um período serr,elhanlc áqnelle pela frente estl'anhos. e :sim irmãos. 
que o Beazil atraYesson de 18:31 a 1840. Houve excessos lamenta veis por parte .da 

Sabe \·. Ex., Sr. presidente, que com are- a~ltorid«.de, embriagada. pelo fumo tüt victo
voluç,ão de 7 ele <lbril e consequente depor- ria ... 
taçiio de D. Pedro I. os partidos exalta1·am-se As noticias che0:ailas it ultima hora siio 
::t tal ;.:ionto que as revoltas tornaram-se con- dignrts da nwior aÚel1l;iío. 
stantes nas diYcrsa::; Jll'OYincias do lmperio. ~ - . . . . .. 
Es:>a que é ho1· e 1)re~.a Lh ;marchh í'oi na• uelle . C :--1 ~1::.._ Di·:PL"TA?0-1\lmtas elas noticias dos 

' ; ! Jt1''l 1 ·1 I'<:: S'\O SllS'WÜ'l" ternp0uma.Ll<ls q11e111:11ssnng11ederrrnnar;1.m. · • ··" ·· ~1., ·'" 

Y. Ex. ;.:tbo que no Par:'!, qúando nesb ca- O SL~. B.,\D.u~ó-Xão sei de infonnações ;t, 

pital as tropas auxiliadas nelos pnit'iotas so este respeito •tnc nã.o sej;un snspeit;1~. Tele-
oppnnlt .. n.m ao· .. p:1rti•lO di.1•ig.id.o jdO~ j.10l'tu-1 gT·ammas e.· noticias de .ori_g~m otlicia.l e Q.110 
s-uezes. que e1·am rcstan !'adol'eS. i·epei·- ren~h~m qn:1 :ito a, Con:-'ti tu1çao tem s1Llo iks-
i°'ntin o movimento nwolnciotrnrio e um no- re:speitntla ... 
t:1Yel clie!'ú da. politic'.:t da. époc:1, <) cow·go L":--r si~. DEl'T;T.\I>O-Os joriwcs trazem pn-
Cnmpn:;, a úento di• rnn lxl.talliao e,de po- blic;Lilu o decreto de <.h:porta.,ão. 
pttla1·('s, :dacon o :.:\1\'et•no da provinci:1 cn- . . . · · .. 
treg-tie. ao part!do rarnravel a D._ Pedro. e . _'J .SR. RwAr~o :- ~1n.a de:s:s n?t1c1.as .~º~~ 
•1ue alli el';t rcpt't•:;ent:vlo pelo Barao de lta- l!1 i11.1. cprn nnuto:; '-'º" no:>SO:; comp.ltt 10ta,:; 
picnl'ú-mil'im. presidcnti~ da provincia. lo~:un ileportados p_o1· decr:eto do gove1·nador, 

J.~ef'u;:!'iou-:::e a bordo de uma. frai;ata 0 f!.:o- at0 ~enl10e::s teem sido olmg:allas a abandonar 
ver no su:;pei to, e sei devido :l muita. enet:C-i<i. :1 ~:dade, rndo para ,\mapa e outr.os ponto:;. 
ê L•ravnra do ;.:·t:neral "\ntlréa:::. que niio s<\bia ~!n.:~lmente o g;)\"Gruador p1·ocedt•o ~orno :-;e 
voltar cost:1s ao inirnig·o, ti:rin-se comiJ<lte po::i:;:u:;se .mrnl. faculdatle qne lhe f<~ltava, 
com os rcroltosos, sew.Ío estes atii1al der- po~9ne. 1u!1cc10nando o. Co~1B·resso so_ el~o 
.r:obdo;;. poc'!ª anlor1sar o estado de s1t10 no terr1tor10 

Alli eslit como o povo ex.altc.-se ao ponto 11 ª\1.º~~:l. .. , , :> • • : • • rr· .. · . • 
ele derramar. sem nenhuma. vau t;1aern. o seu l\,·1 ~r:- 0u-~e no 1 ar a, ·' P·'::i lll'.1 const1 tuc101~.tl 
sangue precioso. ~ · rfue :nc~r1::~:·ª. ;1111:~ .. '.h1~_ma10rcs s-arantias 

Sr. presidente, pareci: que depois tle t;mtos contr.t exce,,:;O::> e.e o1..:~t,,1cto. . . -
annos, os mesmos lamentavei:s aêon Lccimcn- . '..Ia .. nn~ ;;:r~nde _crt:e p0d111tlo 1m111ç,ao. 
tos Yieram reproclnzir·-se naqnellas pa,r:ig-ens (Apui·ulos e 1ieto ª1)ornco.1.) 
septentrionaes. cu,ja grande metl'opole com- Não quero. Sr. presidente, trat:mdo deste 
mercial é Belém, tão afamada nos mmaes cio assumpto sinã.o usar 1la iniciativa, 11ue me 
Imperio. assiste como representante cht nação, apre-

A l l de junho proximo pcissado, os soldados s~.n~ando ic gamara dos Srs. Deputados um 
de J?Olicia, lJancle::tram-se. pal'a os cidadãos pro.iec:o de.1_0,1: . _.

0
• , .. 

hostis ao Q"o\·erno do Pm·a, e foram occunar Qne10 tle.ix ,1 c.)11:,,1,,nado no:; annae:::. qne 
um ponto 'éstrrtte!:!'ico nos snburbin~. afim ... de hoa ·.-e, ~esm caS<l, quetn protestou contra a. 
org-anisal'em as i·orças que deviam !Jaier 0 i~s~_:·paçao_·d·c uma ~a~ulLlado nossa:-a tlecre
go>ern?, caso oppu~eSS) resistencia... t,i~,~-º d~ e,,'.,1,~~o ~le sit~? em q_mt.lquer ~o_nt? ~o 

Que e quedetermmav:i Cii5<:deva do IH'Ol')Ueis teu ~~~.'.- 10 .11~~c10nal . .- \i-~~l?u-:;_e ,, . C~1~~~2tu1?ª? 
contra o aoverno do estttdo do .Pal'á ! ( Ava1·- ~~o f •. n.L. l!,tra que ,ts '· 1ctrn~a::> da p,u:x.,w pai~ 
tes.) ·~ • tld:tria LL i tas~em ~ gar1mt1as promett1das ate 

Alli nii.o rein<.n'<L a OJ'dem ·? nlli não em a.os es~~·aug·eu:os. ~spero que o governo da 
uma realidade :-i. Constituiei'io ? l\,epuliuca fam purnr os culpados. 

Sr. presidente, ni:io que1:0 trazer para esta Par:.t as Yictimas, 1::ara os criminosos, para 
tribuna a descripçüo dos graves ac011tecimen- os vencidos, peço misericordia ao Congresso, 
tos do Pará ; sinto di!lieuldade e1Íl repetit· que, =amnistiando-os, usará ela mais bella das 
deste logar a,s grandes violações da lei, a que noss~.s attribuições. Não peço para elles per-
o :.::-oYerno do estado irmi1o foi le-vado. dão, peço amnistia, que é uma, grande medida 

'1"ão devo narrar à C:unara, os sotl'rimentos política, quando usada no momento oppor
que a!lligirarn e a1lligem ainda a muitos tuno. 
compatriõtas nossos, c1ue :-tpezar lhc revolta O Congresso Nacional desiste, em nome ela 
contra a :vttoridade, deviam ser tr;üados sociedade. de tomar conhecimento do;; ~raves 
com as leis dn, guerra, já que a polire Con- acontecimentos elo Para, ab1'e mão dos~ seus 
stituiçã.o da Republica estava suspenS<c ! justos ou injustos resentimentos e convida, de 

O sang·ue ~eneroso de muitos brazileiros um modo solemne, todos os cidadãos para que 
derramou-se~ em caudaes; e que tristeza! oacompanhem,nesse actode clemencia e debo•t 
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politica .. Ponhamos termo depressa ;10 estado 
de pre1'enção que existe entre irmãos do ex
tremo norte; amnistiemos a todas as victi
mas de arrebatamentos vartidarios. (.Azli:irtes 

E" igualmente lido e apoiad0 e fica sobre a 
mes<1. para. opportunamento ser jul·~ado olüe-
cto de cleliberaçilo o seguinte: 

0 

e contestw;ües .) PRO.TECTO N. 12 
O paiz inteiro sabe como fwam Ceitas 1 •• 

muitas eleições nos e8taclos; faltou em al-1. Fira t!m 120:000:) annv.aes a pensão a lj_Ue tem 
guns delles aquelle grito de liberdade que a· direito D. Perlro de A.lcwita;·a, ex-i.mpe-.• 
minorin, reclama em todos os tempos nas radar do Bra~il. 
m·nas. 

:Nossos com patriotas do Parà lança1·am rnilo O Congresso Nacional decreta : 
da lxtla, porque não pml<:~ram b1·andir a grande Art. 1.0 E' fixach1 em 120:000$ aunuaes a 
arma dos povos livres-o voto. (Apoimlos e pen::;ã.o :1 qne tem direito D. Pedro de Alc~m
niío apoiados.) tara, ox-lmperador 1!0 Brazil, a, contar de 

Pois iJem; lançemo~ nm ,·eo sobre trnlo 15 de novembro ile 1889. 
i:;so; ch:nnomos :'1. no,;,;;t corn11111nhiio ar[Irnlles :\rt. ~-º O pns·•1monto 1lc::;ta pensão se farit 
compatriota:; rcpn<liados e pc1·ses-11idos pelos por rnew .'lo ]Jl'e.>tações rnensa.cs, pagando-se 
vcncerfore,;, que po: liam c:;tar enrammlos l\ 0 do. t~rna. so rnz tod.:is ~s ]Jr'C:-,ta,ücs Yencidns, 
l• inros, mas e111111wimlo a lei. :llc a tlat:t da, pulil!caçao desta lei. 

.\.rt. .:3." I:.cvo;;am-se as dísjJOsiçües em 
L:tnçemo~ nm ci·a YO :'i. 1·oda do,; sofl'rimc·n to,; contrario. 

de ianta~ l';unil ia::;; restalJch1;arnos no lar 
revolto a paz, a ll:i1·monia o a scgnmnça. que S · R.- .-t;,iphilúphio Botelho.- Freire de 
deYemus uns aos outros, co1110 irtnã.os que Cm·l)n,/ho.- Paula GuimaY'r.ie.~.- Santos Pe
,.:omos. ;·r:ira.- .:1lw'!ida Nogueira.- Casimiro Ju-

nior.-U(l.ttri Baccll1.ff.-Pacifi.co Nascarenhas. 
O projccto que sul11111'.'lto ú consitleração da -.llonoel Fi.ilriencio.-Costa Jlfaclwdo.-.Antüo 

Gamara G o se:;uinte (L._). d•! Faria.- Mai·ciano de Jiar;alfllíes.- Sei·;:;e-
(.lluilo uc;n; 1111iilo bem. O orador J compri- rlcllo Corn:a.- Frucs ela Cni~.-Erico Coelho. 

,;ient((flo.) - .Jesiiino de ..!llbi!querqw:.- Nogiiefra Para-
0 Stt. ZA:HA-Pcç~o licença para ::;uhscr·cver iW(t't1.i.- E11 iti~cio Pessoa.- Sá . .:lndrade.-

e:-;te ])J'Ojeeto. Cu.storlio rlc Mcllo.- Theophilo dos Santos.-
.frtlwr Rios.- Cardoso de .Jlello.- Nelson de 

U SR. S1m.DEZELLO - Peço a palavra. para Va::;concdlos Alozeida.- R . .Nina Ribciro.-
nma. explic:u;rio. Cesar Za;1w.- Lecmcli'o 1liaciel.- Severino 

O Sa. PRE:SIDENTE-Peç~o ao nobr·e tlepn- Viefra.-Angelo Pi;iheiro.-Rubião Jwiior.
taclo que deixe primei1·0 que se leia na mesa Francisco Gticerio.- Pfres Ferreira.- J. J. 
o projecto que acaba ele ser enviado pelo Sec1.bra.-A.Cavalcanti.-J. Pontes de Jiirancla. 
nobre deputado. - Jacques Otirique.- Dr. Jotr.o Thoma::; Car::. 

d 
· va,liwl.- . .:llom.:; F1·eire.- lgnacio Tosta. -

Yem à mesa, ê lido e apoia o o seguint~. F-0nseca e Silva • . 

Project"o 

N. l:-l-1891 

Concelle amnistia,, aog implicados no.~ movi
mentos armadog no estado do Pm·r(. 

O Cong-resso Nacional decreta: 
Art. unico. Ficam amnistiados todos os in

diviclqos que ,Jirecta ou indirectamente toma
rom parte nos movimentos armados que tive
r:un logar no estüclo do Pará, ein tlias elo mez 
de ,junho elo corrente anno, e em perpetuo 
sil<:incio os processos qtte por esse motivo 
tenham sido instaurados. 

Sah das sessões, 9 de .julho de 1891.-·F. 
Badorô,-.:ilcides Lima.-Cesar Zar,Jia.-Nilo 
Peçanha.- Fi-6es da Crii;;.- Augusto Yinhaes. 
- J. .4.veZZ.ar. 

O Sr. Serzedello pede a palavra 
para fazer uma declaração verbal, e espera. 
que os seus collegas o desculparão por occupar 
a tribuna, e fazer algumas referencias ao 
projecto que o illustre deputado por lllin:is 
Geraos acaJ1:t de apresentar. 

O SR. PR8:,:mE:o.;TE - O prujecto nã.o esli1 
em discussão. 

o SR. SERZEDELLO diz que não cliscute o 
projecto, vae fazer uma declar_ação. 

Revol ucionario porjnclole e temperamento, 
teudo-se achado na r!ónte ele 14 ele novembro 
ao lado de companheiros illustres, compre- · 
hende a Camar<t bem que, comquanto não 
possa deixar ele estar de accordo colll a ind.ica
çiio que o seu illustre colleg<t acaba ele 
apresentar il Gamara ... 

0 SR. PRESIDENTE-O nobre deputado não 
póde coatinua.r com a palavra, desde que· 
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1!ão quer cingir-se à declara~ão que pretende 
lazer. - • 

O SR. Srn.zEDP.Ll.o ..• deseja. saber si o Sr. 
presidente eoncedc~ -lhe a palavra, porque, uo 
caso_ contrario, appell::t rfa dedsão Lia mesa 
pari a, decisão ela Gamara.. 

YozÉ.s - Não J1a. numero. 
O SR. P1rnm)I·::'\n: - O Sr. deputado Set•

zedello appella da, dcci~ão da rnes;t para ú 
Gamara. Yon, nGsse s<mtido, consultar ú, 
C;unara, por que j:'1 lla nnmero. 

Consultada, a Camara sustenta. a tle1ibel'a~:<tO 
~h~ mesa. 

Consultaria sobbre o pcdi1lo de cxoneraç~o 
apresentada 1·elo S 1·. J c>ão Lr•pc::, n:ío a CO!l
cede. 

( ú S;·. Jociü LopcJs wsw;ic a prr:side;icia.) 

O Si~. P1lES111r:::->Tt::-:\.o rnlt;1r a ('Sta ca
deira par;t coutinnar a dil'i~:dr os trakdhos, 
invoco não parn mim, ma:' para o decoro dt"t 
Ca.mara, o apoio e boa Yontndo de torlo~ os col
lcgas. arim de r1ue em boa orrlem po~sam con-
tinuar os nosso~ t1·abal1Jos. _ 

Ca.da nm dos rneus cr1lleg-a.s comprchencle 
rnelllor e.lo que cu, quanto nece;;sariõL .~ a boa, 
ordem e quantn i·csponsabilidadc pesa sobre 
esta Ca1nara, no momento em que todos {";\l
lam nas clilTicul1la.rles com que luta a pntria. 

Nfo e só pam um vocter, mas para. todos, 
com especialídarle pam o Legislativo, que mai~ 
se volta a opinião publica, iiarn, ver como elle 
é capa.z <le S•ÜVi1.r esta. ltepulJlica, que tl\uto 
~unamos. 

Convido, pois, :i. Camara a proseguir nos 
tmhalhos da orllem do dia. 

Entra em discussão e 0 approvatlo sem de
batG o parecer n. ,1 tleste anuo, conceclcudo 
licenç.;1 ao deµuta •lo v~lo Rio de Janeiro, 
Sr. João Gouçntves Viriato de :rvictleil'o.~. 

En tr<t em discu:::='ão, que é sem debate eu
cert·acla, e 0 a:pprnntdo o seguiu te 

Requeiro r1nc, po1· intermedio do respectivo 
secretario de estado, requisite-se do Porler 
Executivo cópia do contracto vigente cele~ 
brado com o Ltoyd Brasileiro pm'a na vcgação 
<los 1)ortos do 11orte d:1 Republica. 

Saht das sessões, \) ele jull10 ele l füJl . -./ot,"i,o 
Lope.c: . 

Entra em disi;ussã.o, que e ence\•1·a.da sem 
debate, e e appl'OVado O seguinte 

Iteg_uerimeilto 

Requeiro L1o governo cópb rlos officios tro· 
cados entre a Cn.m~r·a Municipal de Juiz de 
Fóra e :t clirectoria =d<L Estrada do F1;rro 
Central, sobre o pautano ::irtiftcial formado 

pelq aterro da elita estr,ub llaquella cidade, 
bem como cõpia dos avisos expedidos •L re
speito ]lelo l\Iinistro da Ag!'icultul'a do Go
verno Provisorio. 

Sala elas sessões1 0 de julho de 1891.-C. 
PaUetcc. 

O StL PrmsIDE)ITE annuncia qlle vae pro
ceder-se ú. Yoütç~iio elos requerimentos, cuja, 
dbcnssão foi encerrada. na sessão anterior. 

E' sem deL1ate approvado o requerimento 
do Sr. Serzeclello, pedindo que a iudicação elo 
Sr. Oiticica :;eja l'emetticb à cornmi::isão de 
cont.1~. 

O SR. l\IA:-10EL Fnr;Excro (vr:Zii ordc:m) 
lemhra qn e np1·e;;coto11 nm atlditiro para que 
a, i!ldica\~i'io do S:" úiticica fosse rc111ettitla., 
niio ú commissfi.o d(~ co11 tas sômen te, ma.s :·1 
tlc contas e or·ça.mcnto, visto sc1· o n.:5sumpto 
1la co111petencia <lo ambas. 

O Si:. Pr~F.Sll•E'.':TE pel'gnnta si o Sl'. clcpn
t<v.lo l'cz o requerimento vel'bttlmente. 

o Sr:.. l\l.\.:'\OEL FULGE:\CIO re5pondc pela 
aflil'rn<ttiva. 

Snlimcttido a. votos o requerimento verbal 
tlo Sr. deputado Ilfauoel Fulgencio, é appro
vado. 

E' vosto <t votos e ::q1provndo o reriuer~
mento do :-:\1·. Sampaio Ferraz, pedindo th
vcrsos documentos i·clatiYOS ao deceeto de 'l 
ele outubro, •1ue estabeleceu o pag:trnento elos 
direitos aduaueiro~ em oul't). 

E' l1osta '"votos e a.pprov<\lh a indicação d.o 
Sr. Casemiro Junior, pedindo que seja p1·e
sente à commissão rlc Constituiçiio o dr::creto 
n. 8-18 de 11 ele ontubL'O de 1890, que orgn,-
nison a justiça, fotlera.l. : 

E' 11pprovadn. '" indicação do Sr. Antilo de 
Farüt e outros sobre o contracto ue sanea
mento clest<:\ capital. 

E' posto a votos e approvat1o o r0r1ueri
mento 110 Sr. Carvalhal, perg'lll1taudo ao 3·0-
verno si ji~ mandou entre;::·<u' ao estado d 1} 

S. Paulo a fabrica de lpn,ném'"' e se rela.tiva
Jllente :üitielte estado c; umprin o disposto nos 
arts. \.1° das clispo~ições pre~irniuares e :3° e 5" 
das disposições transitorias da constituição. 

E' approvado o requerimento do Se. Pires 
Ferreira, pedintlo nmã lista, de totlos os em
pregados cff,)ctivos o aposentados tln secre
taria d:l Camtmi dos Deputados. 

E' \10sto a Yotos e approva,do o requeri
rnon to do Sr. Innoc1mcio Serzedello, pergun
tant1o ao governo quaes os prop1·ios nacionaes 
de qne necessitn. par::i. o serviço <fa União, de
vendo os outros serem entregues aos estados, 
de :iccordo com o art. 64 § l 0 da Consti
tuiçã,o. 

E' posto a votos e approva.do o requeri-
111ento do Sr. lnnoceucio Serzeclello, pedindo 
informações sobre as clespezas feitas com o 
funeral do arcebispo elo Brasil e com os melho" 
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ramentos em Pernambuco e sobre a concessão 
éht Estrada de Fet·ro Metropolitana. 

E' posto a votos e approvado o requeri
mento do Se._ Aristides I:obo, pedindo cópia, 
dos contractos· que teem sido ce1elmulos pela 
Intendencia ?.1uniclpal desde 25 de fovereiro 
éle 1890 ate a presente tlata. 

E' posto a. votos e app1·onvlo o requeri
mento do sr. Jo~e Avelino, pedindo inrorma
tfies sol.Jre questões financeiras. 

E' posto a votos e appr-ovndo o requeri
mento do Sr. Aristides Lobo, pedindo a, 
nomeação 1lc uma commissão e;;pecia 1 de sete 
memb1·os para, orgM1isar o Dbtricto Federal 
e com especialidade o poder municipal. 

E' po;;to a votos e npprovaclo o r·cqnel'i
menlo do Sr. Ivo elo Prado, pet·g·tmtando ao 
0·overno si consíclem legal '"~ eleição do 
co1·onel Vicente Luiz ele Oli veit·a Ribeiro. 

O SK. Ouvi::n~.\. P1xTn pede a recti!icaçii.o 
'b votação, porque lhe parece ter havido en
gano, e mais ~tini.la, nilo lrn. Yer numero. 

o SR. PRESIDEXTE (depois de verifica;- o mi
mero de deputados presentes. )-Estão nu re
cinto 105 Srs. deputados. 

o SR. OLIYEIR.A Pr:no-)füo havia numero; 
:1gom ha, e peço a rectiücação da votação. 

O SR. PrrnsrnEXT8-Vae se procor.ler à ve· 
riticação da votação do requerimento Jo Sr. 
Ivo do Prado. 

Procetle·se d.e 11ovo à votaç:Lo elo requeri
mento do Sr. Ivo Jo Pmdo. 

O Sr. PRESIDEXTE:- Vota.do de novo o 
requerimento e cont<1dos os votos, ;;eritic<t-se 
quo votaram contr•t 56 Srs. deputados, e a 
favor 52. Foi rejeitado o requerimento. 

Tendo de se proceder á nomea~.ão d;t com
missão proposta pelo Sr. Aristirles Lobo [lt"tra 
elaborar um projecto de organisação elo 
Dbtricto Feclernl, cousnl to ú Casa, si eleve ser 
eleW\, essa. commissiio ou norn.eada -pela mesa. 

YozEs-.A me,;a que nomeie. 
O St::.. PRE$IDENTE-Os Srs. qne entendem 

que deve ser nomeada vela mesa, queiram Ie
vantar-::e. 

A Carnara, l.'csol ve que sejn, nomencla a com
missão. 

O Sr. .José l\.lariano (pela 01·

d e111.) diz que lhe p~w.:ce que a Cauw.ra acaba 
de votar sem sa.ber o que (Nilo .~poiaclos.j 
Pelo menos elle orador não ouviu o que o 
Sr. presirlente annunciou; e como clle muitos 
S rs. deputados. (J.'rocam-.~e mititos apai·tes.) 

Por is~o pede no Sr. pre:;idcnte que consulte 
o, Gamara se concede veriticação dtL votação. 

o SR. PKESIDENTE-SÓ se poderú, procedei· 
a verificação, si a Gamara assim votar ••. 

Camt11·:i. v. I 

O SR. ARISTII>Es LoBo-Si formos a atten
der a todos os desattentos da Gamara, esta.
mos bom arranja.dos. 

O SR. J0s1~ 11-Lu:.rANO dá um aparte. 
O SR. PRESIDE)JTE pede licença ao nobre 

deputado para dar uma, explicação. Ht~ )_)ouco 
!'oi regeitado um requerimento que a mesa. 
decfarou approvudo, mas c1·ê que o illustre 
deputado, que levantou a questão, não attri-.. 
lme a má fé esse engano ela mesa. 

A Gamara tomou mmt r.leliberação e a mesa 
vai obdecer a ella, salvo se quer tomar nova 
deliberação. 

O SR .. Tosi:~ MARlANo-üsando de um di-
1·eito que me confere o regimento, requeiro 
que se verifique a, votação. 

O Sr:.. Y1x1L\.E,;-A mesa entendeu que fôra 
approvado o requel"imento, e com razão ; no 
momento crn que se vota, va, entraram na 
sala algun~ Srs. deputai.los ; foram esses que 
influiram no result:tclo. 

E' de noYo consu1tad;t a Gamam, que tormi 
a resolver que deve ser a commissão nomeadtt 
pela mesa. . 

O SR. PRESIDENTE nomeia para a com
rnissão os Srs.: Aristides Lobo, Francisco de 
Figueiredo, Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, 
Furquim Werueck, Thomaz Delphino e Je
suino de .Albuquerqu('.l,· 

E' julgado objecto de tleliberação o projecto 
do Sr. Amphiloplüo e antros. 

o SR. ARISTIDES LOBO requer que o pro
,jecto apresent«1.do pelo Sr. Amphilopbio .e ou
tros, fixando em l~O contos annuo.es a pensão 
u, que tem clireito D. Pedro ele Alca.ntara., vá 
ú commissão de orç<'.mento. 

Consultada u. Camara, é acceito o requeri
mento. 

Entra. em tlisc1.1ssão a indicação do Sr. Mo
niz Freire, propondo que a, commissão de 
constituição se encarregue de orgnnisar ur
gentemente um projecto de lei, determinando 
o processo pelo qm.il se deverão r·egular a.s 
contest::i.çõesd.eriva.Llas dn, disposição elo art. 59 
n . :l, § 1° lettra B da. Constituição. 

O Sr. SeYeriuo Vieira. (depois 
de lei· a imlica.çiio) diz que a. proposta que. a-caba 
ele ler suggere que a Cmrn\,ra commetta a com
missào de constituiç-.ão a tarefa ele organizar 
lll11 projecto de lei que determine o processo 
pelo qual devem ser reguladas as contesta
vões consignadas no art. 50, § 3° da Consti
tuição. 

o oI"ador diz que evidentemente trata-se 
de uma commissão permanente; que estas 
commissõcs teem suas attribuições determi
nadas no regimento da casa; á ellas incumbe 
estudar e dar parecer sobre qualquer materia 
apresentada a mesa. . 

36 
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A proposta é para que a eommissão tome 
a iniciatiYa, de confeccional' um projecto, 
iniciativa que compete a.- qualqnei· depu-
tado. · 

Entende ser 1)l'efel'ivela. nomeação de 111n:l 

t:ommissã.o e:;pecin.l para. estudar o assumpto 
<h proposta., '\"i::,to estarem :is commissC>es 
11er111anent0s ;;obrecnrrog-acfos de trn.ba 1ho. 

Pelas con~id.eraçõ es que ::tC'-:"l.h:i. 1.lc expemlt'l' 
vota contra a proposta do sen illn~trn c0l
lega. é:' : 

··~""':-::-'::--:.. 

O Sr. ~J:on.i z Freire apresen
tando a proposta que acaba de ser impnguar_b 
pelo illustre deputado, apenas consultou o 
melindre da. eommb5lí.O por ser mais compe
tente para formnhtr nrn pt'ojecto de lei !lesse 
sentido. ~ 

Sabe que e de iniciativa (ló dcriuladü a11rc
;;entar projectos de lei; e sabe ·faml.H:1n qnc 
os projectos tee:n de pass:·:1· fatallllcntc rielo 
processo fb commissüo }):tl'a opinai' solJre 
elles. 

Afim Lle evitar delongas e entregar aos 
mais competentes o assurnpto que jnl;;a de 
nrgencia, pn.r:1i qne os interessados saih:un n. 
nHwchn. que devem ter suns reclamações, pro
curou poupar ã. Camar~i, tempo, tornan1lo 
mais via vcl a e:x:ecução irnmediata r1o pl'O
jecto. 

Conclue tlizernlo que nilo p1·ocetle a, impn· 
g-nação do seu digno collega. 

Não havendo quem peç'.t a palG.Yrn, é en
cerrada a discussão e adiada a .-otaçfto. 

E" julgado objecto tle cleliber::wão e elwiatlo 
i~ com~nissão de constituição, legislação e jus
t1ça. o projcct o rlo Sr. B~chn-6, apresentado n:i 
se:;são de ho,je , concedendo amnisti:1. aos im
plicados nos moYimentos m·mtHlos n-o estado 
uo Pará. 

Yão a imprimir os seguinte::; 

A Socie1.httlo Auo11Yma Academia do _ Com
mercio, com s lide na· cidade de .Juiz tle - Fura, 
estado de l\linas Geraes, requer ao Congresso 
:\"acional o fü.Yor da dispensa do pag:imento 
de direito:; ue importação e fretes na. Estr<lda 
tle Ferro Central para os materiaes e ohjectos 
necessarios à constrncçlí.o e lnstallação do 
eclificio para a projectadtt Acn.<lemht elo Com
mercio. 

A commissã:o <le F:izemla e lndustl'ias, a. cujo 
estutlo foi snjeito o a.:;sumpto, rcconl1ece e 
louva os intuitos patrioticos e :.tltmis tas <la 
sociedade e, 

Considerando a grande vantagem pulJlica 
de tão utit estabelecimento, e a complet<i au
sencia de fins ou interesses commerciaes da. 
sociedade, ·' cujos estt1.tutos examinou, é de 

parecer qnc seja <ld'i:rido o 1·c11ucrimen to. 
pata o que oil'crecc ú. app!'ova<;;""i0 rfa C:1rna. 1·; ~ 
elos Srs. Deputados o seguia te pr(ljecto do lei: 

O CongTC$SO r esolve : 
Art. 1. º Fica coucetliLlll, ú Soeictl;1tlc ,\ca-

1leiuia do Commercio, de .luiz 11·~ Fót·a, i:;enção 
dJJ direitos lle importaç'.ÜO e tea11s'H11·tc :..:·ra
tuito na Estracfa de Ferro Centl'àl pa1;._1, os 
m:1teriacs do construcçüo e objC)ctos neccssa
rio" :'i. insfallaç[o rlo e~la.1ielecimonto escolar. 

Art .. '.! :" F~.cvogam-se as disposiç'.é:ies em 
eon trn,rw. 

S:1l:1 das commis:::ücs, 8 rfo julho de 18~)1. 
- .rlstolpho P io.- Bc:,en·if..- L eite Oiticica. 
- .Anton[o Olyntho.- JlíHrsa. 

:\. 7 - JSD ! 

A· c01i1mbsilo tlc fa %c11dn. e indi;sLl'ia (;ü 
p;:es·)nte o projecto du St•. depntado .! . de 
Serpa, antorizando o S1·. Presidente dn, J{.e1111-
blica a nrnnrhr vcnJer ou <LJ-rentlat· a E:strú1.ht 
do Ferro do 13:.ituritc ü uma emprl'za ou com
panhin. qno pro!ong-uo-a até ú cida<lc do Crato, 
concci lendo-se n:l ltypotl!csc tlo arrendamento 
g·aranti;i. de jnros não cx:ce:folite de G '-' /o so
bre o cap ital crnpeegado nas obras do p1;olon
g·a111cn to. 

c'>.O 1ll'Qjcelo não pl'C~CJt.:U COl1StÜG1'fll}ãO :1l
g"Ul11:l.(j l1et• cscripta,qncr Yer-bal do sc11 autor, 
qne ll:l11ilita5~e a commissilo ::i. comprcllencler 
o nlca,nce on vantagem que se tem cm vbta 
com o p1·ojecto. A commissiio estudou-o, mas 
uãv ])Otttle encontr~lr ::'.'aziio nem con veuioncia. 
81gnma. para.aconselhara sua <Vlapr;ão. 

A estrada de ri.1~ 0 se trata. tinlrn. cm 31 de 
tlezernbro ultimo 1201•,iGO cm trafego da. C(t

pitn.1 :·~cidade de Ba. tur-itó com r:unaes para o 
porto e pam a cidade <le Marangnape, em 
perfoito esta1lo de conser·\-;1 ç·üo e dando saltlo 
IJem rec-nhr. 

A essé trnl'eQ'O deve-se aúdicion;U' 115 kilo
metr-os jú constnlidos no pi-olong-arnento eh 
linha. pl'incipal r1ue se tlirigc para' ·o Qtlixadú ; 
porquanto jit foram inauguradas as cstaçües 
de Riacllão e Cangaty. 

Existem mais estudados defi11itivarnent0 
41 kilometros com duas estaç:ões, uma. das . 
quaes ó n. de Qni.xt~cfa, onlle o governo esti1. · 
construindo nm grande <H,:ude. Os trabalhos 
ile assentamento da lin htt no prülonga:11cnto 
y;fo proseg-uindo si bem que Jent.:;,mentc e ao 
go>·erno não serâ. tliliicil nw nchr construir a 
estrada, <1.tc o Crato , ponto pa.ra onue tambem 
se dirige a Estrada. do Ferro de Carum·ú. 

Assim pois: 
Considerando que a, Estrad;.\ de Feno tl0 

Baturité não é a unica estruda. de ferro te
deral, mesrno no . estado_ do Ceará; 
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Considceando que essa estrada. não emha
r:.H}n. o llc2envolvimento que possam ter ns 
ontras estradas de forro conccllhlas a cm
prczas particulares naquelle estado; 

Consicforn1Jtlo mn.is que, alem Lle sur· essa. 
esll'<lt.h tuna elas poucas qne nã.o pesam com 
tle(tcils no orçamento, deixará ele prestar à 
'-:i1Ji~o_e ao estado do Ceará os rapitlo:; e va
llos1ssnnos serviç~os a que é destina.da. por 
occasiilo dns S.}CCtts, si pn:.;sar para uma em-
prcza particular; · 

Cousitleranclo, ílnn.ln10nte, que a medida 
tomatla isolarl:.Lmente para essn. estrachi. é 
odiosa, nã.o só para. a ze lqsa ~1Llmiiüstr;1~ü.o 
que a dirige, como principalmente para. o 
estado que ella serve; 

!~' do parecer que o pt·ojecto não sc·ja.acceito. 
Sala 1~a::; ~cs::;ões, da Cornmissãu d•J Fa.t.P.nda e 

ln<lnstna. ü de julho tlc 18\Jl.--tstolpho Pio.
lJc:;i:rrif.-Jfotsa. -"lntonio Ol!Jntlt0.-Poly
ca:.1·pu 1'io!!i.-Lt::tc Oitidcci. 

N. 2-18Ul 

• l1~f.a,·ii:a o l)re.>ir.fen!c Ja Nezwulii:ci a ar1·emüw 
on ·oemle;· a Es!radt~ de Pen·o de Bal!trild 

O Cong1•c3;;0 '!'.'focloml resolve: 
:\ rt. l _ ° Fic:1. o Presidente (la Republica. 

;111torizaclo <t aerendar ou vender <i Estra,da 
110 Ferro de Baturité. no estn.dn cJo Ceará, á 
cmprez:i. ou companhhl. que se obriga.r <L pro
longar a dita est1'ada até ú. cidade elo Cmto, 
no mesmo estado. 

Art. 2." Koc~so do n.rrendnmento, o go
~·erno poderiL conceder à em preza garantia de 
Jnro:-;, que não exceda 1le 6 º/o, sobre o capitai 
<:!tnprcgwlo nas obras tio prolongamento. 

Art. :) . º Revogam-se us disposi~:ües em 
t.:ontrario. 

Sala das sessües, 25 de junho ele JSm. - J. 
:';erpci. 

O S:::.. PRESlDEXTE marca par<'!. ordem do 
rlia. da sessão de amanhã. : 

biscu::;são utiica dos pareceres ns. 3, 5 e G; 
Disc1tssiio dos projectos ns. !} e 4 deste mmo, 

sollt·e licenç:lS ; ' 
Votação da indicação do Sr. Moniz Freire. 

LeYanta-sc a sessão ús ~ hora:.;. 

14ª SESSÃO JDI 10 DE,n;üro DE 1891 

Prcsidencia elo 8;·. Jo.:iqui;n Peniamúuco (.:2· 
·o ice-presidente) e Joao Lopes (t · uice.-prc
siclentc.) 

Ao meio d ia, o sr. peesitlen te declara. que 
não ha. sobre <t me.:;lL expefüente que possa 
ser fülo antes da leitura da acta. 

O Sr .• .:Tos6 Bevilaqua-Sr. pre· 
sedente, meus senhores, ha uma porção de 
clhs que luto p~ra. ter occusiã.o de apresentar 
ú. c:oosidcra(;ão desta illustre co~·pornç.ão dous 
requerimentos urgentes por sua prop1·ia na
tur·;:)za. e sô hoje me cal1e o ensejo ele o fazer_ 

Antes, porém, cm bom kirdiamente, e em 
f.J1·rna rlc nma simples dechtração, pei;:o li
c:enç:1 para cumprir o qucreputo um dever. 

i\Iuito a mito grado men cheguei a. estn. 
Gamara, na sessão de snl1btlclo ultimo, -1 do 
corrente, na l1or~L em qne se suspendiam o::; 
trabalhos, e por esse motivo não prnle assú
cio.r-mc iis jnstns manifestações ele pezar 
foitas iL mcmorirt do g-eaude lutador republi
cano Silv~i. Jardim . 

Nilo ficaria. satisfeito commigo mesmo, si 
não me cledarasse completitmeute solidario 
com tot!as as justas homenagens prestadas a 
esse 3Tande ltornern, cujos importantes feitos 
1mtrioticos estou plenamente dispensado de 
rememorar. 

Essa. verigl'innçifo es~a excnrs:Io vertig·i
nosa, electrica, que elle füz por todo o paiz, 
levando, com o verbo inspirado e nrnscnlo, as 
verdadeiras idéas republicanas a todos os 
recantos, avnl ta gran1lernente a. sua estatura 
política.. A pakiare commenclarà de certo a 
todos os ~eus filhos o nome íllustr-e ele Silva 
.Jaedim, coino dig·noda maioe veneraç<"io e res
peito. 

E eu, que, a.lém de seu admirador, tive" 
honra. e "' felicidade de ser seu amig-o, não 
esquecerei jámais o contacto que tivemos na 
jorfütda da realis;.1ção de seu ideal. Coube-me 
a honrosa. tarefa ele ir n.visa.l-o, segundo com.
binaramos vre\-iamente, do momento ela. aé
çiio; e na noite de 14 de novembro, pelas 
S horas, fui ao s<m escr·iptorio de trnldho le
var-ll1e o brado de nlert:i., pl'evenil·o de que 
estivesse attento, porque ;i, qualquer instante 
poderia soar a. hora sagrntla. para. os repu
blicanos! 

.iig-ora, Sr. pre::;idente, desejavn. qne ficasse, 
qnc mediasse, depois tle.stns minhas pala
vras, desta modesta 11om~nngem ao pranteado 
morto, um grande intervallo, para não pa
recer uma profanaçü.o ú memoria do intrepido 
agitador republicano, para o <J.UC cm ·seguiclu 
passo a dizer. 
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Peço aos meus illustres collegas a suage- ao erro tt qu2 alludi e principalmente à falta, 
nerosa n.ttençf(o para, os assumptos dos meus de m:tteriaJ rodante; o pouco que existe, alem 
reqnerimentos. _ de i.nsullic~onte, está nas peiores condiçõe;_;, 

Antes, porem, meus senhores, tlevo a.grade- devido ao grantle uso sem a. subtititui~·ão 
cer-vo-s a subida lloara, a benovoiencia que no1·111~11. 
i11e dispensastes, incluindo-me na lbta victo- ,\s remessas para. oecorrc1· ú:::; <lespczas fei
l'iosa de uma dns importantes commissües per- tas teem sido po1· demais demoradas, e eu e 
manentes que elege:::;tes. todos os meus patrícios ignol'amos us motivo:::; 

SI'. pre::;idente, acalJu de voltar d0 men de~ta demora; no emtanto as consequencias 
estado, minha terra natal, rpw tenho a l10nra são altamente desastrosas, como facilmente :::;e 
de i·opresentar nesfa. casa.. comp1·clieutle. 

Tive conhecimento, por ohsen·aç'.ilo propria, O commercio, Jiado na. loi de antorisaçüo, 
de rna,s necessidades e de alguma~ irregnln.ri- riado nas p:.il:.tn·a:; cios 1.ligno;; directore:; da 
dades atlministnüivas que alli teein sido pi·a- estrada, em vista, dos r-ec1u·sos uecessa.rios 
ticadas. Trazia em mente 0 requerimento que p~1r11. proseg-uir esse tr;t!Jalho estarem vobdvs, 
vou apresentar, qua:1do rei minh<t intel'feren- esl•Lbüleceu, <le <\CCOt'•lo com a preridente 
eia espontcu1eci solicit<1da pelo comme1·cio de i.liJ·ei::tol'ia, uns vales que eram acceitos come 
SolJl'al, no me~mo sentido. d' \ · · m rnn·o, a esr)era sem1i1·e c1ue no i·J1·1·111e1·r·o 

Hecc: bi um tele!:;ramma, nos se~·uintcs ter·-mos (lê) : ~ ~ vapor o governo tornprel1entlesse a ol!l'i~·ação 
de s:1 tistazer os seu:::; compromissos, os~ seus 

«Deputado Jose Bevihlqun.- Rio. deveres ; mas mezes e meze::; succestii vo::; S9 

Os operarias do prolongümento 11a, Estrada tcem pa::;sado sem que os ope1·ario::; eh estr-ada 
ele Ferro de Sobral iüo recebem nmcim.entos de ren·0 receb~lln um viutem de seus mingrn.t
h~t ~eis mezes. O commercio tem mantido o elos ::;alarios ! 
serviç~o adeantanclo os sabrio:::. Recur·sos estão l\ü.o é p1·eciso iigm·ar-vos a penosa situ::tçi.i.o 
es.Q·otados. Crbe alJsolutn.. desse.:3 milhares de in1":lizes. São pobres pl'o-
l~echune <\O governo r·ernessa de dinheiro. let;i1·ios qne tiram do trabalho rliario o sns

Os cem contos vindo::; formam um~L gotta, de tentü para suas famili~1s. Não se l11es pa.Q·ando 
agua. no oceano. a conseque!lcia 8 irnmediata e fo.tll- n1i:seria. 

O trabalhos estüo ;,une~tçados de suspensão. e fome ~ 
-Coin,ne1·cio de .Sobml. » O commer·cio occol'J'eu hum~1nitaeia e pü-

A Estrada de Fel'ro ele Sobral,não ohsbnte friotic~uuente às necessid;,1.tles de occ:asião, 
ser uma obra que muito honra a, engenl1aria pai·a c\"itae a eal<:unidade imrninente, p<tra 
nacional, naquillo que ::;e rere1'e ú exccuç~"i.o, evitn.r que fosse suspenso o serviço e niio tem 
foi, e ~Linda. e, si nu.o foi·ern tonw.da:S as me- mais recm·so pa.r<t coatiuuar a suppril' essas 
didas nece:;S<tl'i:i::; ur,;, ntes pttl'<t ob:;tal' a este necessidades e llojt: luta com sél'ias difücul
triste fi.m, será sempl'e um lle~a .. ;tre par<l 0 dades e aca1·1·cta g·ralldes pr·ejuizo,,; pat'<L l'etri-
estaclo com 0 prcj uizo Jo cem· à. buiçfo de sua. gencrosidndc ! 

O traç~ado d1t Esti·ada de Ferro lle Sobral Telegr:umna~ do commel'C.:io e requisiç:ões 
não podin. ter sido peior· planejarlo, e 0 meio instmlcs do digno dit·ector da estrada d<~ 
de obstttr o:S inconvenientes deste erro lJI"e- ferl'o se leem rnpetii.lo o até a~·ora rnLJa foi 

!'eito neste sentido ! ~ mitivo era. o set1 pl'olonS'amen to irmnedhtto. 
Infelizmente a crise clinw.teriC•L qne as- Eis <:t razão pel<L r1ual apresento meu re-

solou ha. pouco o Cearú, e que, com mais mo- querirnento iL illustmda consideração da 
dera~.ão emborn, continua a .::ssolhtl-o <únda Canrn.l'a, aguardando a occasiiio propicfa para 
hoje, foi que mo1'eu o governo a tlect"etar 0 descnvol v1~r este assumpto que é üe interesse 
prolongamento da Estrad<L <le Ferro de Sobrüi. verdadeiramente vibl parn o Cearú. Pro-

No orçamento proroga..lo pelo governo di- longamento clns estntLhls ele forro existentes, 
~tatorial lú estú incluida <t verba. neccssa,ria. ~aturite ao Cra~o, Sobral ao Príncipe lmpe
pam este servi1;0 de utilidade incontestavel e ria!, construcçao de outras, cortar litteral
urgente. mente o Ceara de estr~tdas de ferro, fazer· 

os.trabalhos começaram e teem proseguido graucles ~1çude~ por conta elo Estado, füc:ilitar 
com a, mesma 1)erfeiçito de mão de obr<L que p~w <.tdeantamentos de emprestimos a co:.1-
se notou no principio da. constt·;:cção e mesmo ::itruccão ele pequenos açudes em pa1·ceifa no:; 
porque o terreno é bast:tnte fa voravel neste par·ticulare::-; abril' po~:os m·tesinnos, sel'viços 
sentido. que jú estão em parte começados; fazer 

multiplas barragens nos pequenos rios qae 
for SR. DEPCTAno-E· uma estr-ada que üeu rega111 o esbdo do Cearit, eis o proiJlema. 

um deficit de 11:000$ em um anno. vital para esse estado, o unico meio de atte-. 
O SR. Josi:.: BEVILAQUA-Em outr<t occasião nuar os e/Ieitos d;,tS seccac; no futuro, ja que 

desenvolverei este ponto. E' devido em parte somos infelizmente levados a c1;er em novas 
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repetições, em vista 1b fatal periorlicidadc 
obse1•vada. 

Ado1)tei este plano prtra melhorcaracterisar 
o tr;1tamento dispensado a este benemerito 
patriota em opposiçfi.o formal aos seus honro
síssimos precedentes. 

Em outra occasião estenrler-me-hei -mai;:; 
solJr'! este assumpto; por emquanto passo a 
lel' o reque;.'imento (lG): O Sn.. PRESIDEXTE - Peço licença para 

«Requeiro que, pelos canaes competentes, o ftzer um:1 observação n.o nobre deputado. 
Poder Executivo informe si já iwo..,,·idenciou Nesta hora. em que se espera que llaj-i numero 
no sentido de serem saiisfoilns as dividas da é realmente permittido aos nobees dep-utados 
Estrncla de Ferro ele Sobral para pag·amento justitlcürom requ~~rimcntos; mas o qne não e 
dos operarias, qne estilo lm seis mezes atra- possível 0 csta.r a discutir assumptos que não 
saclos em sons salarios. tenham relação com os reqn13rimentos. 

Havendo ve1'b:1 par11 este seniço no orça- o s1,. Josi~ BEvnAQl.:A _ E:-;tou fü1lando 
mcnto prorogado o mino pnss:tdo e tendo apenas h<J, alguns minutos, e não estou tra
sido dirigidas diversas reclamações d;l clire- tanclo rle assúmpto alheio aos requerimentos. 
ctoria da e3trada e do commer·cio de Sobral. Preciso dizer à camam ri nem e o or.Annibal 
quo fez generosnmente os adcantamentos Cardoso. 
nccessarios para não ser sustado o trabalho, 
quaes os motfros qno 1leterminaram semê- O Sr~. Pr:.F.sIDEXTE-:.fas o nobre deputado 
lllante clesidi<l. altamente prejadicbl aos tiórle reserv:i.r isso para outra occcasião ; por 
interesses do Cear~L '~ a~ora limite-so :t jm:;tificar o seu requeri-

Sala das sessões, 10 ele julho de 1891, 3" da mento. 
Rept1hlica.- .Tose Bevilagwr. >> o SR. Jost~ BEVILAQUA - Mas desejo que 

O outro requerimento e solJre um assmnpto ª·Gamara fique ha.bilifada a tijuir.<U" ~os mo
rnuito diverso, porém, não menos importante. ! t1vo~ ri.ue me leYam. :i fazer o reqner1mento. 

Tr;ltn.-sc de direitos offendidos, embora cln.- E a.te. e unrn ne~ess1dac1e para que ella possa 
ramente reconhecidos na lettra Constitucion:ll. dec1d1r a questao. . . . 
Todos. infelizmente, pi·esenciamos esse tris- E1!1 toilo o cas11, vou ,r~sti:mg~·-me ~mais 
tissimc> espectaculo de desrespeito it lei. :\ po,s1.vel, para attendee a rnd1ca<,:u~ de '\'. Ex:. 
causn principal do desgosto que ngitO'l tod:i~ Lerei apenas u~n ped~1~0 cfo~te artigo, ficando 
;is classes, que superexcitou a classe militar, 'o rnsto para. a imp1'e)s:to (lc) : 
perseguiçiJes e d·~sprezos, qae tivertün como <z O martello monotono, f-..-,,tidico - Estamos 
resultado o glorioso 15 àB novembro ; todos n.travessn,ndo unn quadra excepcional, asso
esses füctos se estão repro1Juzindo por outros berbados por uma crise terrivel. 
simila,res, e o que é mais doloroso e riue A Repu!)lica fez-se mais depressa e do mo
aq.u~l_les que 'm:lis de pert~ feriram a. snse>c- do pro·lig'ioso qne torlos admira1'.1 justa,mente, 
ptib1lldt\de elo chefo 1le enfao~ o nwsmo chefe lJorque os peoceres da mooflrchia abandona
snpremo ele hoje, soj;1m aincb rep1·odnzirlos. ramos interesS'S as necessidades mais palpi
qnasi nos mesmos termos. em qnasi identicrrs t<1 ntes do povo e das classes, que o constituem, 
circumst:incbs _! parn, só cuidarem em si, nos seus e, reunidos, 

Sr-. presidente, ha nm moço, cujo nome rorm:i.rem o perlostal do terceiro reinado, qne 
tenho como motivo ílc nmitn. honra par:i mim llles sorria com g-rande cópin, de graças e for-
proi'eril-o nesta tribunn.. é o do Sr. tenente tuna. ' 

Dl' · .. \m~ibal Eloy Ctl~'clOSO. um d<)S .vnlt:~s . :-' ·. '1 1 cy • º• 1 '· P, ". 
mms salientes do mon:nento rcvolue1onar10 E quem D<w J,l tom . .r o,,,ai .11" .ª e::;J. t~rta. 
(rrpoiarlos) e mais ilo riu:• isto 11111 rlosque me- dos favores, hypotbccan'.lo <'L dtg'Dlllade mt11tas 
llio;_· souiJ~!·am por:tne-se nos 'dias que succe- vezes .~u 11e~o n~enos a lib:rcl~de de pensar~ 
der:tm ú. rcvollwão ; foi nma .Jns sentinellas 

1 

de"' acç,10, .e~~, _tido ~omo l<l11 ieprob?: pa~;~v,~ 
m:ti," alc·t·ttis p:1ra ª. cnns.o1iilaç-ão rfa obra desta lo~. o ao in Lx •ern:_elho, yor~ue a:s .d1 isa:s 
snblime jornn.-1:1 i1e ;1rrojo e-natriotismo. al.çachs eram ~or~;i'.. n:.w e.,ta coinnosco c_contra 

__ · - - . . · ' ,, . . nog e quem, sei1 1;iz;;ii110 poupa, nas ?iwos llw 
Nao •on lrr um artigo rine pnlmqnei no b- -non·t? 

bc;·tador de 27 .d~ _nbl'il, no Ceará, q na~1do. lú ' As ;;wlidas tendentes á realisaçü:o do plano 
.cl1~.:.;_:,0t: ::t not1crn. cloloros:1 de sua pr1me1ra infernal e pa.rn 0 qu;:i,l cessavam de mo
pr1sao. mento as nuances pll.rtida.rin.s, foram pouco 

Ler-vos-h·'i apenas urna pequena, parte em a pouco apparecernlo com grande mag-ua para 
que está perfoita e s!·ntlieticamente ca.mde·· o porn e pam sua parte armach. especialmen
risl'lda a entidaile moml, soeial e politic.l do te, porque a clus~e militar era tida como o 
Dr. Annibal Cnrcloso. Este artigo é u1n:1 primeiro obstar,ulo· a distrnir, o primeiro 
pequena resenh:i historica de alguns aconte- inimigo a. dabellar. 
cimentos par;\ ft'i:;ar as personalidades ele - 'E por que~ Perguntarão. 
alguns vultos salientes na situa.çiio actunl da. E' que os projectos de consolidação do im-
nossa Patria. perio pela abdicaçiLo forçada, g-ara,ntida pelos 
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meios ca.-ilosos e ousados, que se conhece g·e-, Destacarei, comtudo, o actual coronel l\Io-
1·almen:te, começav;\m <.) .• ter mais .. activid'.1c~e rei1:a_Ccsa1', .. pc1:seguülo por ntio ~uerer a. ~n:
Q!J;ando [L p1•opag-~111d:1 dos repubflCanos C!VJS pOSiÇ~ao ~e yr~:mle'.)te~d:1 Repub.l2cn, o ca111l(~Q e 

, tcn g·ankm<Jo m;m terreno no seio das vopu~ que pres1dm as p1·1me11·as reunwes que reall
.,b.çÕes. sitrnos nas aguas-fnrtadas de algurnas casas 

O nnico, para. be:n dizer, o mais forte es- do Rio de Janeiro. El'i1mos poucos e de JXt
teio da monarchb ha.via !Ja.queatlo por obra tente inrerior a delle. 
do po\'o no glorioso 1:3 de maio, ten•.lo me- A rencção foi ci·c:;:cendo sGmpi·c a mnis o 
drn.do n. sementeira cc:1.rense a par dos esl'or- mais. Creou-sc 0 Circulo Jiilitar para. dm· 
ços de tantos outl'os propagadorc;, e:;parws lJilque ao c·tub Jlili!((i·, considerado infenso ús 
po1' todas as antigas 11r0Tincias. instituiçi3es até lllesrno quando seu presidente 

E a classe militai', como em todas as épocas, c!izía : ,1Rei ainda que seja. tle piLO ! )) Esta 
confraternisou então com a causa do poro, lieflct institniç,ão, ao sabor e seniço immediato 
que era a sua propria cansa, porque ella, pos- do Conde d'Eu, é 0 viveiro de onde salür::i.m 
sttindo milhare:s de di::;l:ipulos üe Denjarnin muitos dos mcllioi·es e mais bem uquinhnados 
Constant, sabia perfeitamente, como elle en- udlw:;btas de opris J::í de no"·embro '. 
simwa, qlle n. armada. e o exe1·cito n;1.da mais As cous;:is ses·nirarn 0 c:uninho que neste 
formam rlo oue nma commi~sií.o n11merosa, momento não posso desen vol\.·er, ate ao dw. ~:3 
uma. parte do ·povo pa1·a uetesa üe :;eu::; lJ1·io;-; e de ontul!ro ele 188\J, ern que 0 Dr· .Benjamin, 
lxtra a deresa da. inte,..[Tl. 'idaüe th Pa tria. - · · 1 1 · 1· · ' t d - ')Ue .JÚ havia. sa vc. os )rios e a ( 1g-n1uaL e . •.l 

E entre esses úisciputos contavam-se vultns exercito na. celebre :·;e:ssi:í.o do Club Gymna:>tteo 
da estatma de Seuna 11Jn.dureira, Pal"<l não Francez contra. a. ~·:inancia, torpe e traiçoeira 
citar mais nomes '. do Barc.~o ele .Jtl.cc~;uav ~1.0 soldo do fümi.o de 

A prop<\~<.\lldarcpnhlicana fozia nnmerosos Coteg-ipe, 0 Dr. U-enj~rnin profel'iu 0 memo
proselitos ~e aYolurnava-se rapida.mente no rabilissimo discurso qtw aterrou o govet'11o 
exercito, g-raças a tão illustres propulsores: 110 presença de um seu ministro, 0 <la. guerra, 
Um doutrinava na c:i.deirn. de mestre sublime, 0 de ofücialidade chilena. 
chamando a si todas a::; ;itreíçGe~, todas as Por cansa da puni~ü.o que recebva-se o go
dedicaçGes pela pureza. de seus conselllos, Terno tivesse ,., ous1clia de inflingir-lhe, seus 
11ela grandeza. de se11 saber, pela. indefiniYel discípulos, mnigos e ca.ifüll'adas collocaram·se 
de suas Yirtudes privadas e ch·ica.s que o tor- a seu lado p;.U'a. defondel-o de tudo e por 
naram o mell1or e ma.is digno <le todos os todos os .,,ioclos possíveis. Foi este o toque de 
exemplos. ahwma. A conspiração que já fomenta V<L in-

0 outro era a intellig:encia mascula, a. disciplinada então recrudesceu fortíssima. 
illustraçiio rcspeitavel ao serriç~o de unw. Tudo pelo mestre! E' 0 homem que nos 
energia indomit:t, bl'ioso, altivo e fambern, f;tlfaYa para. encarnar a Revoluçito, porque 
como o Dt'. Benjamin, amicíssimo de sua elle reprc3enta a, pnreza., a aignidnde, a. 
classe. honra imrnaculada âe um passado !Jriltmn-

A mocidade militai\ espalhada pelos diITe- tíssimo, a. ene1·g-ia. de leão ao lado da. can<lnra 
rentes corpos do exercito. reilectia a lnz que pueril! Elle nada lw. Ll0 som-er ou todos ha
il·radiava das escolas, actuando no:; Yclhos yemo:; de morrer a. sell lado ~ Eram as phra-
camaradas torfütclos cliscrentes. ses repetidas a c·1da instante, em toda. pa.rte. 

Rompeu a qv.estüo ;;iilita;·. l\fadnreira lutou O general Deodoro, doente e v~u::ill,:inte. 
como um heróe na lª phase e ba.que0u na 2ª, como Je outr:is vezes, negn.ra-nos a sessao. elo 
para infelicidade da Pntría. Club, requel'icla. por quarenta, e tantos soc1os. 

O exercito que já l1avi1< attrallido sobre si os ~lanobramos com g:)ito e o Dr. Benjamin, 
odios do despeito de tel' dü,tlo o tiro de honr:t vice-presidente. entr"<tnclo em exercício, µresi
no unico sustentaculo do t!Jrono começou a diu-a finalmente a ~) tle novembro, rlia do (es
soffrer a ma.is i[ifl·ene e injusta perseguição. tim, dos /imeracs. 

O general Deodoro, apesw de saas graves E' 11m facto publico, a acta cstà. pnblicadn. e 
e- lastima.veis llesitaçües de mnitas occasiües todos sabem do compromisso que conte;i.lllu. 
criticas, rapres'entou pa.pel saliente em todos para dentro de oito di11:; encontrar nr~1n. solur,:iio 
os acontecimentos rp1e :;e Llesenrol<wnm en- <lignn. e ellicttz para. salvar o exercito e :l 11:1.-
tií.o. Cercamol-o ele! todo n prestigio, com çuo de tão desgr:wa.da. situação. . 
muito esforço e por industria, porque preci- 1

1 

..:....si nuo aclia.sse nenlrama soluç~o, deixaria, 
sr.vamos <le sua patente elevada e 1110 attri- tudo e irht para. bem longe, vara o matto, 
buia.mos qualidades superiores qne depois não chorar no seio d,1 famili;;. a, vergonha .e n. 
confirmou, causindo-nos dcloros:1 des11lusão. ruína dn, Ptttri:t ; e si f"L'SSe preci~o sn.h1r a 

Não folio no illustre ;;eneral Pelotas e campo, seus camar;1das o encontrarfam na. 
outros distinctos camaradas desta campnnlw. praça pttblic'.1., cumprindo o seu dever, eml!ora. 
de hontem, porque este artigo D.ão permitte tivesse de sacrificar a familia que tanto 11Jo-
gi·aude detallle. , làtrava :, 
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Esta sessão cm.i mn Jesencarg-o ue honra e 1 Depois constituiu-se o governo pro>isorio. 
ao mesmo tempo um:c manobr:t de tactbi.\ O Dr, Benjamin deu o Ioa:ar de cltefe ao ge

Já a conspir:.H,'.Ü:O i:t adeantadissima. e tle ca.- neral Deodoro e, obrigàilo po1· muitas in
r;1ctor pnmmente, franc,u:nentc repuLlicano. staneias, llcon com a pasta da guerra, onde 

De enfüo em doante rccrudece11 ~tinda mais. inf'elizmente foi obrigarlo pelas circmnstancfrts 
O _Dr. Benjamin, apesar do docnti~, multipli- rle occasir7o a. cccler aos caprichos do gene.i:al 
cava.-;.;e ! Teve dias de presidir n. cinco ren- Deodoro, •.loente, e commetter erros 1weju
niues em pontos difrercntes, entrando qunsi dici;1lisrnos, como s~ja :•decantada. promo91io 
rio manhã pn.rrt casa! de seri,iço.~ ?·elevante.~ (;·evollantos, 1lizenios 

O gcni:r~ü Deodoro por Hm acceit:1ra. a Re- nós), etc. 
publica, pam, unica solução, depois de muitas Seguiram-se muitos erros <le1)ois dos dons 
instanci:ts do Dr. Deojamin no ri ia. 10 de no- primeiros lU!~zes gloriosíssimos do governo 
Yemhro (l) para logo depoi~ recua.r hesitante provisorio. 
nn. renni<fo em qnc cornparccora.m a. convite A intriga. mberavel e vil tomoa corpo. 
do Dr. Benjamin os futuros ministl'os do :Muitos füetos importantíssimos se accumu
µ·on~mo provisorio P..uy, Quintino, .-l..J'istides Jar:-tm pnl'a completnrem os desgostos atrozes 
Lobo~ Glicerio, qne tem escripto o impor- que levnrnm o D1·. Bejamim premn.tnr~tmcnt·~ 
tan te discurso do Dr. Benjamin p:wa com;tl':Ln-

1 
ao tumulo ... 

µ·el-o a. ncceitm· de noi;·o ;1 R<:,[mhlica. ! Retiram-;:;e crrn.clmnente os memlJro;:: re
. Na. noite do 14 snhlev:wam-sn :1, 2" hr·i-. stnntes do goYerno provisor·io e sobe o celc
g-ü•la e as Escolas l\Iilitar e Superior de Guei·m l hen·imo lldalgo Henririue Barão de Luceun, 
<.~ estava o genet•11} D~odoro g1:axerncntc do-, 1x1r:t complemento da m~wch~ infeliz e v~r
•:ntc. O Dr. Ben.inmm Yac disfarçado pela, gonhosa q11e tomou ::i. cl1rec;;aodos negocios 
rnn.drugn.da par;\(~ 2" brig-acla. ; e i·eccliido pul1lico.,, etc. 
com as honras ele cltefe arlol'fü.lo e :l. con1luz :\Ins pen outro lado um g1'upo l_)equeno de 
pa1·~1 o campo ile San L\.mu:, tendo \XH«l. pa.trictas, porem forte pela intelligencfa. o 
guarda de pesson dous pelotões de officiaes peh• energio., de acção, profligou ~empre pel:1 
da Escola Superior de Guerra armados de moralicla.dc D:.!. política, na, aclmímstração pu
cla,Yinas, rewolvcrs e cspadns. o general blica, e nns praticas go>emamentaes do noYo 
Deodoro, apesar de doente, sal1e ao nosso regimcn. 
encontro. incorpora-se a nós no ~anal do A esse g;rupo heroico pertence um moço 
r..r..121g-ue, e chegados _ao campo, t.<?mam~s po- distinctissiino pelas Yirtudes qne o ornam. 
siçao. i:assam-se mu.itns. scenas JU. publt9acla.s um nome bureado mL esco!n. pelo caractc1· 
i:om m:us ou. menos itdelldade,. com mais ou. severo, integro, peln. intelligencia robusta e 
menos mentira e chcg~'1. por ltm o momento cultivaclissima, peht mascula energia pouco 
supremo da proclw;iw;ao •. . commum e pP.la persistencia e desvelo nos 

O _g-cner<'.l Deotloro lrnslta a1mla ant~ n~s- 1 postos de houra e no cumprimento de devei·. 
~as. l~?tafü:us, a começar pelo Dr. BenJamm, Elle foi umu. elas tclmas dfl conspiração. 
1.JurnLmo, Solon, etc. etc. . . . um dos mais beavos do movimento libertador 

Rornpo:nos em altos e repetidos viras a e sobretudo um dos mais esforçados trn.bD.
Republica !. Aba.í"ámos o viva n.o Sr. D. Pe- ll;adorcs (ht ~011solidação nos vi·imeiros dias; 
•lt:o ll,, ex.-.1mpe.1:~~~lor, .1ova~~ü1.:lo. pe\o gc1'.,º;·.:ü poucos riv~es diguos clelles scp~derão apre
Deodoro~ q.ie dr,.H e 10peti,t ::.er culo 111,iJa, sentar. Nus que 0 conhecemos ne perto, que 
nrnu<la1_ido-nos calar ! . . 0 vimos pa;·i e passu, podemos aiílr·mal-o sem 

Po!' 1Im o g-ene1:at, venctdo, ~tl''1 o lJo'.rnet rc~cio de contesta(;ii:o, 
e_ :!;t·lla tam1JCJ11 VIV:l a, RepubllC<l '. A art111.ta- rteJiro-mo ao tenente Dr. Annibcü Eloy 
ria, com carg«1 tlc guerra, sa.l V<t a Rcpul>l:ca Cardoso. 
eom 21 tiros ! Depois de grande rel~ctanch em acceitar, 

Seguimos p2ln~ rua;; principac::;, gritando seguiu este •i.igno -pn.tnota 11:tr:.1. <t Europa, 
viYas atroadores iL Repnhlica e rccebcnr.lo afim r\e apeei'e1çoar-sc un. calle1ra para. a. qu~l 
t'.omprirnentos e enthusiasticrts co1·respo11den~ o D1·. Benjamin o i~omeara m\ J.3!scola do Rio 
•ci:1s d;-. multidão e <tte d:_ti) senl10ras nas saca- Grande elo Sul. La teve o ense.10 de prestar 
•.la.;_.dos ;;o! ;n,do3. Fo_l nmn. marck· trinmpha l, ): relev~nte.· s ser-vi<'.;os :·t Pi.ürfa e iL Republica. 
1n•l1sc1·cpttvel e a.ss:m cliegmnos ao A1•senal especialmente... . , 
d0 ~Iariuh:1. pal'a a celebre my:.;titic~ção \Vnn- 1 Pois. bem, 11;.u:n pr-1rneir::t ho1~1en~g-em pre
denkolk. 1 sta•fa :.l memoria do Dr. BenJarom,~quanclo 

i seu calhlver saamdo ainda estava quente, 
i manchram-no bÚ-sw.1· caprichosa e e~tupida-

. 

1

. mente assim como os outros envmdos ao 
U) Yi'.k ca1·t::i. minh::i. pnbEcad:t nn. l«ueht Je ~;ti~ia,; mesmo fim. _ 

<.111 l~iü de .];1.neiro n.. 1i de julho rle iSOO e trm.tscr~pto o Dr. Annibal Cardoso mal chega ~o Rio 
l><l Lihertnr!ot •]~ t, 1fo .:igo~~n, quando me ac)ia1n. :u11Ja . • :· , , e: ~. f! 
1l!i11I;a ••. a respcltO U:\'l _ci,nah·l.a<les pes,;Claes i!O !i•:neral. e logo vae llCCt\pat .. ~q po~to <le l!onra ; ue 
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combate na imprensa, na IJem,oci-acia e outros 
oraãos. · · 

Descarna os erros e os crimes e mostra. o 
bom caminho, castiga. o vicio e aponta. ;,1 -'t"ir
tude ! Destró~e logo coostrue pam. substituir ! 

?\ão serve ! Não querem assim! 
A politica ;f a mesmo., larya. e !:;cncrnsa . ê a 

mesma politicagem putricla. de persegui.çüP,5 
e perrldias em que foi edncüdo o Sr. Henrique 
Barão; o rotulo é que é republicano ! 

E o tenente Annibfll 6 mandado recolher a 
nma fortaleza preso pelo gra.ncle, horrendo 
ominoso crime de ser patriota,de ter 1.trios, ele 
ser republicano puro, de não consentir que o 
exercito se transfome sem protesto em 
guarda pretoriana e não querel' -ser bn.n· 
dido por preço algum ! ! ! 

Esta 1)erseguiç-.ão ser~t mai;; uma corôa de 
louros que os homem de bem e de sentimen
tos puros accrescentarão ::is suas legitimas 
glorias. 

Avante, coragem, por-que nfi:o estnrú Ion~e 
o dia da vingança! ·· 

Os profünos serão expulsos rlo templo sa
grado, avante pela Po.tria ! A v:mte ! 

Escrevendo este r :,jü!.lo apanhado que ahi 
fica ~omo protesto, em est~·[o qnn.si tele.i:;r:1-
phico, pa:ecia-me ouvir continnamentn a. pan
cadt1. monotona, fatídica do telegr;tpho trans
mlttindo este;, e outras de:::Q'l'aç;adàs notic:iãs e 
não sei porque figurava-se-me ser o poten
tado, o iuui quant.i clianceller carica!I), t;·ans
(onnado em. leiloeiro com um martello mon0:: 
tono e fatídico. apregoando cynir.~.mente. por 
coq.ta do pa.tril.o, a, ve1·g-onha, os brios, á di
gmdade e a:; rtquczas mati•riaes dest1~ infeliz 
paiz que amo tanto e tão 1ligno ele meihol' 
sorte! 

Co!l10 alguns de :seus homens, seus ti 1 hos, 
contrastam com sua CTandeza. ! 

Este col,losso . gig-:tí1t~ yroduzir t_'.'tntos p~·
gmeos, m1rr:ulos, raclut1cos, anonueo;; e com 
a. asquerosa morphe t na, alnrn '? ! E::-tão cm 
franca e a1lea.uhdn. decqrnposiçilo . ,. 

E continua. e continuai•á até qnanolo o mal'
tello monotono, fatidico do snltibanco '? 

Fortaleza, 24-4-9l, :3° da Republic:1. 

pretenden melhor orientar o poder e educar o 
povo na escola do ch·ismo. 

Depois de ~ump1•ir (\, exaggera.da. senfonçn, 
m~' ncl:lram-o de .novo par:t o Rio Grande do 

·Sul, afim de occnpar na. Escola Militar 1la
quelle estHlo o sen lngar .tle lente ca.the
dratico. 

Alli chegando, - foi de novo p1'eSO pelo go
vernador do Rio Grande tio :3ul. natural
mente por orcl~m elo governo d{i Cô1·te da 
Republica, ainda pelo mesmo crime horremlo 
de defender a dig:nklade nacional compro
mettida, por noticias qne, infelizmente, aca
bam de ser confirmadas ... 

o SR. PRESIDEXTE - Pe\'O ao honrado de
pufodo que se restrinja ao as~itmpto do re
que!'imen to que pretcnúe ap1·esentar , 

O Sn. .. 1os1~ JlF.VJr..,,\QU,\ - You termin<tr 
em poucas pal.:t ,·r:is. 

CJ1eganclo ao !-tio Grande do Sul, elle foi 
outra vez mandado recolhei' preso n,o q1rn,l'tel 
do :~0° rlo infantaria. onde se acha ainda, lul 
28 dias! · 
' N~o contente com est\ pi-isão, que não tere 
u.té agora justi ticação algnrna, o i::ommn.ndan
te r.h1. E:::coJa, do Rio G:·ande do Sul ;;e arrogou o 
direito de baixar uma ordem 110 dia. terri
v-elmente .'l~,!!-re,;;siva contra o Dr . ,\onilial 
Cardoso. oq\ie estava l<)r:l de suaalçndn., como 
e f'acil demonstrar'. 

Pelo regulamouto ele Es12ola l\lilitar, rnt 
fórma do artigo riue citarei apenas, o com
man;la,nte ser'lre, e soment~ nos casos üpro
priados, de intermedhrio entre a. congrega
ção e o .Ministel'i.o (Ji't Gne!'l'a, ou o govel'l1o 
em summa. 

No emfanto, cxor:Jit:rnd11 das <.1.ttribuições 
que lhe confere o a:·t. 216 do regulamento 
de 12 de :ilwil de 1890, ou iuterpretan<lo nul 
:1s att1·ihuiçü1:.s do :wt. 210. assim como o ti
zer•l quanto ao art. 14:L 'que rlelincm snn. 
c,·.mpetencía. e ~ntorilla.il e , o comn1andante 1la 
!~;;cola J\Iil itar do Rio (?r;1ndo do Sul foz pu
J,Jicnr a celebre 01·clem do dht ! 

Sr. presidente, é Ulll<'L questão muito me
lind1·osa esta, porqtrn tmta-,,;c do direito de 
li VJ'e manilestaç~o vet'iJa l ou impreSS<1. do pen
~amento, g:n•nntiüa pela Constituiç:to. 

Si o_ Dr. Anniltal Cardoso, na, sua. qna lida.de 
(lP- t0nente do estado-maior• do exercito e lente 

Sr. presidente. quando tive noticia des:)a cathedrati.co de nn;a cscol5\ superior, comme.t
prisão, inquil'i dn.s causas que a determin:lr am 1 teu um ?rime, r_esta . ver1ttcar, resta ~tver1-
e soube que ellas resumiam-se na attitude g-unr, si esse ci:une e_r!3almente nm. ~rime e, 
m~otida na iniprensa por este distincto pa- no ca.so affi1:m_nt1 ~o, s: e de ordem !JJihta r, ou 
tr10ta ; que foi este motivo que levou e go- rTe ordem c1nl. · 
verno a mandai-o arrancar de bot>tlo, com Est:t ::werigu;1ç:ão essencial e importantis
grande bag<tg-em, de livros especi:tlrnente, já sima. esta por f<otzer. A men ver o tenente 
~mbarcrtda, e recolhei-o preso, pot• 25 dias, à Annibal Cardoso, de accordo, com todos os 
io'rtalcw, de Santa Cruz. pre1:edentes tem pleno direito rle manifes-

Alli mesmo eHe continuou a produzir os . tttr-se sobre a de;sgraç:ada, situaçi:ío politic.:'1. de 
artigos brilhantes, todos ;:i.:ssignados, coú1 que 1 nossa patria. 
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Nessas condições .•. 
O SR. PRESIDEXTE .!.. Havenuo numero le

gal, vae abrir-se a sessão e peço ao nobre de
puta~,º que ·interromprt ~ seu discurso, e 
tlepo1~ de "Votada n. acht, si :< Gamara, conce
rler urgencía, V. Es:. proseguirà. 

O SR. JosÉ B1m_u.QuA.-Sim, Sr. presiden
te, obe~eço ao regimento e aguardarei a bene
"f"olencm da Gamara. 

(O orador- interrompe seii (liscrn·so.) 

O Sr.. Mr:x::s-A R\RRETo-Peço a pala:rra. 
O SR. PRESIDEl:\""TE-Depois ela leittm~ da 

acta da.rei a palaYra ao nobre deputado. 
Vem ú mesn. e é lido o seguinte 

RF.Qt;ERDIE?\TO 

A."cinclo Gnanabaea, ·sampaio Ferraz, Lopes 
Trov~o, Jacques Ourique, Aristides Lobo, 
Jesuíno de Albu1pterque; Thon1az Delphino, 
Antonio Olyntho, _ Badaro. J0ão Pinheiro, 
Ga:iriel de J\Iagalhães, Ghágas Lobato, .facob 
<la Pn.ixuo, Alexn,ndre Stoi:kler, Francisco 
Veiga., .Alvaro Botelho, Gonçaives Chaves, 
Feliciano Pemrn, Viotti, i\fanoe1 Fuigencio, 
Correa. R:: llello, Astolpho Pio, Carlos Cl1::i~·as, 
Domingos Roch::i, Costa Macl1,v!o, Domi~!l"OS 
Porto, .r oão de Ave! hr, Hel'Jlar1lino de Cam
pos, F1°;: ncisco Glicei·io, r.1o~'<1 c ;; Barros, Atlol
plto Gordo, Cal'va,lhal, Ang-elo Pinheil'o; 
i\forsa, Carlos Gal'Ci<l, Almcic1:1,H.11oião Junior, 
Guimarii.es Natal. Azevedo. Caetano de Albu
q11e1·qne, :\Iarch1Í10 1_le .:-.1agalhães, Fernando 
Simas , Gados Campo:·;, Schmidt, · Lacerd<t 
Coutinho , Alcides Lima, Thomat. Flores, 
Abreu, Casshno do Nascimento e lllenna, Bar-
ret0. 

Requeiro que, pelos c::macs competentes, o Abre-se a sess~o. 
Poder Executivo informe si já. vrovidenr:iou 
no sentido de serem pagas as dividas . eh F:1Ham com cansa participafüi os Srs. l\Iatta 
Estrafa cle_Ferro elo S_?bral para, pag,unento ~fach:1do, ~i.nJ'risio Fialho. Pedro .'\merico, 
eles operar1os, que estao ha seb mez,;s atra- Oli...-ri1·a \-:1ll:ulão, Cy:'illo ele Lemos, Yiriüo 
zados em seus salarios. ele l\Ie1kiros. Leonel Filho .. \merii·o Luz. 

Hazendo verba pa.ra. este serviço 110 orç::1.- Dut1':t. Nic:a.eio, .João Luiz, · s~llarmi.no de 
n?e.n~o pr01:ogaclo o armo passado e tendo sido i\Ienrlonçn, Domingos de '.I•Wrtes, Rocha 
d1r1g1das drversas reclamaçües da directori.-i. Osorio ; e sem causa p;nticipaila os Sr::;. 
da estrada e do conmie1°cio de Sobra l , qne faz Bel!'ort \'ieir;:i, , Cchun. Rodriguos, L,1u
geuerosamente os ai.lianta.mento-; necess:wios ro So•lre, Cost:i. ltodr?gues, Casemi1·0 Junior, 
p::tra não ser sustado o tr:<b:üho, quaes os Hendqne de Cm·ralho. Nogueira Paranagnú, 
motiYos que determinaram semelhante <les- Pires Ferreim, Ja:;:tiuinno ck Serpa, Frcrle
idhi altamente p1·ejuclickll n.os interesse::; do r·ico B01·ges, :\lmino Atronso, Tolentino de 
Ceara?- . ' Carrnlho, R:1~·munrlo Bandeit·a. Annib:1l 

s; l:t 1 --- , 
10 

d · ll 
1 

,., ,, , Falc<To, Pereira de Lyra, l\Iei1·rt de Vasconcel-
R "'~ i 1~ as se::.:)i>~:i. · . e.JU iocc 1::-<Jl,3 d.t los,.Toiíode Siqueira, Tost:l,Se::tbra, i\farco
\,epi 1 ica.-~osc Beuillv1~ia. 

1 
iino _'.To:ira, Pires e Albi1quergue, Pri$C0 

Procecle-se a chamai la a, rin:i l respondem ns Pa1·mso, Fon~cc:1 Hei>mes, .\fan hêteS B:u·reto, 
Srs.: Joaqnim Pc1·nambuco, p,111cta, Nina .:i.foJrto Bt•nni.lão, :.roaquim 8reves, França 
Ribeiro, Eduardo Gonçat>·es, Rodrigues F•)l'- Ca1·v::lho. F111·rtnim \Y:~rn r,<:k. Fig-ueirello, 
nn.udes. In<lio do Brazil, Innoceticio Serzedello, Paciiico :.\[:1SC•tl'enha~ , Fe1·reira Br·;rndão,Co~t:i. 
Cantão, Pedro Cltermont, .Matt:t Bacella.i•, Senn:t, La:nounicr, .\.ristide;; !\bi:i, Fl'üncisco 
Nelson~ Mai·tinho Rodrigues., Barbosa Lima, .\m:11· ; 1, l;er-rci1·:t Rn.l1e!Jo, Bu~11 1) il•; f';1ira , 
Bezernl, Joü:o Lopes, J os8 .:\ veiin0, .Tos•~ Hc- Fcr·1·irn. Pi1·e;;, l\loni:eiro .tn. Si! vn, :.rartinho 
vilaqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, l:'e1.lro Prailo .lnntor, Ccsn.r!o :\fott:t Junior, Lope:-; 
Velho, ::.'l!iguel Castro, Amorim Garcin, Bpi- CIJ.n-o,.;; Paulino C~u·JÕ;:. RodoJ;,l10 :\fü:1mla. 
taçio, Couto Cartaxo, s:·L Andrade, Ret1mllla, Costn. .Jnníor. l~Ollt'ig·ues Ah·es, .\Hrcdo Ellis, 
Reisa e Silva, Gonça,lve:; Ferreir;t, José )fa- ?-Ioreira da Silva, Flenry Cnt•n1Jo. LBopolclo 
riano, Jnveucio de Aguiar, Andr.:, cavalcnnti, ele Bnlltões, L«nro?-Iu!ler, Victnl'ino l\Iontei1·0, 
Luiz de Andrade, Espírito Sa,nto, Bell:wmino Peri1·a. tia Cost:i, Antilo ~~1e Fnei<t, folio ele 
Carneiro, Th<::opll!lo dos Santos, Ponte:; · de Castilllos, Bot'!:!'l'S de ?lfedeiros, Erne~to de 
l\1ir::tnda, Oiticic~1 , 1; abino l3eso111•0, Ivo 1!0 Olivei1·;1, Home'r-o Baptista. Fern~•nrio Abott,_ 
Prado, Lea.ndro l\Iaciel, Felisbello Freire, C;issia:10 do :\ascimento e Dem0tr·io RilJeil·o. 
Augusto de Freitas, Paula Arg-ollo, Zaina, E' lidn. e posta cm di:;::: u::;:::ii.o a ;:cta . 
Arthur Rios, Gt•rcin. Pires, Scv0:·ino Yieir;.1, 
Santos Pereim, Custodio de ~felio, Paula Gni
marães, l\füton, Amphiloµhio, F1·n.ucisco So-
dré, Dyonisio Cerriuoira, Leoi;ig-ildo Filg-1rní
ras, Medrado, Cardoso de l\'Iello, l\foniz Fr.eirc, 
Athayde Junior, Fonsecn. e Silva, Nilo Peç:a
nha, Oliveira Pinto, Virgilio Pessoa, Lniz 
l\íurat, Baptista da, l\Iott}i, Fróes da Cr:iz, 

C:i.m:i.ra. V. 1 

O Sr. 13evilaqua- ::\"do que, natu-
1';1 lrncntc devido ús mú:> condições :i.cu:>ticas ela 
:;::iln, os debates ib Camar;i. sei hem ús ...-ezes 
prejudicados por algumas in<:ol'rec:;ões, que 
não deixam hem os i-~pr-escntantes. _ 

Eu acho-me neste caso, em relaçao à 
sessão de .llontem. 

37 
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Sessão em 10 de Julho de 1 S!H 

O discur30 do Sr. Dr. Augusto de Freitas 1 viço. e i1cço que tlque consig-nri.fa a. c(ll'-
n1lo foi apanhado com toda. a füleiidadc. recGilo. 

O _Sr:. PnESIDEXTE - ::\Ias isto consta drt E' approvacla a acta. 
:<e;b. ~ O SR. 1'1 SECI'!.ETARiô procede ú leitnrà.~r1o 

se3·uintc 

EXPEDIENTE 

omcios: 

O SR. BE\-JT..\QL\. - ::\iio consta tla <°\Cta. e 
\"Gl'~hJc, 11l:tS C0115 l:t do·exti·:icto lb. sessão 
pnhlie,iclo !io Dim·io O/fiei.a/. e a 11nicn. occ::isiii.o 

-ém qne 1'º"''CtJ1rnnifestar-me ::oln'<·O assumpto 
,·, • ·:St:1 cb di,-,•u,;;;ão rla :i.cta, Jlt'ocnraudo 
qnc s~ re:;!::.l:cl1•ç·a a Yel'rhlde, par:t qne nilo Do ministerio Llas relações exteriore:;. de 
liqno m:ll CL1Jlo,·ado na opini:To publica pelei i 8 do corrente. enviantlonnm conYenç,ão coíu a 
pt:i1lieaçii.o Cc·ita n'l Dim·io Officia[. Fr~m\.a, clestinatla, a iwoteger o direito tle 11ro-

E;.:t:n':L in~cl'ipto pa1·a tallar, r.lepoi:;: do ]ll'iecladc sol11•0 as 0!1ras litteearias, scienti
~J" ::\ilo Pc<::1nll:1. que te!'minon o seu dis- 1icas o aefüticas.-A'~ cornmissües do diplo
.. 111·,:.o :1ppelhtndo par:c o Sl'. a.lmir:1n.te maci.~l e de instrucçito 1mblica. 
1'.nstocliü .1,1~1_~) üt: :.It~llo. Foi concedida ;~ p:1- Do mesmo mini::;terio o de - igual data, en-
1:1 Yl':\ ;1,-, ,11\11hw : rn:iS 1 •e:l!l':un-n;« :-i 1;.:·nn,;: vbnclo o tra.tttdo, concec1.enclo á Bolívia o nso 
1«)lle;~·,1s 11nc~ :1 cetle~se tio :-;r·. alrnir:1nte, t\e q_ualquer estra.da. de ferro que s13 \'cnJi;:i, n. 
1:l1amadi:· norninalmcntiJ n mani.fesrar-so: de- construi1· para. yencer- o oltstaculo opposto :·t 
da1·,•i enliio q11e. ,;em rl'e.iuizo da minha. in- 11:1YE-gaçifo pebs c;1cl1oeiras dos rios .\Tadeirn. 
sc:1·ip1;ão, não punha. LlnriJ:t •3lll permiltir quo e 111,•moré.-c\.·:; com111issü1~s de r1iplomacb e 
11 Sr :ilmira:1te se utilisn:-'se de ak·uns mi- otras publica::. 
nntos dos ri:w me ..nmpetfam par:t ·~tttender l~cquel'irncntos: 
an :1 ppc llo. . . _ _ _ _ De Franc-üca Amali:1 de Bettencourt Car-

Pareec' q ne mm1. on:;er\-QÇ:to nao fü1 ~uv1da dozo Guimarães, peLlindo nm:1. pen sito.-~\.· 
p•~ la :'.1osa, po~·qn'.3 nc~~e caso tal ~'ez tivesse cornmissã.o de fazenda,. 
al_;.:uma arh·ertenc1a a ~a~Ct\ em vista, d~ Re- D:1, agencia constructora. elo Banco Impulsor, 
g1mc.ntll, segnnd•) me w!ormornm d_epors. ! pedindo pri.vileg·io e 011teos fov-ores para a . 
. , ~-, ill :1~~:·(~ .;·cy,r~s~n tm: t.e ~': 1 Ba!ua: ele~~= c~nstruc•;ão_ •ht l·utura, c<ipit<.~l da Republica.

,1 .. '.2do fat"U "' n(,;a.1Cto ]ll C\Jt11.11_cac.o na, u:sc.1 A comrmssao <le obras pnbllcas. 
pç,: 1_?, pr·ocm'9tH110,. e com nrn1.to peza.r· d1ss~ a Da -João Cordeiro dn. Graça, representando 
:.; . l:.>: • qno nao p1;dw se1' gentil, como rnm~o contra o neto rla congreuação da. Escola Poly
d:.:5e.~~Y:1, ,r-i:r'."''.'.l'~-2110 ~o_ loFar,. Pºl,'.CJ~le '.ª technica qnc llic rn~gou posse do logar de lente 
t1:i.t;,1 ,lo_~"llb a:::.;:;1,i...pt?:-. tm:l:IJ't,1nte:s u m- ela nPSITI<t escola, par:t o qual·fora nomeado 
~ontc::: e .i:1, hust:rnt<: adt:1.cl0~- por decreto 1.\e 15 de re·rnreiro deste anno.-

~. Ex. rlcchr(1n .~ntiiti qnc' i1·in. fallal', pc- A' comrnissão de instrucç,ão publica. 
rlindo a. p'.i!n....-1'a p:tra um:1.explic.-u;ão pessoal, De Fr::rnci,,;co Gonçalw~s ele Siqueil':i, apre
,. eti ~Ji,;se :t S. Ex. q:.i1i i:'tn não me parech sentando um plano pa,ra a constl'ucção d:L 
1·egnb1· ,, 11 tw p:·üfos!:1 ri:·1. em tompo, pois nm:t no''ª citlado d<t Rennblica.-A· commis
:\~;.;!111 {ic''.L\'a p1·e.iwlie:aclo na sua ü1s~1'ipç,fü:, silo de ob;_•as puL1licas. · 
:1 qti•! tínb direit<1. De Thercza Alcantara da Gamam, pedindo 

:-; . E;;:. fa 1 l<m. a C:1m~U'[I. teve m:1is nrna rnn:i pensJo para. smc iil1H1. Mmfa .Tose da 
vr:;.: o ensejo Lfo 01tvir asna grande oloqncncia, Cosla Peroira.-A' commissü:o de for.onda. 
(~ ,·,11 pol' cohr~1·c:nci:i. tiYe de <lar-llie aiguns E' lid:t e c1n-i~vln. its commissões tb 11olicia a, 
:1n:t1'tes que rnoti\a1·am r,eJo l:uJo do illustre orçn.mento a seguinte · 
d;:q1utnüo :llg·;unas r«~spostas niio niuito lison
jeiras ou ag1·~1d:tveis par-a mim e por mi:1 l1a. 
w·z proe:nrei 1·eLatel-a~ convenientemente, 
;m1Loe;1. ,:em c.fl'eni!e1· an meu distincto col
leg-fl. 

Indicamos que a mesa. fique ::wtorisad;1 e 
contratar nma casa emquc.possa rnnccionnr 

:·io entretanto. o extraeto lh ses3J.o não esta Canrn1•n, até que se.ia preparad:t ou con
rli:; n~Hht <füln; _parecernl~, pelo qno estú pn-1 stru.ida outl'a em qne det_ini_ti\·a.me~1tc seja in
JilJcQ<IO. q1~e c11 1nterromp1 o nobr·e deputa.do stal1aclo o Congresso Nncronal. :::;, R .-.As
pd:t füd:ia de' nm modo rne:ws proprio, p:·o- t/11rJ· Rios.-Bar/Josa Limci.-Gonça/o_rle La!Jog_ 
y, .c:1ndo eenrn1'~~ 1\a partn 1ln oraüor, o q ne en -:1wwst•i de Freitas .-Ca;·do:;o de Mello.-
11iln porleri:t f;1zer11ela consi•leraç.ü.o que S. Ex. Pcwfo Gui,;u1,;·ae.:;. -F. Sodi·d.- Santos · Pc
me :nerecc o po1· tloforenr.:ia a esta. illnstre 1·eim.-Be:;er1'iL. -J. BeL'i/acqiia.-Jiatta Ba
a:;sernbló<L ccílaí·.-Fr!:csda Ci-u:;.-Oliucira PintíJ.-Vir-

Taivez as mós condiçues acusticas :rnoti- gilio Pessoc:..-Fonseca e Sif.va.-Ped1·0 Tlelho. 
''a.ssem esse c.1ef'eito da actn. e, por isso, cb::i.mo -Pelisbello Preire.-Ioo do Prado.-Se1·;;e~ 
;~ atf<:n1~~\o elo Sr. presdente pn.r·a este sor- (ld,lo Corrêc:,,-Schmidt.-.4.thavde Jwiioi~. 
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Sessüo em 'lO de Julho dc) 1S91 

O Sr. Glicei·io-Sl'. 11rnsideutc, nm se~·á um dos motivos P•trtt rtne peça,, me de:... 
elos jor·11:Lc:s t.le hoje trüz a noticia Jo haver o m1ttarn . do exercito. 
;,:-oY•~rno cone Jdiilo il.Compaullia Sorocabana, 
011111rcB.i. f°t?i·ro-via.:-i:i. r!e :::; • Panlo, o prolon- V?rn à mesa, ó fob e ·var~ ú comn~i::;sÍo (lo 
~am ,~ nto Lla cstar,ão ti•.: s. João :1 cidade de rnarmhLt e g-ne1·t1L uma, rep1·esentaçuo uo 1° 
S•'\ntos. • tenente H.apliaei de l\Ienew ·, 1i~dindo que si~ 

De\'O e1·er qnc cssn. concessão vae dar-se; ! Ill~ manüc contar "!- antiguitlade rlc i <lo .ia
embora, infringindo o ;U't. ~~º do llecreto n .:J24 I' ne1ro do ~\.uno .pt·ox.1mo 1)nss:1üo. 
d•) ~6 lle junho 1le l_SUO, rprn assim se expl'imc: 0 8 • A .;;,;..:•·· -~ -. -. • _<:,: ,_ 
« T'.' da compe~enc1a d~o governo de c<.l.da cs- / ,,

1 
, 

1 
· ,. 

1 ~--:- J"<~e'.'}"º2? .. ~ 0.u l'.?:. 
t n_<lo a. co1?1:es~tlO de lmlrn:s f?l'l'O? S no respe- 1 t_~ ;.º~ de t:1,1·'1: _ _rep1.e;.~nt':.(d.~1 q.::1<:;d.L / ~ :~-~ 
ct1vo terntorw tcntlo pot· · 11111 li!.!·ar ccntrns 1 Ca.n,n-a P0 .o::. i,mpr e.-:'ulo:-, ll.t . .. 1pi.al l ctlc t.d 
populosos ou ~-egiõtlS procluctivns. quer ús, e~:"; pe.den1 •.> pagamentü d) ;;;1:u;-; o1·1len::u!o:-; 
linll<:tS de viaçã.o geral, quer a poetas :;itu<1.Llos ! e.n °11,10 · 
nn littoral. ~> 1 O inr.dn,rn•}Jlln 1le;:;tn, 1·od;1111aç:to, iliznrn 

E ::issim pen~o, porque .J ÍL o gove2·no_. con- 1 ell es7 ti o de,,,erinilibrin crn que=-·~ :tt::h:11n sr:ns 
ceden uma lrn!Ja de Tan!Jaté ao J\mn:H·o. venc1rnenlos com ns · ctnae,.; pr.-.;,os dos gcnn-
dons municipios do est:ido de S ·Pa.ulo. • · ros intli:;pe:ns:n-cb ú Yi•la.. · 

Quero crer, porém, que o actn;:i.l mini:>tro, Xi:Lo m(: cal;e a•l1)ant;,e i.Je[t :-tlguma. solt;·n 
sem responsalJid,1de por ::cto alg-um anterioe este <locu!11cnto. 
de ig-n:d natureza, ostndarú. o assnmpto doante :::\aturnlmente clero it' ;ºt commi;;são th 
1lü~ l~i edo regímen reclero.tivo que a Consti- ore;.amentc, que tem de lav:·:ir :;eu parncer, e 
tmça.o a~segu1~1. a~s estados.. . .est:'l. cornmissii.o. 111eli1or du q:.rn eu. pcº1:le 

Tn.l concc,,;sao sornen te po:le ser fe1 ta pelo consul l.n.r ;.1;; forças o os recurso::; do paiz p:.w<t 
govemo ele S. Paulo. attender ú, reclamaçü.o que ne::;te documento 

l\Iando a m esa o :=;eg-uinte 

Requei·imento 

!(equciro que, pefo ~Iinisterio da Agricnl
lnra, se solicite copia. 1ln. propo3t:1 da. Com" 
p:tnhin. Soroca.hann. sobre o prolongamento de 
~ • .T o:lo no porto de San tos. 

Sala das sessões, 10 de julho ele 1891.
Glicei·!o. 

se contém. 
:>. cho, porem, que é preciso que a Camn.ra,. 

attendendo .:~ situ:i,çüo cleplorn. vel em que se 
acham esses l1omens, cujos ordenados nã.o 
chegam para. n.;; necessidades da vich, receba a. 
represcntn.ç-ão e a faça remctter :\ comniis:;:ITo 
ele orçamento. · 

Vem à m.e;;n., e füh e envin.da :'i commiss;ã;) 
de orçamento um~t represeutação assignarl:I. 
por 500 funcciona1·ios publicos, verlindo C[li(~, 
emquanto . vigorar o decreto que ordenon ;1, 

cobrança em our·o dos impostos de importacão 
, se.ia realisado tn.mbem em omo :\.O Cltmbio pn.r 

O S~·· Bapl.ista_ da l\:Iotta -1· o pagamento do:u·enci;nento.~ integmc~ dos 
?II:rndo a mesa. o memorial do l 0 _tenente fuccional'ios puolicos de nom:;:u;ão do Gor111"i10 
cio 2' lJ:ttalhão diJ engenharia Rapt1ael lle 1 Fedel'al. . . · 
Menezes, clamando contr::1. a prcteric,·üo í!lle 
soffreu na stta promoç,:t,o uo rererido -posto. 

O Sr IH:areiano <le ru:ag·a-Allcg-<t ql10 o g-overno '.pi'ovisot'io não porli rt • 
fazei· a. p1·omóção n titnlo de ser,,iços rele- lhi';.,c~ - Pedi :t palavra pai·;.t apresenbr 
Yltntes, Tiorque em um decreto g-:wantiu todos nma, irnlic,1çito e unu•eCJ.uerinrnntc. 
os . dirt-itos adrruiridos, e, quando isso não ~\.mhos teem por 1i:n regn!al'isa.r os nossos 
lt:lstasse para justificar o justo pedido deste trabalhos e tor·nar e!r<;ctiva.::; as nos"as rc-
1listindo o!ticial, era sufficiente que lanças- uniões. 
semos as nossas vistas para o que fez a fon,:<i füt mu ito tr~üia!ho a foze1· e constant.~- 7 

::rmarln, 1lepon1lo <> rnon::i.:rcl1b em 15 1lc mente cstan.1os tomanuo ilelilJ01'i1Çuos sem rü
novembro, cujo::; motivos for;_llll os direitos su ltado a.13·u111 par<t o paiz. 
p1·eteriuos do exerci to e c.ht armada. Quan•lo tomei ;L ]ln.ln. >Ta , a pri mcil\1 \_"l'Z 

Sempre rnani t'eS'. '?i:-nB cont1>.t serncll1~~1tc I nP.st_a cn.sa,_ <:itei ~' opini:\,) "·l& um impo1·lante 
]1romoção. OSCi;1ptot• diZe11LlO Ql1(~ OS llO~SOS ~\!ltcpaS:iat i<is 

Peço. 11ort::.nto, à C;-:.m::n·n, qao attenclr:. n.o 1 tinnam :'l.dq uirido pam 111):; tmhi ~t somma. d•; 
i1oclido e faça ·collocar aqucllo official no 1 bc:~1 estar, o dieeito 1.lc riue ~os:1.rno;:. 
r2spectivo log<n\ no a.lma~rnck, bem como os Cnmprc;· 1101tanto, ,,, nós onlt'OS tr:tbn.!har-
ontros em idcnticas comlições. mos pa\':t que nos edlHJ.nemo:; no cumrritfü:nt•) 

Niio posso calar-me; vorquc sem querer do deYer. ·· 
estou pre.indícaudo mais do 30 companheiros E' nesse sentido rine venho n.prosentar :e 
meus e, si ::l. Camarll, nt\o attender a.o . pedido, 1 indicação que pa~so u 1 er. 
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292 Sessão em 10 de Julho cie 1891 

o requerimento é e5te. (Lê.) 

Yem à me;:;a, e é lido o seguinte 
ORDEM DO DlA 

O Sr... BEVIIACQT.JA (pela 01·d1rni) pede ao 
lr.erp1cri;;iento Sr. pre;;irlente que consulte- ú Camnra si 

-- lhe concede alguns minutos ele urgenci::t 
Col1' .. :indo re3·uti l'isar a . exigencia consti- para terminar <1 justillcnçãn do r0qnerime11to 

tucion;1l rine suspendeu o premio rlns volun- rrue deixou ''m meio, para obedecer a adver-· 
tarios do exer~it0, reque i1·0 qne ~e vec:;t no tencia de S. Ex. 
g-~Yc2·no? plano elabn1·;:.clo pela ultim3t com-, o SR. Pt~ESIDEXTE _Não posso acceitar o 
ll}I="S. <~O :rnlitnr da qt~;1 ~. fe~ pai·te ? illnstre req ue1·irnento do nobre clepnhtdo, porque .jú 
c1 1Jatlao m\techal ·!ose ~1meao e HHll:i quaes- s . .! entro 11 na, onlem rlo llia. 
q~~er trabn.thos ex:~tente;, que conn~nham :101 Entra em di,;enssiío 0 parecer n. 5, deste 
a::.::.nmpto. ,mno. c011Ce11.0~ndo licenç:a ao Sr. deputado 

_Rio de Janeiro, 10 ele .i ul ho rle 1891.- JJ(i; ·* 1 e\ nfri,;io Fi:il l 1l1 , por 45. i.li~~.' par<t tr~üar da 
cia;10 de Jlagn.lhti·~s. sa.nrlc <.k pc,;S\•<\. (h\. S.W\. 1<n~11n<\. 

\"em ú mt~Sa e é lidn ;\ scgnínte O Si:. Fi-:r.ICL\XO PEx>-A (11dff, o;·([c,;i) de-
,.;~i:t que o St'. pres!cle11te ll1e inf'orme si o qne 

lndiccrçtio est:·t em di'icússilo ,·, o par-ccer da commissão 

l 
, e;: , • , r , .Je retiçües e podere~, COl1C•3tlen•lo licenç·a ao 

1nc_ico (Jll•3 º" ·-r:.~· llepnt,\do:,que ,.11tar.em Sr. dcllut:\olo "\nC'eisio Fialho. 
a ma1:; de tres se;:sues em cacl:t mez. sem 1m- 1 

· . • . 

i1edimento do molestia · conhoeíd:l óÍ. cam:mt , '> S1c. P1rnsrnEXTE - .J a an n11nc1e1 na mes:t. 
ou licença aot?i'i?rnwnte conce1li1b. t0nharn 1· o S1:. FEL1cuxo PEXXA pede a p:üa.-ra 
110 Thesouro :::\ :tc1onal nm desconto rebtivo, sobre o parecer. 
tirado da impoitancia. 1lc ;;cn sul1:;idin. 1 ,-,· .. 1 r · ,

0 
d . 

11 
.l 

1 1 1 O SR. Ptrn5rrYP.XTE -Tem a, pri, •W•:·a. 
1,10 üe .a11en'o. , e .iu 10 1 e 89 .-Jfo;·. 

ci'.'iW r!c Hur;alh<ies.- .:l1lvufflC Jw1io;- 1 
· · · 1 O Sr. Feli.cian.o Pennn não 

0 Sr. Bi1-r1.>os:~ .Lilll.a 11e!l\u :i \ r.rec~'m ~'.zer .qae n:n~mh1 de~~~~ ~<:1Le _ter ;:te 
p.1Javr:• para :1 present:i.r à c.:insi•lei·açfto tia I ::-~ oi: por ,10 _pé1.rece1 cl.t comm1:::::i<otO, a~ c?11tw
Camara um pro.iecto de lei, que i.~ . . 1·10, o ~ent1mento rtne _nutre. a re~11e1to rfa 

Escu::;a 1le ~tddnzir con::;idcrac0es no sentillo 1

1 

pr·eteuçao qne Llelle e obJecto, e que a Gamara, 
de :1lemonstra,r o dovc:r cm <pie esta Gamara <1· n:.ttenda · , ~~. . . . _ 
esta de :ippro.-n· 0 pro_iecto _ ,i.ntretai~t?, para fJ,ne po:::::.J. >ota~ con'. _pe~ 

Tr:1ta.-se de nma ril!ia p11,,:tlium:t dn ~T:incle (e.to co~).1•;C1mc~1to ''.e _causa e m~::.n:o. <ll~'.-:,l 
r~Yolucion~tri•) t!e 1817, :·l qual n:'lo foi conce-1 co?:: per :e1 ~.n. t~~n~u1ll1cla·!~~:-de con:"c,1.en1 .. 1,1, 
elida pf!nsao :11!.!'uma, durante o reg-imen do on:,a. pedir ,t J1,,,na .. comnn:::::.,w <1ue l~1_rn11l.°t~ 
Go~·erno Pr-oviso'í·:o. apez:lr ele ter· ,;ido em o parecer riue lhe de a!~1rn,; esc1arcc1111e11L_9~ 
tempo deddament.~ solkita1Lt pelo clistiucto :Lcerca. do modo por qnr~ mterpreta o art. l 1U 
rnp1.tl1lica110 D1·. :\far-tins .l anior. do reg11nent0. . _ . _ 

_ , ,. ~ . . ~abe que ~tS pastas das co1mrnssues estao 
!'.. 11do e nca :"ohre ~ mcsit, li',tJ~:\. ser oppor:· cheias ele requel'imentos em que se solicitmn 

tnn:1n_:e1ltc apo1'.vlo u .1 nlgado 01110cto de deli·! pensões e Iicenç,:i·s, e :issiste-llw, diante de:;te 
lier:1çao, o st?gn111te 1 1·;wto, o üil'elto· do Pstuda.r est<ts questões, 

-! pol'r1ue vê escancar:1c:las ns porta.s-por onde se 
PJ:O.JF:CTO 1 pretende rlar larg<i s1ugrfa :'LO Tllesomo. 

·)e "'' -.~ -. c;i • 1, .. L. (.1poir.r,r7.os.) E como est<'i form:1lme!1te resol-
L on,.,re::.,,o :\,i ,.on,ü ( ecrc~n.. ! v·ido a, oppor-SA a todos esses pecl1clo:;, quer 
.-\.rt. 1. ° Ficn _ C"Oncedi11a a pensilo 1 le 1 :20il$ 1 <I uA a .i 11stiç:<t comece poe casa. ( A110ia.do.) 

::im~uaes, repal"t1thme11te~ a D. l\Ia.ria Theo-1 ~ão dcsA.i<t r1ne ::>e diga que o deputado qu1' 
tomo Jorge Pe,,:so:t, íill)n legitírn:J de D11- ! pede licenç:\ -para. <tnsentar-se e recel1er 
·ming-os Theotonio .Jot'!:!'e l\fartins Pessoa, en· ! ::;ubsicli•:• nfio o faz siniio tão i"unda;lamcnte o 
forcado no Rei::iCe ern 1817, e a , D. L:iur;\ t com ta.ntos füre.itos 0omo qu:1lq rler outro 
Augusta :S<~laz :n'.' d:1 . V_ciga Pessoa. tllh3\. do! r:id:1~ã0 gue a, esta cama.ra ~preseut~ algnm:i 
co!'onel .Jo~ .:~ :.Iarm lldefonso .Tacome da\ e1g-n, 'i so_lwitaçao, n11111 de f[UE• mto se de cau,;:1 a 
Pessoa e ~ldlo. , rec:Iam :~ çõ's fündn.mentadas daquc)les que nos 

Art. .2. 0 Revog-am-~e :is disposir;ees em i <lirigir·em suas pretenções. (Apoiados.) . . _ 
contrar10. ·- 'j O art. litj <lo regimento em que n.c~mm1ss;.w 

- Silla das sessões, 10 <le julho de 1891 .- fundamentou seu par-ecerdiz o segumte;,: 
Barbosa Liina. - Sá A.ndrade. - .1.lcindo 1 « Q.uand.o petlirem ~i~ença parn. ausentar~~-

, Girnnabara. . : se dei::mndo o exerc1c10 ' de deputado, dirao 
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por escripto os motivos que tiverem, n,fim de estado; em qne se r1.mfa a, illustra.da commis
que a Cnmara lhes delira como for •le justir;a, são parn, conceder a licença; com subsidio ? 
nifo padecendo o serviç:o. » Como interpret:t o art. 176 do regimento 1 

Orft, occorre qu0 o .St·. àeput«rfo r1ue solici- o St~. Z.DIA-Peço a p::t.lavra. 
ton Jicenç<1. ainda não compareceu ás sess!}es 
d<t C<un·ll'lt. ,_ . O SR_ FELICL\.XO Pl-;xxA-E' neccssario 

O regimento snppõe que o -{lepuln.•lo deix:a qu~, iuaug-~1ratlo o r<::gimen repub!il:ano, deixe 
o excrcicio; suppõe que ellc e~tit. presente e· :i C;!lIH'll'a a. ~nn, r·g-e•n os velhos e pernicio~os 
que par qna.lquer hypoti\ese não póde cunti- .lwbttos (apoiado~) qne tanto desacreditaram 
nu:.tr a funcciouar. o imperio, e que tizei·am com que elles Jes-

Or:\, llO caso ver·t@tc, o Sr. deputado appar0ce~~crn :>em deixar niuguem que os Ia-
Aufrisio Fialho air:da nJ. :) compm·ecen. mentas:;e. (AzJoiadns.) . 

r)r S1t. DEPCTADo-Por motivos de força Pede, 1mb, ª fJualr1uer do:; membros ela 
maior. commi:>s:"io qlle esclarcç:a o :5e11 espírito, habili

tando-o :1 v~tar com perfeittt trnuquillidade 
de eon;,;cwnc1a. () SI~. FELICL\.XO Pr.xx,\. não precisa salu~r 

a c:rns:1 , nem de maneira :1 !!:;11nm nóclo 
suppor r1uc elle infring!11 sen tle.wl'. ~ 

Ora, si a r(~g-inicnlo só permitte r1ue se 
conceda. licença, com snLsi•lio n.o dcputallo 
qne tem comparecido its sessões, que está 
presente, mas vé-se fo1·ç'.:1do n deixar o ex
ercicie do mantbto, n:to pó-l:>. n disposição 
regimental ser applic:tYel ao caso do Sr. de
put<ldo Anfr-isio Fialho, que !Üfo compareceu 
aindn. a nma só sessão da. C:tmant. 

. -V e111 ii ríl i~~a, e .lida, apoiada. e posta cou
..iunctamente em d1:>cus,;ão a seguinte 

Emenilà 

Accresconte-se depois das palavras-licença 
requeri,[a-ns seguintes-sem :>ubsidio.-Fe
licicmo Pei!na. 

E :nais, estú na imttic:t diurn:l, e não lhe O l'Sr: Zania - ~\.penas entrou hoje 
_ con:St:t :1ue no tempo llo a.ntig-o r.3girnen neste recinto encontron uma tempestade 
- s0 tivessse (:onc:;clido licenç::t co1n snbsidio a tlentro Je um copo de :tgua, em consequenét 

deputa• lo, s! n:Lo quando p1'esente e fo!.lccio- fo nm parecer elaborado uela commissiio de 
nando; e o exemplo, t<üvez all eg-ado, do qne ]JOderes á respeito de uma ·petição llo sr. :\n
occone r:om empregados publicos que o!J- pbrisio Fialho que solicit,i dtt Camara licença 
teem l i cenç~a~ com seus ortlen;tdos, n:i o tem a C!)!Il ::;ul ;sidio para tratamento de pesso~t de 
menot· applica.ção. smt familia. 

Sempre se entendeu que, e~ercicio elo . ~:Io ha niuguem qne t (;'nh:t menos clispo
manLhtll do deputado e um m1.!;rns publico, Stçao para fazee liberalidades com os clinl,ei
não ú nm:t protis:;ão (apoiarJ.rJ:; pernes); que ros publicos do qne o humilde Ol'<•.dor que 
osnbsi1.1io 0 nrn auxilio qnc o Estado prtga pur·:i ! está nr.. tribuna. . 
remnnerar :ls despezas 11ue elle faz, de:;!o- Em · ~33 :umos de vida, politica nunca se 
cando-se do log-ar de sua. resiclencia. haliitual, ~erviu da.sua. p(JSit:;ão d 'l de11~tado para fazer 
vindo r t)si·lir durnnte ns s essões na capital •lo !~wor a nmguem; mas deve d1~er que,quando 
pai:.~ onde tem despezas que não teria si pão um represcotantE: .tfa Nação se dirige à cor
vies~e desempenhar suas func•;ões- (Apoi"- poraçi.i.o de que raz par-te, solicitando uma li
dos.) · c~nça a responsabilicl:tlle ela . excellenc:fa _ou 

U)I sn.. DEPUTADO_: Será wna excer)ção n~to excellencw. do seu proced1m.,nto pesa 111-
clivülu::tlmente sobre cllc. -

oLlio:;a. Não vê motivo parct collocar a questão no 
OcTRO Sr:.. DEPUTA.no-O subsitlio ê pago te1Teno em que collocou-~L o nohre deputado 

' · pro labore. que o precedeu. ·· ---
O SR. F i,:ucrAxo PEXNA-Seria com effoito O requel'ente alleg-a. enfermidade grave ele 

uma excenção odiosa.. . pe_SS<?_:t do sua, fam~lia,e como ~11e.m bro da c?m-
• _ _ m1ssao o orador· nao tem o direito de duvidar 

· Ü! SR. DEPCTA.Do-l<'war1a em me.lhores J da p:lb:vra. daquelle coliega, porque, au::rndo 
('0Udtçõe~ do qu.; •·S tleptltaclOS que COlltt~1 uas- VÍO(' CO!ll UÜ1~1. petiç:ão nestes termos~ é por 
sem . ~1.qm tt·abalha::do. _ 1 q~e não tem outrn ~olnçiio par:.l. a necessidade 

O St't..FELICIAxo PEN~A- .•. e n:Lo conhece drnnte d:i qual se encoutr;i. 
nada, que pl'e.i udique mais ~ forçn mor:~l elas 1 ~\. comrni:;~ão não é 1i:5c<~l EºS escrupulos 
corporaç:ões do que o csquec1men;o dos mter· dos dep~tados ; a c:omrn1s:;-.~o, recel.Jendo 
esses publiccs;- p:cra favorecer o ui_!:eresse <le uma pet1ç:t0 d~ um membro ui:sta casa a.lle
c~•da um elos membros da corporaçao. g-ando molestrn grave em pessoa de sua 

O Sr. deputado Amphrisio Fialho a.inda não familia, nilo podia deixar de dar o parecer no 
compareceu âs sessões; não salúu do seu seutido "em que o cleu. 
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:Não vertenc.e :10 numero daqn0llcs que o Sr::.. 1° SECRETARI0 lê a, emendtt do Sr. 
entendem qne o parecer de urna commissão ó Feliciano Penna. 
inviol:1 ... ~e1 p:1ra. a Cam'.1ra dos Deputados. A 
commb;;ão di: a sn~t opiniüo e a Camnra 1·ece
lic-<0 como en i•!ll de, s2 m 11 ue a cornmbsão 
J!cme oxautor:1•!:1 por i:;sn. 

O S1~. Al,CIXDO GUAXAB.\lL\ (pela onle1n) 
pe1·6m1ta, si, approYathi a cmelllfo,, te1·it c!Teito 
::;õmcn te a come:;ar <la liccnçi que ::;e vao 
votar. 

YozE;o;-.\. lei 11iio tem etl'oito ret1wcti.vo. 
(~a:mdo a Cm1~u·a dos Depntndos manda, 

omir uma commi ;::::ão, o qnc elln. q ucr 6 uma 
opiniiTo, mas essa. opiniüo não importa obe- '! O SR. ALcrxno GlL\XAJ:Al~A olJsc~'\'a qnc 
dicncia. a clla e a, Cam:1ra cout!nun, <t te1· lilier- não ha disposir;ão al;.:·umn, thtnrlo vonci;i1entos 
dar!op:1.ra resolrn!' como lho pareccl'. a dopnta1los iicen~iados. 

Si a C;,:2_1ara on tornl0 <ltW iws !10,·os moldes O SR. Pr!,F.SlDEXTE obsm·va cme se vae pro-
não potl.en: C•\uc:·1 ~:,;~~~ l'?(j.~~-1'1.n:e~lto~, .º'.h: ceder· h ,~otaç'.ÜO, a qtial nilo l>ôde ser intcr
lcm o ctrr:ei~o l•e a.teia~ ot, rc"'eit,u 0 p,uccei romp:tf,i sob pl'etexto algum. 
lia co1111111s:>ao · . Sn!Jmettido a. votos o pai•ece1', slll vo a 

::.\'üo lhe con:ot•L qn:-i c_m P•Hlamento alg~ll~l, cmewla e approv·ado por :i5 ':otos. 
l'egnlarmente const1tmdo,qualqucr comim:>ao E' ap1'1i·ov-acht ü cmeüchi poe 61 votos-
:-i8 julgue. c~-::\ntomch. pot· um parecer ~811 Entl'a'em di5cuss::lu, que e encei•rall'~ ~cm 
:-;et• e;n:nd'.t:l_~- on_1·cg:~1~~~tl~ - . .. . '·, .. 

1
.. 1-'91Jatc, o pa~·eccr 11. 3, conce~lemlo JH:o1·oga-

:\ 1,0,111111::,::i.111 n.10 ctuc1 et.1 ]Ml,'t. .t L<Ln a, r:ao de prazo a Baroncza. de V1lla l\fana paea 
mas jnforma-:i do modo com.o l>cns:t, 0 ª lanar ouro no rio Cabaçal, no estado 1!0 
i_.:am<tra resoh·o e1_11 sn:.t salJedona, por•1uc 11or :líatto Grosso. 
Ill~1is_sabios que SC'J'.1~1 ~S .mcn:!n·os .t~;: -~º~:1 - Posto a votos, e approvaüo. 
rni::;sa~, a Carnar:ty ::<~=P_tc ll1Lt1tu m,u~ ~,\IJ'.ª· Entl'<.l em discussão o pa1·eco1· n. (j ao pro-

Dev1~ estfl. 1;xpllc?-çao a çanrnrn,, 0~ :,t oc- ,jccto n ;3 l'ix:ando o subsidio dos dC[JULaclos o 
<~upon a trilJnn:i, for para lazer s·~n}ll' que_ª senadores; clnmnte a prime!ra legislntnra. 
1·ornmiss::to não tom outro c:'lmin.10 senao 1 
::::ubmettel'-S:3 l'"~pcitosa. ú d.elibi:l'Ul;~o th Ca-. o ~ . e -t ,,..,,.. ·l ,, . IJ l . 

.. , 1 ,_ ·1r)to ·t r ''11eito do qml <:eJ· ·1 !Sr· o~ a ~v .... .,'lJc i.aau- e o r,,-
mm:11 ::;o Jrc ::t.:::,Ull · ' c::i ' ~ ' l g-imcuto, deYia o relator cb com1nissão falla1· 
ounut. 'lll 1iri neiro lo""ar N=io sei si 'lle ll<r; ·t' 

Continua em discussií.o o parecer conce- de"ltt i~e""·11i·1 e-'rtb:lenI.h no r··,.,.i~n,-nto =>•::s <; 
ileu1.lo licenç~n. ao Sr. "\.ní't'isio Fia lho con-· ::,., ~' ' ~ ' · u. " l' e"" "-- • 
jnnetamente com <I· emendt\ do Sr. Felichno l u~r Sn.. DEruTADo- Mas fallar, como, si o 
·Penna. parecer ainda não soffreu impugnação ·1 

0iiio hn. Yend.o quem l1CÇD.. a. vala:rr::t 6 cncer- o SR. COSTA l\faC!IADO- E' do reQ'imen to ' 
rada a cliSCUS:õâO. . . e ser·ia, conveniente fJUe O relator sustentasse 

mwendo 105 clermt<.ti.los, o Sr. 1m:_sv.l0nte o SOL\ parecer. 
aunnncia quo yac nroccder·SC a, votaçao. . . .,.

1 
. . _ 

1 
... 

· P ( l l .) ) O SR. Z.UL\-:, as s1 o parecer nao 01 m1-
n S1:.. FEL1CL\"º F..~~.\ pe ~( ~,.! e'.1

· puauado 1 Estej:t ce1·to que o 1·ebtor appar•3-
leml.1r<i que a;•re~~nton Ull}<L emenda, ,t~ P·1- cc1~'tc]uando for preciso. 
recct., o pede ao ~r. p1·es1dente guc m.:tnde _ 
lcl-aporque ;.111itns <l~r:uty.los nao e~bntm O Sr:.. CO:'T.\ liL\CHADo-Subiú:lo it tribtll1<L' 
pr'i:~scnt0s <]Uilll'lo elhl ío1 lida. nestt1 mornc:!to, aeho-me cleb::üxo da irn-

O :-;R. Pi-a::sri•E:>TE rc;;poudc que 0 Sl'. 2'' se- pt·essiio tlo:.-;ag-raduvel de· tce ele combater o 
CJ"etal'io yae lct·.a omcntla vela segnnd:t ycz. pa1·ece1· <l:t nobre eommissilo dt> Çonstituiçã.o, 

Lea-islnçüo e Justiça, que so apresenta neste 
O SR. OLn-ErJc\ Prxrn (1 1cfrr, oi-rfcin) p13clo Congl'esso cercado do prest!g!.o de sett'.> a.u

no Sr. peesidcnt!J que llle informe si já foi tores. o rmrccer tl'nz cornsrg-0 a aulorídade 
eoncedüla. li.:enç:t a algum tleputado nas con- de distincLis:;imo::; represenfantes do paiz, di:s
üiçü~s desta. -, tinctissimcs pelos seus talentos, pela smi i l-

o Sr:.. Pr:.EsIDE:'\'l'E responde que na ses:::ão lrn;tração, pelo seu patriotismo, e pelo se n 
de :3 do cor-rente foi a.ppron1do um pa!'ecer amor à Coustituição promulgada em 2:1 de 
eonccdendo ao Sl'. rleputaclo Urbano l\fa.r- fevereiro .11.cl10;,;me t:unbem debaixo de tima 
condes liccnç.a ner1uellas condições. imp1·essü:o dolorosa,quanclo vejo que não devo 

na trilmnn. ser sympathico a ninguem (mío 
Yozss-J à.= apoiados.) O modo como fallo, a maneir«t por 

.- u sr~. OLl\'Ell:\. P1:s-To (r;o,ttinwi.ido) diz que me JH'onuncio, pode despertar nos meus 
qtrn a C.11rnu-a nfüi J?Ür~e ter tl?D;S p_esos e d~as collegas a convicção de que sou um pre
J11e1lidas, e que s0r«t urna rntqmdadc vo,ar tencioso (iui'o opoia(los) qnc quero impô1· as 
1:oie em sentido opposto. :ininhas cornricções. ... . .. . , o SR. BEr:.:-;Ar.nrxo DE CA:m;o5:;:-.-\. votação-

1 
Ef'.treLanto, sou nm l.10mem evidentemente 

de hoje ,estabelece preced~nte. , 11lurmhle nos m1Jus halJ1tos, no meu modo de 
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hatar .. Sou llúmild:2 por Jl::ttureza, e son hu- eomn se resoIYe a. questiio ? deve foi.ver on 
mUde vor syste1;rm, porque ::ts grandezas hu- niio 1.mrn. lei'~ 
manns para. mim pouco merecimento tem. Respornlo o rirt. 22 eh Constituição deter- · · 
Tudo o.final se nivella. Faço est::t declara- minamlo qno dm·ante sous trabaJl108; os· tle-
çi.io l)~rit que o.s ll]CUS collegas me desculpem putados e senadores pereeherão llID sulisiuio 
quanClo »nllo a tr1bunn,. Isto ú o resultado igual. Si percebem nm mlisidio ig-nal. r1u6m 
do meu temperamento. Sou nrn d1tquolle.') llo- h:t de dcct'ctn.i-0 : Diz a nobrn commbsüo que 
mens qne se apaixonam pelas idétis. nri.o podemos deaetal-o, r:orrp10 o propi·io 

Quanto á pr-imeira difficnldadc, <!lltt rier- nrt. :22 dispõe qnc a competench do Con
siste ; mas, parece-mo íJUO não deve t:rnto gTesso 1: para legislar sobre o snbsi·Iio de uiwt 
pes;).r sobre o meu e::plrito neste momento, legisla,tum pn.1·n out:'a. 
porque !'aço justiça aos nobl'cs membros dn. ~\'fas scnhoees, qncro que lrnJi. logíca, ; a, 
commissüo, julgando que ~nc~ nito ~e teom nobre conunisslo csrnrncen-se das suas nrc
cm conta de inf<tlli,·ois; faço-lhes jnsliç;\ mis~a::; prmi, til'ar rt. cônscqncuch dellas; ;.; ·~ 
acl'editando 'JUe cllcs nfo levn.rüo ::, rn>ll o,; coosequcnciti ú que não lt;tYenilo lei antol'iüL· 
cntlwrgos que venho apresenta: it conclnsão !ix:.i.ndo o snbsi Uo, nó::; de remos trnballuu· il•) 
T>01' S~. E Ex. truz idas ú e3ta, Gamara; faço-lhes 1 grnç:t. E' os ta, ;t co11scqu0nciti que se fü;1. tb:-i 
justii,:a de IJUB clles estão eommigo, qnanilo p1'cmiss:-is ostabcledda:; ]leht !ionr<tda co!ll
pcnso qnc o tempo dos oracutos jú ilesappare- missii,o; 0 :t conscquench rigr;ros~l; r111c1·c11t 
eeu para ::cmprc. isto'~ eu acceito. 

Feitüs E:stas ligeiras consitlcraç-,õc3, vou en- Si pela Constitni1,;ito, 110 art. 22, q1w 
tr:.11' no amago dr. quesfüo. estú. em vigor de::;úe a sua. publicaç:io nilli 

Sr. presidente, o parecer da, comrnissíio, autor·isa o projecto que pr-opnz, l1er0unlu 
:itliamlo o meu projecto para as kaiontla;; gre- aos nobrr.s üeput<.\dos como resolvem <e itncs
:;as, mat'-tndo-o ao nasc~douro, funda-se cm questJo 1 
nm ~ó m:gt:n:_ento, que You ler. (Lê o aí·t. :2'2 Si o leg-islaclor constituinte nJ.<1 qniz 1l0 
da Cu1!·'''1wçw1:) . . _ modo al•"um que o :subsidio fosse dosi"·ual, 

A s1mple~ le1~urt1, r1ue uc::i.bc1 de Lu:e1-, es- como ha';;emos de cnmprír essa dispo~ir;iio 
ela.reco a, q;estao. . n • • '"~ l. <1,~;ora '? Si acaso s~ pl'Oj)llZesse no Cü!l{;'resso 

De que tr.it[I, o meu p,o.]ect::i, scnho1 .. ~ : Do 0110. 0 cong·rcsso tral:Jal!rnsse nesta leé!·1slaturn 
iiy1r de modo igtml.o subsidio; nil.o -pn.r<'I. ns le- ~ratuitamente, eu votal'ía por isso, CÍ1ilo por
g1shü~n,~s fr:_tur[LS, mas par«~ ~stn. :\. llom:adn (íue fosse constitucionul, ma.s porqtw os mcm
c<?mm1ss:i9_ na,o resolv~n a~ d1t11c~lldt111es ; ill ~- bros (le q un.lfJ_ner corpor·::wiio podem rennnci:.i.r 
rlrn-as. i·mo tem appll~nç~io .ª ~1:::pothese 1I- a seus direitos em bem do pn.iz. 
gurai.la no art. 2_2 da1Constrtmçao. segunda ~las, senhores, vamos ~tnalystw o parecer 
p_artc. o o propr10 pat·c~:r mostr:i a, t'._eces- da commissITo sol.ire o ponto do vista do di
s1dn,de de i:esol-v-er-se essr1, magna qtt~st~v~. . reito. 

Sr. pres1~ente, o nr~. 8:3 ~a Cons~ttmçao 0 o art. 2Z da Constituição diz rp.10, dtll';:mte 
expressa ; ~llz que 6ontimrnrao e'.11 vigo:.\ c:r1- t\S se3sões, vencerão os dcpttt~tdos e senadores 
qua?to nao revogn~n? as l_eis .tl? antigo um snbsi.ilio ig-u:tl; nilo cogitou (ht vt·c:•ent1: 
r·cg1men, no que explic1tn. ou 1mpluntamcnt0 le~:dsln,ttu'<t: logo t~mos o dit·eito de lc~·isl[U' 
i;ãó for1~m co.11trürias. a~ ~ystenm do g?ve_r1:0. sobre 0 as::;nni-pto, pal'<'I. q11e a, disposi<;iío~l,~sl;~ 
11rn1adof' pela Constitmçao e aos prmc1p1os, parte do art. 22 s j::t cumprida. 
nclla con~agrado. ·· . . _ A nobre cornrnissão in teoclcnJo qu0 rnw 

_Logo, e. consequcrnci~ log-1c:r qnc t0ü:l:3 ::lS porlernos log-ishtr <1, respeito, e citawlo ,, 
1~1s ;,~nter:1~res que _es!iy~rem em tlest12r1~~0- art. 22, não iài logi~n, em seu parecer. po1·
n_ia~, im11l1cita ou explic1t:11n~n~e:. com º:; pun- que alfirma o tlcsaíliema, consr1gr..-i. o es,.:c er 
c1 p1os consltgru.dos na Constitmç<W, esbo ,re- non e~se ao mesmo templ'; smkata qne nós 
Yoga.das. não tempos competencia se não para legis1'1-r 

Ora, si o art. 22, invocãclo pela honrada para. a. legislatura, futr.ira, e •1.0 :1iesmo tempo 
commissi.io como argumento, p<n.;<:Cniío se votn.r iipoi~-sc no <l!:'tig? gne clertemmrn. que temos 
o men pl'Oj<jcto, estabelece i\, jgualdadc do dnei!o a esse subs11.l1_?· , .. _ . '".. , .. ,, 
sub~idío- dos deputt'l.dos o senadores, e sendo Deixemos senhor';~, _<les,-,a::; flL101'::n"::i· du~
priucipio expresso na legislação da mo11arcllia ses argumentos ;Ht1tíctoso.s, "que nao podem 
a dcsi,.,.ualdade entre os ~dou::;- subsídios~ o qne pervalccer como vou demous~rar. . 
se se0:~10 o que essa lei esta morta e não pó<le Temos de forr<osamente leg1sL,w ~ ~'espello 
prev~lecer. (ripoiadas e nl7o apoimlos ; tro- na l_ei do_ orçmiento,_ poeg~e o _:st:b3lí!lo lia ;1~~ 
cam-.~e nwitos apartes.) .. . ser inclmdo i~essa lei. ... D1;:,.::t~1-1~1<,1 .·º"' nol~~.'-~ 

Peço aos nobres deputados que me atten- tleput·•dos, mio h<1 de ng.ur;:n n 1 •. ,e1 do 01.,;Ii.
ilam. Si, porventura, não ])Odemos votar uma mento ~ yerbtL n_?cessa1~a, parJ. o _P<"tgmnc~üo 
lei autorisand.o o pagamento dos !uhsidios do:; ~o ~ubs1d10, descle ~ueuao :5e"'a~l~1~ta o 1iru1-
(leputn.do::be senadores nesta sessuo, pergunto icp10 ele que trabal,~P-mosde "t\\ç,t. 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 04/02/2015 15:49+ Página 14 de 23 

206 Sessão em 10 de Julho de 1891 

Dei:xerno-'no:,;, 1.1oi;;, de~tiCJ:> 1~;;cruputos na 
inL~r· oet1·açii.•) rio :~r·tigo tb Co:i~titnição, vu 
:•nt·~s~o i11to:r:1rctc.rnos co111 m:tior log-ica ; niio 
ti1'B1!":os tblte· coU:<0·.J :iot:cia,; ~tb;;nrd~s. 

r_,1 Sr:. Di:iTL~J> ) : - :\fas j;"t t~mo:;.: lei 

Acll«mo-nos em p1•esença do art. 22 'la· 
Constituição que dispõe o seguinte (W): « Du
mn te ;1s sessões vencerão os senadores e os 
clepn tallos um subsidio pecuuíario igual, ;e 
~j1u\a de custo, que serão tb.::ados pelo Con;;. 
g1'<'8Sr> llll p,1, tle cada. lagislati,ra, p:i.ra a ::;e-

() S!~ . GJ~T.\ ~!.\CiL\DO :-Qual é·~ ~·uu1tc. 'P 

O :\lE~\11.1 Si·~. DEi'T'TAI"' ; - E' a lei qne ~ .">. Constitní(,iJ:o. estabelece n. i;;mildade do 
lixa sub~.klio i;.:;t1nl _ 1;11b,;ldio e lbix<t à Gamam dos DeQu!aclos o 

direito de tlelibe1·;u- sobre e>ta materiit no a.lo S1:. (\:1::-T:' :,L\CiLl.l"l : -- Entiio o meu 
1 l . tinrn. so::;:;ão ela le~i :;lntLtm para re)!er na. il!ustrr: t'.·.1H ~ · .... ·_1·tt (:O ;)f~~::.~l 1."J au ·1:io1 ~)~na:; e; .. nsl:L11 ..., •J 

- Sú,;' li ItÜe. a re,; peit•.). 
C:oino i<1 1ii1.c:xln. pdo :nt. :;.i l\;L Consl'.- .. ~ Constituição in" Litne o subsirlio igual,mas 

t:iit,:[lo L'.c·mp.~t<· n.-l C1)11 ;.;1"L~s;; 1 d<'C1-.•!a.i- :1 rc· por ontro lado dispõe pêremptoriamente q ne 
('.;·ít;i l~ ;i ""']•ff·.:t 111.::1ik:i: p::1·:.;·nnto, o ::;nl)si- o corpo leg-isl~ltívo ~6 púle faxar o subsi<.lio 
1lio uilo t'.1z l'•n·tc •lil 1lcspe1:l: F.11.; lo:.:c1. dcs1rn;t1lorns c depuf<i.dos no Jlm Lln. le~·isla
llaYemos 1.k lc~·bla:· n0ce,-aria:1wuto soko t11r-~l.; e o fn:1dament o dest<\ disposiçtio consti· 
i~h-" ( T;·o!'<t1ii-;ê i:rvios 11p,v~':s ) • fociona.[ ~ó tem poe r[m i·esg-uardar o decoro 

Seuhot·(.;;, u~o cstú dal'o , e nilo ~·~~ de, prtl- da legisla tum, q uc uu .. •lcYe iegislnr ixu·a. si, 
lwndt~ do texto cihdo, que o lc;;iolfldot' fül- mas ]l:\1·;t a qne !be snCCC\der. 
!ando eh Jecislntura r11tnr:1, nilo t1•:itou tio E' pl'eci~o que a Camal'a se colloque em 
snb5ti.lio acllt1Ll . porr11h~ o cong-re~>o caustl- mn_ ponto do vi;:;ta ee!lcilin.'101• em pre::;ençtt 
tnintc d<:·Yi:t rl\Yi,lir-~o em duas camaras, 1lesbl disposiç;l.o 110 nrt . 22 da. Constituição. 
!'orn1:u1do o Co~::.:·~..,~~o :lac.íornrl. <~ ess<? co:1- o h<)))l';-.clo deputa.elo inToca a dispo.siç:ã.o do 
g1·e~so ccrnst1tmn"'! qn<~ ~rnha y_o1b1·es llª~~\ al't. 8:3 em tluxilio da. su:i. opiniii:o, e entte
tt«.lo quanto e1·a or;..:·:l1115,tç·aopol:uca,. cr_caç;:o tanto esse nPtigo e c:iutr;lrio n.o qoc S: Ex. 
~le poderes i:tc.. deLXüU 1i:tnt ,,1 o 1lm:-it<> .Jc, 1 di~ _ '. 
mte~pretar· .'' !1:q1c.the::;: · . " . . . . . Ew verllaclc o al'L S:3 dnpüe que as leb do 

• \rnifa 1_11ms. ~eu l1ores. ~era Ld '.ª _ ll~ .d0r:urn antigo regimem que nfü:i fore m coutr<Lri.as it 
n~sso l~g!~fat· ne:i te :uo1n~ntv c~pccwi, 1~•1·.~ fúrma. cl!é gorem o üOS prfoeip io;; cousagrados 
nos, 1hnnnumc1_0 _ :i cte~: 1 c,za pnl1L'.<;a '~ nao e nn. Constituiç:Io, isto ê, principios fm1d-,1men
índecoroso le;;1sic1r uoot·ç•t!llento, ang-men- tac~ 1!0 ,;y:;tama, produzem os seus ctrcitos 
tando ess." de3ueza? _ . . . e;m, qu~i..utonrro LOl'Cnt revogw.hs. Parece-me 
_~ao ~e1 ~1 eomprd~?n,ki-ao v: m._. _., nl t 'mn. riue a i;:rnaldade do subsiLl.io n~o ê um pri11ci

!e1 CJ nG n;:oti o ,;1.<bsid:o, in;n·ea J:J~ ;iar;t o plo fündame!ltaL do ~ v5te:na repnhiiC[lllO fe-
denutatlu e ;;s,.:; p:11·;1 '-' ;2ii:dcw; ;L 1}esi11:z:1 é ile.J'a.tiYo. • 
11·1· ;1·0 ,· 1•oi··111" "'·1111,·o\··· 11'10-"'' '1ª l8i ,lo <'P1·::- · . • _ . · " ' · .~ ' " · - ·· ~ , ~· · '. . . . · · lu.tre1Jretemos :\· CL>n>t1tmçuo com ammo 
J,·1 '·t1to o c1· ' 1J'10 t 't"•'"'º~ -Jtl,.; .i,, ~ub·"tllo 'X'l"t . - · · . 

· "' . ,. 1 " , · .:.-:.. , _ ',:·· ' _..:~ .:· • -. -- r • ' lle concllmr e:;tas dua,; d1sposl\'ões que <'PllU-
0 r.lepnLl~o u i;J., tLH.1 ° ~" u, .• dor. . . . rentemente se <ttln·m·a.m contr[Ldfotorias. 

HüYeL':1 i"alt;; do ;ml!or em. n.:;:n· ü3 "1111~1<ll9~1 .·\ lei do anti'"o ~'e!!imen aue marcou o sub-
. ·'r·· t1l"''lO" 1 · • , ••• ·111 ·· .,. , .. , 1l1Jlc1·enn de> ·) )~· · - "' - • 
J1n ·• .;. -,.J -~:..·' 1• '' ' " '·"· - . • •·• . : . -· '? sii.l.io dcsi•·u;llrcntl'e scna.dore~ e d~putn.dos 
1l2s,:t ppar?:i f ~'. 1 ~> eump~:~i!'iwlo ~~'.ª ~u~w:i :. 7. [~i i.nantt~,1 l'~speitar pelo governo prov-iso~ 

C~rno <:: J.o,.,.J' el pen:"11 l<>. .om .. l tll,men,t. -- no cm rela\;<tO ao:-; rncml.J1•os do Con!!res- -
Ser•w, ch-1 noss;1 .JFtT't~ u111a cli:~aua m1pi-opr1a so Constitnü1tc. .. ~ 
da g-r:l nJe5Hle;; te ]J<H'b m•:m to. 

' "' -.. , , _ '", . .. , . . - _ __ , E qnttllllo <l Camal'a ~ncontt•a. mn:1. lei 'lll i>. 
. !\u~ 1ne c~faLLO:, a oi,,ui:1~ ··1 0 _ll,llz, •1llc: e::fabe lece :1Llc:Ú""u:i.ldade U.o subsidio porque 
c~ttl1)elc~erno,,; qne o.:; 1lepucayJ~ e ~enadcir~~ uito se <t JG \'<lr~ Sumprir ? ' . 
nao podem tr·n. lmllt:u• g-[·<d til~ 'l!Uent~ ; 1?0~ A Constit1Jiçi"i,o cst<tbeloceu leo-islando em 
~ne eutendem<:s _q_ue. '}ª;:~1 J1?'1 ': 1.11:~1~ pur!~ tllesl), con10 e de sua. naturez:~ in.~tit Ltcio.::ial, a 
111 1:uo~, p~Je1~10"' !"~x~u e,~~~·)~ -,1 -~~;:~icli~, ~~: i~llaldacle r!o subsídio, mas deímo par::c o~ca
~o~_ t1;pu1,11!.~"' e .~"11,do,e~)'ª~:t .~--~1-_n ~~L i stão 00po1·tuua a. execução de seu J.)l'ecelto, 
:no~ e~! li:1: ,Jl~~~ ,t ~om,?,,ti·~?StJ "1,", rnl'~1~:~~1,1º• .

1 

in1pcmtivo em_lJoro. .• mns dependente de acto 
1101 qutJ,,.° ~:d~ -~-- t 1 ·~ _l)1_iLl~'"'h: u.,sapr:,l c~..,u ,. Jeg·íslntivo or1lluo.r10, que elln. mesm? deter-

.H lc,.,a. _ndo ,t,., r.izuc~ '11.1e iund,l!n_c:_ it~m (J [minou que r,1s~e Yotatlo no fim U.a le"1::>latLir~L . 
mc11 l'I"•.iedo, ·:le.vo a~·n;u-.br ;t di~ciis :::<to .~'-111 l'e t.) podel' tle jn·mtlal' os subsidíos ~ão se li
~'.!,~. pa!'ªr,'.l~po1s YolhH' de no>'•) <t tl·ibuua mi tay._ optm· ·p~r üm<1 das taxa;; do;; actuues 
p.1"' o tlr.,t.11aer · ;ml_1;:1Lho~- uem mesmo pefa menor ; o que 

&iguific,, · que, si nos fOs:;c dado leg'isl.'.l.r no 
actual momento, poderiamas elevar os actuaes 
su!Jsidios; em da.rnno :!lo decoro, da au.toridaae 
111oral que deve presidir a. todos o;s actos ema-

·O 8r. Frauci:Sc<> Glicerio
. Poucr..s palavras terei de dizel' em defeza do 
parecer da commissão: 
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nailos do Po:.let· Legi;;l:i.ti \'O. Creio as:si:n estar 1 estabelecer cst<ts distincçües entre Lleputn.U.os 
dentro da Constituir·üu . - te ::;c1wdores ·~ 

o SR. FI~Axcr;;:c; VEJG,\ - o nne quero- ,\ desig-ua~c.lade f'erc um prlncipio fün~a-
mos é pol-a cm vig·m', ig·tt.1 l:; :ido ~ :;u_l1:::id~u. ':~~.'.: L\ ~, 1}ª }~'.rn1~\ c~e -.~~-\rerno democratica, 
V. Ex •. esq uece-;..;c r1 n;) qu:t n rn ao su IJ .) td 1:i 11 ·· k 1 :· º. 'll~lCJ l 'º .. u,u J~l~~.ça. •. ~" , . . . 
di~pos iç~o cxtn'cs;;n, n 1 Con:;tit:ti<·iici, não ó 1/ ~m1i~ 11.lw ! 0 ,e :set. ~on::-i,lerndo, c~mo ,1 • • 

l)l'eci:;o iu\·ocat·o art. _, <);] . • pn.<<vn tm; , um aux1l10 <lV cleputaao ou 
. . _ ;.:e: n ~~do1· pa1·;1_ manter-se, ou uma. recompens:t 

O :Sr~. Fr'!- ,\\'Ct"'co G r.r c 1~:an-,\ C11 1 ~;; t1 tntçao Llc ,;cu tra! :;Lllto. 
csl<l 11e lcceu o iJl'i uci pio '1:1 ig-u~:iLl<!ilo clu sni1 • :\ n. l" 11/petl~es·~ o senador não tem mai:; 
s~~?o, 11:as Llei'eriil ll.>Fic:i_·yento pat·;1, o~c:: 1- 1wcessi·iade:; do que os cleputaclos, porque sãu 
s1ao oppo1·tnna a taxaçao 1lc:~su i;ubs1.J10, n~lilo;; (h1fo,-irltldc.) 

attcmh~ o nolJL'C deputado para. isto. 1 o s:~. SBVEl-U'.\"O YIEU:A-Y. Ex:. é in-
(T1º0C((ll/-.~IJ nwilos a1w;'l'.:s e o S;-. pi·esidc;?tc s11spf.;ito. 

cha;;irr, oJtc; 1~:1ia.) 
A I'G!:!'I';'\, g·e1·:11 ú (jnc. llCln.s r;"tzüe::i de () sr •. Co~· ··,\. :.L\cIL\llO-Pelo [ll'Ít1Cipio lht 

01·ctem n!oril!,jú axpenrtida':::: 'a ;i,:,:cm!Jló:t 11~- moi·al.': dajn:::tii; :i, aqnelles qne l'azom o mc~
g·blati n t não pôde taxai· o :;:ibsidio ele seu:; n:o tr;: lxdilo, com pcd'oiçiio igmü, tlcvem ter 
incmbl'os. a n:e:;rn;t 1·ecornpcn:;a. 

fOt'a!n e::;ta:-; :t:; co !1i:>ide r;1<,.'.03:> q;it:l 111 )~ !e- l'•~rgunto •' tn que o senador trabalha. mais 
var'am n, dar o pal'eCcl', cm di.;;cns:::üo. Devo d·!· 1lo •1n6 o •foputa:!o ·1 
chr~w aos illn:::tt·e:::coll~gas que a ccimmb~i:lo, O Sr:. F'1m'.".\:\!JO SDL\s-Eº qnesfüo ven-
íJLian lo discutiu o ;1ssrn11ptü e clabtwon scn ci:la . 
parecei', th mcsrn<t:-5 rJ tLnda::; llS::i:tl t;u«uu o 
nosso e~pit'ito. 

São 0,;ta::; as ol.1S•)l'\º<tt;:ües q 111~ tlnlta. a f;1;.:er
sobrc este ·asmmplo, pedindo ao meu Ydho 
:unigo o canml'w_b, rlcp1llado lJOl' Minas Gc
raes, üeswlpa poe não su.bscI"evcr o seu [H'O

jecto. 
Não serú irnpossivel nos reconcili.arrnos 

qnando Yo!tar á tela a. dbcussão ili! voto da:; 
rnnlheres. 

O Sr. Co,,,:ta, :\:[achado-Sr. pre
siLlcn to, si eu tivesse necessidade de mai::; 
nm:i razão para estar convencido de riue 
Clllll]HºÍ O lllC ll Jevel' apreseutando l101 pro
jecto com o 1im de igu:-:lar o s_11hsi<li0 ~le dc
JIUtaclos e simadore,,; , tel-a- llla, est<1n1. com 
;1. convicçiio ina!Jala.vel deante da. der·ez;ç pro
duzida neste rncinto pelo illu::;tre reLlactol' da 
comm issüo. 

S. Ex. não fez mais do que rcprorluziI' os 
ar~·u:ncntos já apresenta1los e con1t1atitlos. 

. \inckt mai~ S. Ex. tleu-me nova, a!'ma 
dizendo 11Lw o art. 22 <ln Consiituição li:xa a 
a iQ·ualdade do subsitlio do deput;~1.los e sena
dores. Logo não peidemos :idmi~tir n1~m ~lei 
an tel"ior r·evocrando um:.t po~terJOl'. ::i. !-'..X. 
}JOrL·,nto não "podia apoiar-se em um:t lei do 
antigo reg-irnen par::t declarar que violamos 
a Constituição. 

O SR. FEr<XA?-."DO SrnAs-Apoiatlo. 
O SR. CosTA 1L\CHADo-Peço à Gamara li

cença. para ler 0 art. S:j da Co11:>tituição (lê): 
« Coutinn:.i. em vigor ... >' 

0
: Senlrnres, entendo que ~stamo~ no c.10:111inio 

da. Republic;1 FedoraJ.;·.Neste reg1men a igual
dade é·um dogma. Si ó um dogma. p<.ira que 

C:i.m:i.r:i. . Y. I 

O Si:. Co,:T.\. .;\f.\CJL\rJo-Si t: questã.o vcn
l:id.a , 1.:on:o 11 ucrem appiicar a disposição de 
uma. lei · ~aduca contrariti ao:; principios c.1110 
estL)U :11\'0C:l llclü ·~ 

u si~ .. bTOLP!lO P10-Acceitamos a. dispo
sição constitucional. 

O SR. Ccs1'A .;\!ACHADO-V. Ex. v:i,e cahir 
em uma cilad::i. : isto ê.estabelece e reconhece 
q nc o subsidio tio cleptÍtado de 508 e 75$ o de 
senador de,·om ser igua.lados, mas hn. ele ver 
o contrario. 

O SR . ..:\sToLPao Pio-Acceito o projecto do 
nobre deputado, respondendo <leste modo o 
argumcntu em contr;u'io. 

O SR. COSTA l\IAC!L\DO - Connoro-me de 
l!UG uilo presto para nada,. (~Yao av~ia.do). 

Diz-se qno é indecoroso que a Cama,m vote 
subsidio pni·;1 si. lsto em tb.cse e uma ver
chide, e e por i::;::;o que o legislador estabcle
_ceu para o futuro. l\la.;; 11<t hypothcse ver
teu t e nã.o lta nüda. de indecoro~;o, visto que 
nós diminuimos nssim o nosso subsidio . 

Não e pois pela gariancia que assim proce
rle'mo;;. Por·ciue é que <t nolJre commissáo não 
ti1·ou a consequcncia verclacldr<1 ! Si confessa, 
que o art. 22 está •.:lm vigor·, são duas rlispo
siçües coutr::i.clict orias. Si 0 art. 22 uü.o co
gitcu para est::t legislação , podemos legislar 
sobre o nssnmpto, ou então procla.mcmos 
clest.1. tribuna que o lef!·islador constituinte 
nã.q _quiz fJU8 nó.; reccbes~emos _subsidio. 

Não h;:i, lei fl ·respeito, vai1105 trabalhar 
!?.ºl'<\tuitarneote. Eu ncceito, ncho isi:o mais 
tlecoroso, cmbom a Constituição tenha esta-
belecido o principio do ::;ubsiclio. -

E' constitucional, mas a. questão está no 
pé de nós não podermos por .,.outra fórma 

3S 
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i·e1.hnir n. desprzn pablic:L Se isto nfo é 
assim, 'ênt;1o niit' . sei' 'mai:; o ~ue é log-ic;t. 
Sel' clcéor'oóo nr:i:t eon' 1 qne (dlCt':'l o povo, e 
S~' in·lec?ro~o d i:l!iauir '.l \lespez:a. vu\Jlic:t, 
i1ao pr,1'(\H10. O mca pro.1e~t0 é que suh-:< 0 
'[iI'Í!iúipio d;i Cou~tituiç<1ú. 

Q11erü <Jlli~ o :::r. relafOl' da r.ommi:-:s:í.o 
me proni$>e :pw 1111 nm:l h:;pot!J~~e de 
fol'll105 snh,itlio :>tf lll le~·i~h1· <1 t·8~peito. Fica 
a nobre Cl1111rnb~:lc> cm\Wa7.ada a dcinnnstr:u 
i:;to. ,\.cceito a h~·potlie>e, ma;: 1:rnqnnnto 
lliio ii indicarcin rinct'll s·t[,·a1· ;\s rni1:has <'Oll
vicçõtS. quero s:dnu :t Co:i~li! tü~ii.o, nnc v;1c 
ser Yiolada. (Jfriw lm:z.) • 

O Sr. F'rúc;.; (la. c~·uz-:\:toncc0i
fantlo a coucln~:l1l da ~onmiis:;:to, pelas p1·0-
(li'ias prc111is~as por ella le\·anbd:1:;, pa:;s:1r·~i, 
sem pre,imimlo~, a dizer il Ca!ll<ll':t 0 1110L!O 
llOl' tJllC p<'nso 11~ 'L11r,;ti'iíi. 

E' Yerclacle qne a 1li~]11JSil,'ii:o tln <ll'l. 22 
manda qne:L lc;,;·blutur;t que ,-~1e limfrtr !ll:tl'
'llle o sulddio •li legislatnr« r1ue Y;le rnnilil'
se, ()si :l Constitui~:lo :1pen;lS consi;.;nnsse es;e 
principio no Ut't. 2:2. 1'1'::0olvith eslaYa <L 

q!lest:lo. :c\fas o art. 22 (, ,,;u !1ordin:1do a outro 
'[Jl'incipi<\ ncl le consignado - sulJ~iuio ign·.il 
pal'a deputados e senadores. 

Sur;:;c a dilliculdadc, ,-cmo-Hos coll .. ~1,';Hlos 
entre dou,; extl'emos; on, respeitando o art. 
2:2, nada legislar com rela<Jío ao ô11bsidio, nn, 
rl'speit:indo o mesmo at't. :2'.! mutilicnr o suli
:;idio diminnin<lo-o, se!1Úo o ;;;nb;;itlio do depu
tado o miuimo da escala, ou clernntl•)-O, sen
do o :Subsidio do sena•Jo1' o maximo dt1 mcsmü 
cscaln. 

nadorcs receberilo po1· 9 ~úrnos ·n :-; e n. 6 : 
e si col\t1-ot bto nin'.!'nem ::.e lo•rn11tt)ll invn.'. 
c:rnilo 1rni p1;m<:ipio .::on;;títnc ional cl)ntrn ou tro · 
principio constitncionaJ; C0 !1l l) C([UC $ _>. \ !JV;U\ t :\ 
a;:or<;: est;t i:n mens:t iJUe,:;tiio de que nús nfto 
!'O•lenv1:s m::rc:1l' 0 ~n iJ ; i•.lln p :w;i c:;Ltt l<,g-i~h
lm·:1. '? :\hs qtH>. s1wi;1. 111·3l1 11w 1. E-;tn. C:un:n-.1 
riólle ltüjc :1ilirrtt;11' qn' q11er tl':dKt.lli at· s~m 
racokr :>HL·~i1lio ! ~<10 , po 1·qu · ~ cl l:t :ical~L 1lc 
YOtnr a licen~ 1 a n111 no~,;ri ill 11 st1·0 eotnp:t. . 
11lie1rn, COJJ1 ;t ebu"'11 l:1-seaJ ~l;l;sid i o. 

Logo, « c,1m:tr;t, t1ol' Hlll; t. voh<;ií.o solclllnc, 
1·eco:1llé-Ccn ri uc n:to tr; : lxd it;t 8elll snlisiilío, 
lli~ting·nindo na eo1h:e:lS<LO de liccu<;as :1 ilepu
ta<!o.' e1it1·0 h:enças ~om sut :; idio , e liccnç,·1s 
sem ~nh,;l11i(). 
e ·~fos si :t Cam.u·a 1·~~ 1.JH hece u JK:h conccSôilo 
d:i l.'ce;i~o;L sern ':'lllJ~i tl io o pt·!neipio de que o 
i·e1n·cscntantc ]11~1·cel~ra on1 rn lisi·l ín, pe1·
;.!'Uuto: o qne ~ mais digno no corpo leg-ishl
tiYO, m;u·cat· pot· lei aqnil lo qn~ rloYc i·ceeiicr, 
ou 1ic:1r ú ospe1·:i das 111igalltas r1ne lhe tax:1r 
o l'ouer Ec,;r)c1iti1·0 ( 1nimorat se l'h si :1 carna.
;·.i 1lnmnte :t lc'.!'islat1m1, clevaie o seu Y()ll
<:i menta; ma~ n:lu h:l absolntamon te constmn
;irnento cm que nó;:, qno c,;tnmos percel;enlo 
sab.:;i•lio cm \-ü·tudc üe acto, de um po<le1· que 
já não existe, porqne era o podei· rirovisorio , 
i-e;;ukmo> <leiluiliva111ente a qnes trt.o. 

()nYi frlbr aq11i qnc esta questã.o tem 
nrna r:1,1-te qne aITeda o Llccót·o, e que cst0 
ern, o moti\·o con:::litncional pelo qual se mnn
d<na rp«: unia. C<tmarft só rn ar·c;t:;~c subsidio 
11:u<í a Cama;·a flltn ra . O p1·incipío é impro
celleute e co11ü·a-protlucenle pünp:.e :;i iü1.o 
~omos nos unicamen te riue m:ircamo;; o nosso 

o SR.. SERZEDELf.0 d:i. llm ;1pal'le. 

O SR- F1~óEs DA CRU - Mns :t (prnl 
prindpin~ con$tlluciou.ces nos devemos 
~tringir ~ 

, subsidio, mas o s;1hsidio clc;rn ser approvado 

l
tnmliem pelo Sel1itllo, se é ver dade que 0 

t1os S~n«d.il se rc1:<1z pm' um terço, ; ssc 'Pt inclpio 
ad- na.o pude ;;L'L' rnroc;ido, por·rp1e 11ous terços do 

Senado qu~ pennauccem irã.o approYo.1· '' lei 
qu0 llós :u1ni rizcrmos, lei ta:11 1Jem 01pplic.:1xel 
ao Sen;1do. (A1rni,,clo~) o SR. z,rnA- . .\. ::imljQS. 

O St~- I1'1tóEs DA Crn:;: - Não ::e 11ôdc ap-
1ilic::tr· aléi, que é um p1·il1cipio gcp;,tl, a nm 
c.1so e~pecinl que · occo1·1·e : e nm le rnbra!' 
i't CfüJlfü'a urn :;imile perrci to em que, daudo
s0 um contiicto entre arti~o,,; -cOuslitncionaes, 
se procnrou o moúo. de resolvet•. 

O semilor .;- eleito poe nove annos, ~::-pl'iu
cipio constitucl.on11l ; m;i.s este principio con
stituc íonal chocando-'3e co!ll outro principio 

Tncs s~o,Sr. prcsidcn te,a.:; consicl e1·aÇ<}es que 
entendi do l!iCll elevei· fazer, ·~ MCO a Gamara 
')nc me dcs,··nlpe por ler occupu.do ;\sua pre
ciosa atten~ilo por ustes momentos. 

H.1~tiro-me d:~ ll'iiJuna cnnvcnci1lo Üü <J llC 
tratando exclusiYú111e11 tc 1la nnt i:;r ia s >ó 
a~na (ap oictr.lo-9 , tlemonst1·ei que ílÓ5 bachareis 
nilo somos tão otrensivos a o p;liz, porque 110-
demos oos circumscrever ao assumpto, dis
cutindo sómente dentro clelle. ( Jfüito bem ; 
m1iito be.n .') 

, rons títuciomtl rle que o Seno.do se deve t·c
fazcr pelo terço de t res em tres an nos, deu 
em resultado que, pal'<l ([U~ o mecanismo 
con-;;titucional pmlcssc funJcíonm' desde tt -:::-=-
1wm~u.l~lção tla. Constít niçno, se fizesse Q. 1 O Sr •• Ta~ol> da ~~~lxüo é!l
class1nc.t\ãO dos seuadores cm scnador·c.> por 1 tende que htLver:~ grandes d1J11cnlíbtles tu
tres o.unas. por seis annos e pot' .. nove auuos . tnras, que o pnrecernãa previu e não resol\·eu , 

Ol'a, si ·uüs enc.onhúmos. p;u•J. o j ogo rlo sobre o subsidio. 
s~'stem:c cren.do pe1a. Constituição urr:a modi- Não existe lei ma.rcau :lo subsidii.I para us 
'ricação, f'J.Ue reslringin o mm1dato que os se- Srs. deputados e senador es ?- Pôde o Con~ 
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gres:;o tratar rlesü, rnderin, ag·ora, sem (~süw l Suppl'imnm-st: us arts. 2° e 3'' · 
no Jfo1 ,fa lcgblatm:t ~ . . S:L!a tias sos:;üG::i. 10 de ju!l10 tle 1801.7' 

Tor~ernos ele ~:al<u·-pos e dé1:>:;w <;0"1'l'Gr e~ta \ P ai.'·"'º· . · . .· 
•1ue::;t.ao ;: i'0velw, <lk <}te o Potlel' Executivo . ~ . . . _ , 
venkt opportnnarne11te pcdit· credito para . ü :'.l!~;yr~ESrnEXTE 011sG'.:_Va _q ue ~MO P~~l_e 
v;1~·,une:Jto do snl1~idio do,; Srs. d1!p11la1los e ,,c1·:;~cc •:1ta n,_ 0111c11d:t: pot·rrn""' nao esta cm ai~
;'-'nndore~, <J:i C l'<?celJCl':·•.m. parte do ::-;ul;sidio ni:;sau o pr-c~i0cto o :rnu o parecer. 
1l2:;5~~- \eg-1~1atnra ·~ F1c~\1·~~ ~tJ!H·0 a. !H:)Sft a. c1nCnUa. 

Si o go1·e1·E,) !om LlD ,-ü· pedir crc:lilo ou si 
j:'L lJtj•[i11, :1 C;;rna1·,1. tem do oxamin:n· o pro-
j cdc' rd pccti\"O e 1kcidii· si •t mutor-i<.\tkrn O ~r · I•':i.".t1..1t.ei:.,;eu Glieerio-
<.:illl'•ll' n;t or1iei1: l! u di:1 o:1 nüo. Cm n0L:1vol (:(:onomista , o Se. \'idol' Borie, 

~·.f;:s :l C::11:at·;1, p: ·r~·1mta o Oi'ador, p:-iilerit l.:i'eiO cu, riiz quo os :1rh-o::~:~vlos ,;ão c;-n g-or::i,l 
YoLtr ,~~te cr·e .. lito, 011 (~ jll»~i:ÍS•) qu•) pi'imeil':\- o,; maiores inirni;.;·os do 'él'cdit•1, po1 ·11tB por 
rn.c:~\ te \1::.h nnM lei :111 to1·i;,:a n:lo o sn!isid io ! ~t>:.101· ó. i.\b~u~.súo púcm tudo crn liti~io. 
Si :i:i i.)i; íJ11al e ell;"t ! E' a do rog-imen ;1n- :} Sr~. Ce~T.\ :',L\ClL\I>ü-0 que Yülc 6 que 
tct-io1·, 11no m:rnd;i\';~ cLn· ao üep!Itado :.íU)o iÜo son ;1Ll''ºt:'"'-do. 
·in ·1,· .. 1 Ir;" -:-) -.:·100 1 1 ... ~ ,,, '. ' :· ·. . . -- l o Si~. FlU:\et::cn GUCEl~Hi .,... ACL'Cdito que 

~;, a:;:1_m 1·: est'.t:~c:11o~'>e:n .cni;t:··~dic._r;:~o enn~ esh o;iiniii.o 0 exadii;im:.t lliante do liri
o .,._Ji:-[l·:~tOº .'.]~ "~~ t: , .. -: tl~~., CO.t.~t::~~'L.O (~t:~ 11l<tlÜ8 dÍSClll'.,;0 tlO 1.i.Wtl lal~ tÜOi:iO COliega (jllG 
'.'.~d,'uou ex1 1 Le.,~a.1.1e.ite fltlv 0 :::i .Jv_lutO t.:l.t ! 1~1·1 ;ccdBll·!lle 11.a tr:nnna. :::.npQOUuo cu qne 

':on .. l. . ~ . _ . . . , 1 Jo;:;,;e ello rncdico, 1;sfara <tdmmulo <:113 faut,a 
,\ comnus::;au nuo. se .inl~·a •.:ornp~. (C·nto P•H\1. '•" i· il ;.1.1110 e "t""."'V·l"l . n·--· i-rlo !"li iu1 '<>rnnrl1) .. 1. t- -- . . rq··- 1i 1 h· .... ...; .. u.~' '" .. -l .... t. •• 1lltll _ Á\.. •• •• 

1 tc~ 1.' n· ::i, .rin,·,.; ao ; aau .11rcnu :i L 1. 11.:n,L ati·J rtnc o ill11st1·e deputado 8 um rios mais dis-
e 10.1 !Jtlt' i::;;:;o q U:3 •J oi·a.lol' se nu ol.mgaLlo a tiuctos <t•h'úQ\tdo::; do cstalio ue :l\Iinas Gerae;;. 
;1::dn· <t vaLrn-a, lJOl' ll1e pa.:·ecet· que a. Ca~ --: . 
iH:\l\t n•ido resolver a llW.tt.!rü1. POi.'t,1nlo :::-. Ex. ma!s uma. vez vem con-

0 p<~i'úcor não pr·c...-in os,;as t!i!Ticuhhtlcs; liEmaro conceito daquell~ e::;9,riptor em _reh:-
c.leix.ou a~ eon:'i:!:; no statu 21!0. ~:.ao aos meus colle9a~ uo turo : . tttdo sacrt-

A canw·:1., pob, não iioue y,1tar 0 ct·edito, llc".m pel? ;S'0::i~O a1·~1:;t1co de um .J.ogo cerri1.11o 
,,;._,111 qa'3 haja nma discussão lega!, autei·ior. 1 d8 rat:lOCHHos 1lluml!lado por um 1ogo crnsaclo 

:\. dífil·:Ulcb rlc e f;'l':tnde. t d8 apartes . 
.'~ conrnüssJo em ::;13n parnce1• ni:í.o resolveu ·1 A comrni~:;ão, 1:11-r::m.lo :;0u pal'ecer, quiz 

a q ue::-tilo. mau tce iilest ;_1, a u toi'ichvlc rno1·al do coi·po 
.llfa,,;, Yotado o rurorer, porgunt:l e or:_:l[Ol', legis1'1tiru, ~ uc, estou certo, os meus distin

nw.n<lando para ozcnsião opportu!1a .ª de- dos colleg-<is teem o mc::;mo cuiclado em 
:::i:;.üo tio :1ssumpto, dere-se votar pol' força o ma:1tet·. 
snhsiJio 'I ::\fas peço liceoça á Camara p:tr~~ chamar <t 

E,; ta q:usLão ó dilTicil lle re.:'o.l rer. U Po:J01· sn~L atteu~úo p:tl\t o seguinte : o caso ta o to . e 
Lcg·islntiro nJ.0 devo vohr c:rcd 1to ,_fo despem •lc duvida, qtw os dopnt1Llos manilestam as 
'l\W o Eor.ler Executirn rcz som lei;;. opiniüe:'i mais divd'.Q·cutcs (mtrc si. Conceda-se 

A ici que creou o :;nb::;iüio nü.o foi ri.:n·og::t~la, que o ca~o ~ã,o e cl:'-l1·0. 
1101·qnc :e Con;;tituiç,ii.o n:'lo manda que dcn:e ::~ã1>· 0 pwtan to con-rc11i0ntc que o Potlêi.· 
11:_. S8r dado o snL1sid.io:w:; deputado::; e sena- Lt:gbl,ttiro exponha. suü. ~uto1·itb1lc 11101\tl 
Llo1·e~ . . ú. critica mordaz daqUl~!lcs que fiscaliisam os 

..:i. Constitui~'.ão rcvog·ou a cles1gnaldnclc do nossos actos . 
. ~nhsidio:; . . Foi-:nest0 sentiúo •we a commissão ]winci-

Assi1:1, entende o Ol'~'..ilor qu~ liw p:\:·ecc p:tlmente sentiu-se toc,1dn. coutrü o projecto. 
Jo1;·ic:o accoitar a Camara 0 lH'O.JCdC: do Sl'-\ Ch·1·110 ·1 "ttcn<·"io th C-rnnr" ]Xt"n. o·te 
f'\.:.;,t'· :-1·f.,c1\ ·-1·' 1) 1· ) .. · 11 1-:. ·1·i·1 ·dyt-..:u tJ j)P~l'~- . (.,, ,, "''"' .:<. " '(. . (. .. 1. l ... , ~ 
~-t_., ,"t • •· ...... t.' ,ll .lj v7 :, -·' ' ' ' . . . . f·1cto lll!P ll10 ]J'll'CC~ O-'·"'D"·i·1l ll''\"'1 f\ ~0-
l'l \'Cl a YiOla(:~o ]101· pr11·te do Porlrir· U.:g·1:;la- l ;w~~ t"{ i\.ne ·Fio ~ ... 3• elt;i. ~~- 11~~--; -\,~·~º.' ·~- & 
•j y ,1 · 1 j)~''" tJod:l" Fx.~i"'·1Uvo - :<t- t .. - ~ <. ~u. 1 < . ..... ::, . L ' 
l . o uü q1_e ,. i.;' 1' 1 

• • e .,, • 1 f! 'JO" C·'nnr··t 11:;'0 r1'\"C CXt))l' 1101· --mor · ·i, 
"-':"}) •"I "• -- ' · . · ... ... , --.:i, r:i. ... · u l ·t~t·' o 01~·1dr1P t.!ú:1-1 tl. ''· L'- ... l .. u . .te. · ... \ · ~t l 
"°'-'· ,,:;, Q. '°''·' ...... ,_,,, (j e ''· ' - ' . 'Ll""UC;'l '10 Y':t)O" lo•"'Co ele 'ltll ·l di;;cu-::-=>o O 

·.it · ·10 )" · 1 .:. - •Jtlo ·· ine .... ·1 nrna e1pô·iJ.·i 01 0 · ~ ..... 't.. (. ... 1. ~ J;::- 1 - l- • · ••· ·~-"::'> ...... ' 
'_. 1~n•.1 , e l c2118wJ, ' •;. , =>', ' • .v• ' « scn p rosligfo politb1 (jll<l t1cve rn::;illil' sup01·io1• 
111·0._1ecto do ~l' • Co:;t~t j\l<tcnaLLO • te se:·eno ~its c.-;;Jtingencias da npreciação 
Vem~~ mesa a seguinte p11blii:.::i. em rebç:lo aos nossos :•cio.-;. 

Eme1ula ao ptrJjocto n. :] 

~ Snhstittm.-so o art. l" pele :·Dguinte : - O 
subsidio dos .:;enadores, na presente legisla
tur<t, iic:~ eqni var(l.~0 ao d.os deputa.dos. 

O SR. CÓsTA ?II.\CIL-:Do-E' e:;3a autorídadê 
que quero salvar com o projecto. 

O Sr:.. FR.ANcrsco GLICERro-Nii:o salva, 
nntes cornpromettc, Jlerdoe-m~ o nobre clepu• 
tado. ·.. : ·-
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A ememla do nobre (kputarlo queme pl'C-/ i l:t a l0i n. ó7t; 0H1 qt1o fü·nwn-~e 0• p1·01wio ~ 
ceden, longe de atacar do r1:0ntc a questão e 1 g'CiV('i'l10-Pl'OYi~nriu pa1·a p~lg';)J' ú Constituinte 
reso1 , .. ~1-l~ resala_:111ent~, _i;ulcou-:t ~ ~~ UIH 1 o~ sn: i~.itlios dei~ 1·o~pl'C!~t:•11tau t•,!.~ c.ht Na<l:ão. 
snlJtel'lug10. Sta C:lln:u·a nau tem o .:u·eitO de! (.tpoi•r,·_fos.) 
~~~~s~ar: ~:pc~i'.tln;1:nte ri11:;r:t.o. :tt~ ".n_h;i~iio .•fos) . :'\ós ~c' .. ütl1o:;, pur· ~or;s ~1r:encia,vei·iiic:n· si 
~t:;J.<1.uo1e:,., ~1 .1 lei r1ne 11··1 tu ae~t.t c.un«l'<L 0::-.t:i. l•'l se aclw, ou n;1G .-.111 dc.'-<lt:co1·d0 com o 
t0~n-.de .i1.· .''° :'eDado. qn::;·,,10_ p.:Ja Cun .. sti-.1 pt·in«itú) 1.l1.J '.'rt. ·.!'l. rles·1.·r·J q:w .1 .. 1:10 ]J:-1-
t1n1,;ao lh)::i so 1io1le1110~ le; .. !:~::;1a1· :::WIJi'c: o ::;nlJ:si- dcrno::5 lleix:tt· ili~ i·i.._·::.:pL:!t;u· ..: 1 ~h~ :u·ti!..!oe 
t!io do d1;put:1dos e sena1l01·es em 0cc;1:.:iilu I U1'<1, a. lui e:-:tal:•-~[11.:u Í!HjUl~,,ti011:'1Yelrncnk 
oppodnna, l!lêlS :ii\1> jiOL'.0!;10:; 1:ot1l<'l;.1 i· IC':!·b- o ~u!.1:;i1h) dv õu;-:;di:, 1·i11,.; í'·' ;·a u.;d,-:11:1tados. :.1:1s 
h.1lllo sobr~ sub::;i1.li0 .ciui~. ]1<:rlc1wü partio:ula1·-I ::l0rn di,;,;,1 dú 110 >:i .J· :: .. J o 1Lrnii.11 =~o 1:u1·p1, 
n:0nte ao t ~.e~1;J.d_o! l! cY_ldt~nh1 _q~h;a e11_1L·u,!a.1 lc~.:..:'i:·dn1i\·o de :1p1w(l\-.d. o~ t:l\~1_:Ho:-; nece~
crn.Y()Z c:o u!Jvra:· ao rncui1H:~11cnLI.', trom;:e ! ::::n·io::; par:t p;:gam.:uw 1le,,;;,,c~ me:;1•10:; :-;n!é-
111;11.~ 11111 cmu:n-;11:0. / dins. 

i1'í;,1_is n:Hh tenilo :1~1cc1·•·;;r~c11l::I'. l«:ti1·,;-;11•\ \ E' c:bro.p:ir- 1·c•11s(·1p:.~ncia, que na p:11'tc i·c-
cli:unando :l <l.tte!1Ç!IO </;t l,;lJlldi';l p;ll'.l r;;i[t'l l::ti\"<f ;(() Ji<.:i:-'(I :-'!Jll~idio, ;:.~:<ÍU! (;L):1:(> Ú ;1.t:tr"l

j'ac,to, <)lle_ reputo de v::.11i.:at i11k1·c·::;~c;_1" l'i::::1i;.:-to 11:11a p::g.::nu!:lo 1io::; c:r1:<!it":', 1k:::ilc 
qn1 .-~ ella 11;10 de\"'ú e~por-~e.Clil !~Hla. qu( 1:--t~w que n(':.s i1;io 1'c:di::!W::.i 1{).:..:i~l;u· ;-;n!>J'i_~ o !Jlfúii

t!est;~ n_:;ttm:za, :: ::iL:l' mal jn!;:.:·ad:, J!o!~·• pow 111 "'• e~!:':< !d :_·:;t:1 1.~rn Yi~·or. (.·l11•1it!•l .•. ,·.) 
lmtzllcrro. que e::ifi<'J'a tle :;en p:>!1·1oti.-;:1w :1,. j Tndo o 111:1i:; ü yj,,J::t· <l lei .. \1:.1· :1nil<> ,:.1J\1-
lei~ qne od~\"Clíl auxiliar para ;l jil'll.-;jl·-'l'!LLlrlc 1 ~i<lio e rlc~ic•rn1!11cd', co1rw q:;e1· o p1·n_j.~do rln Si'. 
social. (JJ11ztu {/(:m.) 1 Costa :\foC'li:!!:o. o lj/!U1· 1·:1.1;1 ele\"•) t -I' li rli.;pu-

ladG. t> P,Sta Canw1·:t le:.ásl:l!ldO ~o!n·~ o :1s-
() Sr. Ser:zcdcllo-Apcz:1r d:i. ad-i mrn1",10 [H'<l :-ci ine:,mo.~J 11nc0 p1·ui1il1i1fo pd1l 

mi1·:1çi:io e 1·espeito qnc tenl10 po;- todo::: o::; 1· ;:1·L :!:!. < íf.r 1!"1. (','.".'.rlc_.) . 
mouscollt'!.!':\S le!.!·istn:::, Y. Ex. c:·eia. ,;incei·n- (Ju;intu it\) :;11:,:;!1.l11 1 li"s ,.;c:11:1doru::;. o illnst1·lt 
me.nte que~sm·preilende-mo muito a rii.,;ctb- de11niad1) :111t\ 0 L·ip;t 11111a que:.;t:ioq<w h;, d!.: ~er 
süo, que se tem est:d1elecido solii·e o p:t1"<~•:1;r·, 1 i1·at:1da _m·s~e 1·e~·i11tu. Por ~ra <L qrn::::Liici ,-, 
que pro!iciente.mante.· roi ehlJL·n·r:do pE:la <"<>lu-1 :1_t-11;1!:i:;_s1 nos .1'º_'.lvw'..':;; on. n.c10 111a1·c:n· .:;ub
rnissão de leg-i,;;laçi:io sobre u ;irojecto do iilns- :;rd10. _:01 110Llernus un n:w ::~1:1:1ta1· um l_Jl'C'J'-'do 
tre deputado por ?llin:1s. r;_ue_ Ytoln o ai·~·-".!.'!. (_-~powdos.) .. 

O al'l. 2~ eh~ Con:Stituiç."io cb1·a e l" •si th';:- :\e_, tas wn 1!iç0e,; nao i10.de~nos 'teixar _ d1: 
mente qrnz. ant2s do tndo. e,;laiJelucc1· 11m \·otar o p:ot·t::c.•~1· d:t ·~nmmb~a- 1 , qt••~ dc::!:1t'<L 
pl'incipio mo1>;disado1·, rnu pl'i:1cipio uxelu::;i- :t_ rn~n y,:::· muit_u :tec1·t::L1aa10n~~· que <1 •1ue:-;
vamente de carQC:tl~:· ll!Ol'td. 11·10 110l'illitlin:!o tao •ievc 5cr :td1att:1. t1ar;1 Oet:asiao o;ipol'liill'l . 
. <ine nma Cnmara pu~~:l mn1T:11· J

0

1::m si pio- ,\ outr:L qtw:;t:'io !t:t de :,,cr· Lli~~t:t~da aqui, 
pl'io sn1-1SiLlio, n tiln 1le ovil:11· o-; ui MJ1l·3~. :1,; 1-; n;rndo ne:· o pa i'c~1:c·1· ü.1 commissao Li0 01·
caluninin.s que do :ilgnrn:i ::;o;·te cnl'1·;;q11cccm ç:rncnto, 1"~1:::iY:1rncntc ;io:s -crcditn,;. ~l pa
a sua autor·idndc, e 1!ar :<o c·ui'i'º Jc'..'.·btc:lirn reccr li:~ 1.lc Jl:·:-:mr-~e, pa1·a :~ approYn<;<lO dos 
esta supcJ'iorit1:1iio mornl de n:1o i1c1oler :;1;r cr·crlitcs, 11:1 lei n. ~iiS. 
suspeita• lo em rclni;-:to .--, scn de~vrc;1, ti n;cu tl>. Enten1!o!lilo, i~ois, q nc rfor:':nc:__g v0Lt1· 
snn ~11inegn(~ã0~ co11diçõcs es:-;0nci:w~ p<..1.Ta tks~ r;uanh1 ante~ o pal'ceu1· d:1. co!nffn:'~tto .. nes:·w 
emnenh~:r di! . .'.'D•~mente stn mbsiío. s::mlido lctn\11·<~1·!ct a\'. 1-;x. e ú t:as:.L o L:Ill:c1··· 

r>or outro ·lado o ,wt. -~·2 contr!!:1 d:w,;; ]'ar- r;:i.nwPto i!:1, ,b,cns::;il0. (Jh!i10 !J.:;;1 .• ) 
t;:s pcrl'Gitam1:nlu distirn:la::;: a p ir!<: rclaliv:i o Si:. P::1-::;;:1)E:'\'l'I·:-x:::n lia nmiwr·o p:~~·,;, 
:10 r;Hmlllrni 1pw dcYo perc:1:h1•1· 1·:1i!a :nr·rnlr1·0 ,·otar-;-;e vslu re11uerime:ltC'. 
do pal'iarncuto, e ::. ;iar·te J\:htir:t :·: i~·;1<d· 
d:ide do snbsii1io. (\ Si:. Oun:rt:.1 i'l:;To \1;.:/..r a•d•Jú1.) diz 

['\ · 1 l 1 t' r.,;:w o !'C(JUerirnento do c11cei'J'a1ncnto nãu 'Jra,e e :irn IJUi! a.11:1r e re.a 1\·t1. <ll' 'f'!(r;1:1•,1i 
:_t11solutamcn te 11~0 pi'id.:• t"N' c:;ta.lr:dcci•_h f:da p«ido ser· ac-::c3to pela rnes:i, i'Ol'(jll1~ foi :qn·e-

l 1 l 
· ' t · - · :-:ent:tdo 11:~io 01·ado1' •/ilO tlr:-isou a ii-ilinna., o :.ic ua eg-:s,a m·:~, pol''jllC o p1':111:qllo eousa- • 

l 
- - l 1 (J uü l! e:x1n·2.:;o::t!1Wlltü rn·1.iltiliido1)elo _r·o,::__ .. i-grac o no art. ".!2 i~ e ~no 0 ex1n·e~so ; el e diz ~ 

~ern1inanb:n11enie rp.1e"a C<.1n1rtra ~r) na sua u!- !nenio .. 
tima. ::;::ssi:i0 lcg:b!aiir::i. po:lc1'à m:1rcar o ~1;:1- O S1:. P1::·,;:mE'.';T1·:- Tem a pahn-r;i 0 S1·. 
sidio pa1-.t a i.~gbl:1 tul' :1 ~:e;.:·uil1te>, isto pot· Frêt~1ei~..:o Yei;,;·a. 
con::-ider-.1çõc':í J0 ordcrn mor~1l 

LOf;;'O, o que •levemos l':tZ2cl' e pm·a (:sim
!JleSl!JCllte o se2:uinte: e.xam;uar si, de nc
cordo com o ::irt. 83 ela Constituição, ]J,t lei::i 
ant0riores riue estejam cm vigor~·que po~S~lln 
ser invocadas para detern1in~tl' o modo de l'•l
sol ver a questão. 

O ,,.r "~r~·~H·j,;.;:co -ve;·~··l. diz q•ic 
1.i:1rec:~:1iie

0 

;;.io ;~;nlt,l1:·1-~ il11s 01'li~ki'1:es tl~u 'ú 
q nestüo r11w1 sn i nt;i'ío que rw:-1·e('t:t ::i n pp1·0v:1çii.ri 
da Carna.ra .. Acl1am-:;s G!l1 io~·o t1·es dL;posições: 
ni,;w que dete1T1JÍtu a. ig-;1;i.lrlad.o rl;~ "snbsHlio, 
ont1«t qne estatu~ que o :sub:oidb ::;o póde ser 
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maecado no terceiro :.t1mocle legisl:ttura, e nrnn, 
tercoira, CJUB c,,;tii incluid:.t n3,;t:~s ilnas, e Yem 
a .;:,et· ·,.t que tlctcf'l1 1i na rp1e o~ !lormtados e 

Yem [1 mesa, e lido, :.-tpoiado e posto con
juncbm·rnte em dis::nssilo, o seíJ.ninte 

;;en;;idores tenl1arn sulJ;;iLlio. ' 
:\ão se p1idc ncg«H' 1me ::i nrirnei r::i, C:rn1ar:t 

11os L> .?putwlos no'prirneieo ::{11110 eh Je~·i,;Lt- Reí1tieiro qw) se nomei o nma commi,:;.:;ão 
tnra dev:i t0r :::nli~i·iio; il contr·:u·io S<c!l'l'.i. 11m:t rle t1•1..~ 111Jmiirns p·tm qne, :'011nida, a ontra. 
inf';•;1r:r;:'to n:.;1 n; l'·~,;t:t do art. :2'2 d:•. Crmsti- 1p1e: ~o cnn \'i1Lu•a o ~er!:ulo Jl.ll':t nomear, de 
tuir,ão. ,;en nareec1· sohre o me: o de concilia,rem so as 

1;n,·· ~11 1 1 .. ,. 1,,,. 1.c .. i· •1., 1 .. 1 .. , C'.,.,1.11 •. , '·)··D·• J ·.!i,... l.'.º"'içuos eonsti·t .. füfo<!«.es, i.~:ualanllo o sub-• '. " - ·'· .. \, .. 1" ., '" "1" " 1.1•_" •>" • I' l l l t 1 d t . 
jillÍ<t•los !:'tii.1siiliO riu :1cr~o:·i].) CO!ll ]0!.!·i~!ntnra '! j !l :o, r.lh ::>·3 n:H íl\'t~S e .e. epu <lC O<lS ]O .e

1
ert'l11l-

anter·iol' 1·, l:>i;l1ir::m in!';·:i;•,,;io c;tinstÚtH:ion:il. n.:n"o ';110 SIJ no tc·rce11·0 :'tnn? . '.1. eg1s :t lll'a 
•oi·q 11 -. ' t ,~ 0 ,. 1 · .;:t .. 1· ... · ·; 1: .. ,' .- .. r ,1 , .. , .. ; 11·" 1:1:n'11teill ~:;; carnal'ttS seu suhs1.J10. 
1J . 1,.., , v .. ;:-,"º \l 1 .. t1 1 '~iuu l· e u ~ltu~ .. L ~· 

seja. igual p:1ra 1.lctm t.1tlos e senadn:•:) ;; . S:ll:i. 1las ;.;;~ssu ~ :s, 10 de julho de 1891.-
F,·(~; 1 ci:;co \· 1>.iyn. 

Pal'r!Ce ao <w:i101· qnr· n q:1e;.,;t:i.o d ·.~ ~·e ser 
d•!é:idirb c;1i:11 !:):!::. ~ :!1:1 .:. p:1 1·:t f'j!t ' ~ 1üo e . ~! :~ !l:l :·: · e!lCr~rra • l:t :t <lisr:u;;:.;il.0 e adhch a YO-
een:o>al'a "ª n1 :1 !t', .!1i.:e:;,:1a . t · :~'.:'lo . 

. \. (~'on~titniç:ic: diz 1p11:cJ.:-_·c 1n:~eenl'-S'.'l oi Entr·;1, em 11isens~:io o p::t1·1~c.er i1. 4 lle~te 
:-;;'.li,,;1il:o 1le1~m:L kg1:;l.:t111·:t !"l';\Otlti'.l, :na::; :.tllllO, cnnee1kndo Iicenç:t ao juiz rccL:::1«tlda. 
nos, diz o 01·;;d01\ e~t::n:r'' S i1m:1g11ran1h ll!ll ;,;•.:ei;-:"i'.1 1lc :-; . P,1u!o. Dr. :\.nto11io L;,liz tio::; 
s;-·,.:trnu:t tHJ\'O de q1te: o::;t:t 8 a pt·imoil'a lugis- santos Werneck. · 
t;itur·a. 

O l'::ctn niio 8 vi;•gem. o §::.·. Cantão - Dnmnte todo o 
:'\o temp:1 rl1> irnp,)t'i :1 n, C:nnarn do;; Ilcpu- '1 to111po IJLW tenho tido _lL hon~'<t de occupn.r ~rnl 

t:tdo;; te:·e 1~0 rnare; u· li~w:i si o s1.1hsit! io. pur- log~1' na rep reseiit: i <;~ao nac:OD:.1:,1, tcnl.10 s11:l~ 
•JllG lta\'J;t sido cl1:::;;oln:a. a ;mte:·101· sc:n \ 'O- l1<1Sl:tllh! e~c!·npuloso na conc·~ssao de ltcenç~.1:; 
::tt' a ki para a lc;.;·blatnra seguinte. .i.' C!l1j)i'üf;"«clo'5, e 5Ú tenho 1lacto rnen voto 

· r:n:i.:i.lo me corn-enço de que o empregado 
.:\a. j11·opria Repnl 1lica t0tn03 o exemplo <lo 1 : 1,:)lmen~c rncrw!o a. licençn. qne pede, e Giio 

que e.,;te::; pl'cct:itos le:.:· ,e ,,; di~rnm sel' C.i!:i!p!'i- · l l 
:1 11 ::.: enrn ai:,x!'!''"1,,;ailn,; cii·eiirnstanei::,;. ,\:,;,.:im tbqJJe de w:cnr:S!'S pam trnt:u' ce su;1. sanre. 
;, qnn os mi~:i~í·i·:ul,,~ J'i) let'ac;:; :levi:Hn S(!:· 110_ por"]llC a conce:;sii.o 1! ! licen<:n impor-ta sempr0 

l 
ú1:·1 onus p:i ra. e,;:; eol't·e: . .; do l~stnci<). 

11icado;; pe!(J t>ro,:i1 entu rl:l !-~op11!1lic;t sol1 p1·0- :\':t(• ~ci :;i 0 ktciiar·d "\ntonio Luiz dos 
.po:>ta do S11 1·ircnw Tri!.nn:il. u· S:u!lo.~ Wer-neck cstit nes::;:i::; con · içü.~s e pot' 

Si ~:;o i"OSi3 oli;;cr·\·;u· :t lettr:'t da Coll~titni- isso 1lese,i;11·i:t CJne ;t commissi°LO se cli.~·nasse 
r·ilo, niio l1:1\"8l'Í:\ 111<1!~·istra1b,; f'erkraes, DOl'- esclarrc1:1·-:w) a tal i'espeit•). 
11:w r::to li"Yi:: qntllfl 'c1,,; prormws:;e. · Em todo 0 cn.,.;o, uilo posso dei~nr de notm· 

Foi [WC!:i,.:;), pois, rp11~ () g;;Yet·no pro\·i~Ot'io, nm:t riesi;.;·u:d1hde no J>l'OCe1.limcnto d1t COlll
ll'.OSt1·anolo qtrn 0,, ta dispo:-,ii;:ão sú podia ,_,11. rni::;::;ão: nos dnn;; p[l.rec0res qne apl'esenta 
11rn:t i'e~T:t p :i.1'.1. o \'nt1ir·o, pi·e3cin di~·:;,~ d;t- ,;Qi1 os ns. :: e \l, Yd·sa;1do so111·e assumptos 
'!:1::-Lb i'•):·:na!tdad1.', a:irn de _po1lr;1· l'1 · .~·:u1b: n·- identicos.. . 
se :1 uia:..:·!~li':Ü~H':.t. :\o p·1recc1· r.~l 11tiYo ao D'." \Vcrn~ck a. 

~ ' . _ . . . _ eormni~~iio oj1in:1 p:tra que se.]:1. conceclula 'L 
hm reL1çao ao S9:w<h1, a Co1.ist1tu!ç,:w man- 1 ii;onça Stim.~n te co:n 0 ordernvlo ciuc-percebe 

d:1 ~110 º. t.e1:1.r,o <'.º.~~:1;~:in1:; /e~1a 1'.'~1· n1::\e/1.1· 0 pr.ticio:ial'io; ::o p~ 5so que, no_pare~er rela
nos, 111ni:, u ... p1 ecbo cone.!. 11 e'~:; p1 .i,ctp1.o th·o ao 01'. Sa\\·adoi· Lle Aragao oprna ]Jill'<t 
com ontro 11ne 1n:rn..t:~renovar o ~e:? ado t1:1-, '1 110 a liccnç:;t ,,,,;<> rom todos o~ vencimentos 
1~t~ n.'i,lrn.r1.1.t~ .; _e 9 e .~·1:le1:1~e ~1;e o. :1n1co .... mew j qao tom 0 petic:o'!iario. . .: 
ri,_ ~Ol1?1Ll.:! .b COll,..d~, !01 o ,1.Jopt.t1.lr1, llt;cl!Jíh) 1 Onal ;!, l':lZilo dcsht dcs1~:ualdacle? 
1H'é·.1 .. 1~dll':11}1 n .:~1'ti. 1 '.l '.\t.º; p:11~ n.o.vr, :u1:10:"• rr.- . 1\ 01. minh~• parte nunéa c~. ci nen~ jn,n.rnis 
:1ohi,.1 rlo-:-c 11 c~· · · P<.'l 111·11J o ~eu . .1.~1u,, ~10. 11111 de dar·ei 0 meu voto :l conce:;:::;:•o de licença n. 
ll'C'> :rn11ns r; 1i· .: :•:n iJ ,. seis, d1r:.!Ji11.0-,;r! os 1 f'·~nc:;ionai·ics pnlilicos com todos os venci
S•~:1ad :11·c;; rm dous te1·;;1;:; :1 t·~ qn•; n.:;; ..::ons:1s l.rncn to:', pela :·az:v, que já ex pendi, salYo er!:1 
entrem c1n ,.:eu:-; c: !X,i:;. . ·aJgmn caso ;unitn excepcion::iJ. , . 

Ura, ~}fJili tr:>..t:l~~f) !l::i umri. inft·acç-uo d:; or- j Diz-se qnc o bncllnr:I \\ ~r1~ccl" precisa. 
dem t!'an::!to:·i:1., el1ã.o h:L meio al.:sulutamcntc, 1lesla liccn\'.it porqnc esta qua~1 cego . . 
rL~ [Jl'Of:edor por ont1·:t. i'1\rma. Rerdmente si lrn <les~raçn ciue possa fern• 

:.'fostas l'onil iciies ,~rit.ench o or:v1or tlever cf homem é a perda tlo vista. 
apresenta.1· nrn i·er1ulJi·i:nento :'• wnsidcrnçilo O Sr:.. OuvEm.\. Prxro _. l\Iúrmeute qnanrlo 
ih Ca.ma1·a pai'<t :t soln\':i.o <ln 1n·ohlema. -se ''tr::tt<t de um tali:~nto superior·. 
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O .SR. CA:w:\?- ?\~io í':tço ilistincç-i'lo,_ para! tutos seríÍL'ilo sem o meno~· augm3nto de 
~oncetlur urn:t 111~ •uç-.·1, de rn!cnto sn11er10r• on tJespeza. . 
mf'e1·j,,r. 1 Port.111 to, encu·.-1.Ja ain]l\ iior este larlo 
_ ~ talento do. requ~r,3nte. cm rrn.11:~ inílui~á a ;n·clenç:io, pódo a C;<.mam eonceder ::. li
sourA o rncn ';oto, 0stc sem determmaclo su- cenç:1. 
1~1ent~ pel~" n·~cessiü_<l'.le v1·ov.:ida . •1ue L·m o Pótle-sc dizt;1· t:ll'i·ez 11ue_ o peticionai'io j~t 
1uncc1?11::1'1ti ]>•ll'a ~o\1cJtr:y al!ce11'.:ª· go:se de nma liccn~a. conec~!Jda pelo Governo 
. O dn·e.1 lo e um so e 1gu:Ll p:1 ra todos, por FeJet\t l. :\Ias, em hom·a elo 1ll1:.stre S1·. S:mto::: 
isso cb1'21 o meu Yotc t:into ao falcntoso c0mu \'{c!'ucek, ,Je,·o tlizm· riue está no g·oso desht 
:~u qnc 11ão for, n comt:'..nto que Dwrc;;:1111 0 Ji.:eu·~:t, m'.l.s sem Ycneitnontos. (.'1 . .p°ofrttl-J,.) 
l<1 \"01' qtw i1eclem a Ca m::i.,t. T r:ttttaclo-se ele n.s~m:1pto q110 1n·cocl:np:t a 

Silo estas as co11side:'<lt;•-,,~s que tcnl10 a. li'..- attcn(;iio d:t. C;1m,u·:1. o no 11n;t 1· o.;; alJ\bOS 
zc1· ú l\'='l":ilo do pro,jedo. s:i,o :;:~mp1·0 pira l'CC'Ci<ll'-~8, é .insto 'JW' :;e 
. -\C1mar,1 •fo~·c leP cm visL1 ~ prin'.~ipio de pro:,81la ,;ernpre con: tod:i cantdla 0 prndcnci~: . 
. 1n~t1<;a e 11<.! C:jlll'btlc n:'\ concc>.'Sao ,fo lwon:.;as, J .\ C:1m:tl'a, pror.:e1lel!llo a um c:-.:amc co1bc1-
pnrrillC Y<l_o so! 1i-ccancg •r o Tlic:~ont·o lk: 1 oncios_o 1lo_ e t•la 1.1111 do~ _pedidos de licença 
om<s .~ :clJ:·11· a po:·t:l tlus :dJUsos. : que 111e s;~o :[ll'li-!'ltlo:>, 1[11·1~·:ndo-sc pelo l!Ja-

T(•ntlo e1n cvn~ícl01\h·~t) a ;"ir1i!:1nath~:1 1l1-1t1_ \ xi1no e~et·urntlo. :1:.lLJ podu rect~iaL1 ~J.l1L'i1· ~vs 
nol11·e:; dopnta:lo,; ;fo eitt·.· o Dr. Lnií: '1\«Jr- l csca:1~:u•:1s ;l,i 11oi't:1,.; p<tl'a o:; :li:t1so::;. 
l'. 1-'ck t.·dú l»:~•tln:c_nto em ·:o::díi;C•e:-; do olik1· a\ ~;i:.1 _no<d:~\·en10:;, cnt1·et;1nto, gni,~r pelos 
ltcença q~ie :::olic1fo, ;·ot:u·,;t pc!lo par.·c:e\' lL 1 :1ruw1plo:' ;1b,;ol:it• 1:::; ·lcV1!!llilS lom:n· c:.uh"t 
,;omm '"ªº ;i:tt':t <tticllw :::ej,1 COll1.:cdida eo111 j nm ea~o p:11·ticnl:n·. 
orJeE , lo. (Jli!ito hc;i1; 1:11:i:<1 !J.~,,1 .. ) , ::::i llcl c:1sos um •iue a Cam:irrt n:io pinle l '.leix_a1· ele• se rnost1·:u· liwo1\11·et, fawmlo ::;ti 

o Sr. Oliveir:."" Pin:to _ Fdir.-: .JU:<ti1;·1~ <'-?tu q:ie aC'w·a ocertpa, a no;;s;t. 
. . ' ! ,, tl·''"':LO ,, ll'll 1lt• l L·:;. 1111:·11tc o men ,Ji~t11L:to coilc~«t p•.'10 l\u·a, j • ,.." ' ~ •• • __ ,,.< . ,.. . . -. 

[!t_·Ltlt1iaton'olo-;?,t.1l1J1'~~0 S•t~?~~n:~11 to }e .li.t<S,~~,?ª.· r~ nl'.3 ·1 ]lllJ,~'1;f~ixK~1~t'e ~~~:~~~;1~~'.Íi1Í\1·~~e ~;l~:~::~~y;}onf~t~ 
, td::o ..,ne. eLnn.ou ~,.u 1. bC.1. ;:,u ,1 - ,. 1 · ,t - l , . e; t - \'- , J-rii·nnndo it'r< , d· 1:.1 1 . ·u \' t , , , .... 1, i., vo:·:\, e. <L t11·e em;: Lo • o ~1 ... an 0:; , e1·111.:c ". 

justi~~ima'! 1 ;;..:·t~~~ão\ e1~c'31'. ~:~nt~;~\\-'~;.~:uc
1

J~: Ton1lo ct1mp1·hlo '.Hll 1'.01·u1· qne 1ne f,!i im
juiz :seccional •lo ostulo de S. Pdnio. - pos~tJ pehi eo~1,,;c:1onc1<l,. :;rnto-nw fram1mllo e 

(, , 1111, ·. 1 ;,,:p ,11.(l •• • l , it, ri> •. 't .. -t, e'_ c:1010 ile i:onnançn. JlO 1 oto 1Ja C:un 11\t . 
. L <,•,l, ·--· 1 .::,HU. e, .u J:'8I O<,::;, U l 

eladão e posso allil'mar que elle se1·ia incapn 
de, ab11s:.i.c1do, porlir ao Co1·po Le~·i::;lati vo 
nm favor destti. 01·dem, si não ltouYcsso u1n 
moti.Yo <tlb:nento ponrlc1·oso 1Jl18 o impellisse. 

E' encerrada a 1liscu:;s~o G :i.1.Uacla, ;1 vo-
\~~·;~o. 

Entrit cm cliscns:::ão o projecto n. 9 dcst·.; 
:inno, concet.lonclo licen1;·a no juiz do T1·ibunal 
Civil <J Cl'illlinal e.lo Distl'icto FeclceaL l.1aclrn
rel Sal vadoe :l.nto11 io >Inniz Bwi'ótO ,[,, 
:\1'<1.!.ri°ÍO. 

Compa.ulwiro qur: l'ni Jo ~!'. Santo;; IV e:-1·-
11eek, n:~ an tig-a as:;0m blóél prov ineial elo Rio 
<.le .Janc11·0; pude apreciar, n:lo són1cntc o no
taYel talento do illustre cidadiio, como sna 
inte!!l'i1hde moral. Dizei' isto e a!li:·mal' ~to O Sr. Cantão - Guiando-me aincfa 
meslí10 tempo r1no o St·. San-tos \\~orneck niío pelo Jll'incipio r111e lia pouco emit.ti, ilc que 
S<? anim~u·i:l, om circum,:tancia al~nm:1. a ilev'" prnsidi;.' a todos uS nossos acto~ a jn~tiç:~ 
fazer nm pedid1; qne não f'o5~0 jn:oto e i:a- on polo menos a equidade, entcn,\o r1ue 
zoa.,·cl e ~l1.'_?rec:cdo1·, portantL1, , la uwb füYo- Lâil dern111u,; rotar C'5t;1. lic'. 'JJÇ'.a scn1 vcnei
r::i. vel dec:1sno por p:n·tc desta C:nm1r:l. mcnto, mns qn8 devemos tlal-a com o ortle-

E,;te ilJustt'c citblão. lia lon::o~: ~1nno~. n::do. como a Ca!l1;1ra pa1·cce Llbposb a, 
sofl'r'c 1!.1. vista; tem esgotado todo;; o,; i·ccur.:. dar ao i_1ac:liarcl \\'erneck.; on cntü.o uegue
;;:o,,: aconselhados pelos oculi:>t:is do Rio de Ja- mos a 11cen:;:c. Si o requerente merece este 
n"ir•), domin:rndo-llle o e,,:pil'ito a 1:;.;pe1-;rn(:t~ ra vol' 1i<t Cc1m:wa, de: no~-ll1e ri, licenf;a, com 
de Cülhcr vautttQ'ens cGnl o Ll~~t::urwnto do ortlé\nado, é o mca 1wincipio, pêü'<L não ang
prof'essm· \Veklter, ;\quem vae con;;ultar e nientar o;; onus do ·n1esour·o, porque a gr:tti
C\lW tem sido o ccntl'o ele luz neste ramo Jicnçil•) vae s·~1· rece!Jid:~ pelo S'3tt substitLtt0, 
impol'tantissimo ele conhecimentos, p:H'[t os e nüo se "itcl'a a <lespeza elo Estndo, ao 
mais clistinctos oculistas de::;ta capital. ins,;o que, si a liccni;a. fot· <l:tcla com todos os 

St'. Jlresiclente, lia nintht tuna·co:Jsidera1;ão ''cncimcntos. au:.nnentarú a •lc~11eza. 
pondero~a ·e que mi li ta. em fa vo1· da j u,t!s- :\Ias tam hém 6 cl,; j nstiç:i, qu~ não negne
sirna, prdençiio 1!0 Sr. ' Santos \Ye1·11.;ck, e mos a nu1 o que damos a, OlÜ\'O. Não merece 
é esta: os cofres publicos u:io dispen.l01·ão nm m:iis üo que outro. A questão est:"t na, 
um só ·;lutem atém do que ?ctnalmento db- ap1·ecia1,'.ão que a, C:tmarn. deve fazer das con~, 
µenclçrn, porque o Sr. Santos Werneck, s::mdo diç:iícs em que o requerente :-.;e acha. S1 
,iuiz lfecdoual, or:a sua. falta os :ig.izes sulJSti-. reconhecermos que elle merece este favor, 



Gamara dos Deputados- Impresso em 04/021201 5 15:49 - Página 21 de 23 

Sessão em 10 de Jnlho "de 1801 :103 

pela n1inha parte niic tenho a men::r dnri1ht 
om conceder-ll1'0, mas com o ordenado so
mente. Si se reconbecer· que não merece, 
devemo~ negar-lh'o. Nito .sei em que condi
çüc:; ~e :1l:!1a o p9ticion;u·i0. Desejaria, por 
conscquencia, q u~ a.lgunulos membros desbt 
Canmra, que tenh<t plen o conl1ecimento 1.lelle, 

· mo ini'ornrn.s:::c si r•~;tl111enht este bal:h:n·d 
l'.:;t;\ nas circumstancias de merecer a licenç:t 
que pede, si as suas circLrnstancias silo 
taes fJtlc el !e nito possa d is pensar este auxilio 
do Estatlo. Si a illnstre comrnissiio medc
rnonstt·m· qno assi1n é, nito terei o menol' 
esGt'npnlo em conce<ler a Jicenç(t, sô com o 
ordena.elo. 

Si, po1'6m, a commissii.o diss2e que o pcti
cionario não merece este fa\·or porque as 
suas cir-c111mtaucias j)Odem fnzel-o dispens:ll', 
então niio terei o me11or· escrupu!o rle negnr 
a licença. 

Xão tenho mais I1ada a rlizcr. 

Vem it mesa, e licb, apohvh e post<l con
.i nnctamcnte 011111isc: 1s:;iio n. segui ute 

E mcmfo 

Diga.- se por seis rn12zcs e só com o ordctrntlo. 
-Oti~ciJ·a Pinto. 

Vem it mesa, e lida, apoiada, e post<t con
junctamento cm discussão a seguinte 

Emewfo ao pr(ljecto do parecei· n. 9 

Vem rt mesa a seguinte 

Declm·açtlo 

Dechro q uc votei contra o pa.rece:i.~ n: ·3, 
rolatiro ú pt'orogaçüo de prazo peclido 
pela conce;;sionario tl:i. permissii.o constant:.<.ie 
Jo Jocreto n. ,fot de 7 de clezem br-o de 189 l, 
para la\'l·a1' out'o e outros rnineraes no es
tado t1e :\h tto Gros~o, poe j 11lgar esse ns
sum pto ela attrilJuição confe1'ilht aos estados 
no al'l. 1il, tit. 2" da Constituição Fc
det'al . 

Sah das sc,;~ijcs, 0 do ,julho de 1891.
/rnwrim {i,q·cia. 

Yii.o •t imprl1nir os seguintes 

l'l:.OJF.CTO;': 

::\. i4- lS91 

(',·editos .Wj1p[Cti!C11lC!i'CS ri8 rerbr!S: rnlJsirlios dos 
:;i;n11,.lo ;·,!s 1: do.~ deputados, sec1·etarias do 
Se;wlc e da 01,;nw·a, íl(t, im1;ortancia de 
.:?.0;) / :0;-;7~::1i8 . 

Att1milcndo ao art. 83 do titulo V tla Con
stituiçlio, qnc manila Yigornr, emqnanto não 
revo;;adas. n:-; leis rio antigo regimen, no que 
expliéita ou implicitamente não fór contrario 
ao sy:5tem<'I. <lc gornrno firmado pela Consti
tuiç·ão, e aos principio:.; nelln consag-rados, 
0nteude n commis~iio de orçamento qne acha.
se em \·ig·oe a, lei n. 5S\J de 0 de setem-

No caso <lc sei· concctfüb n, licençn.por18 broile. t8!JO o com ell~l o.§4" do art. 4'', 
mezes, qu0 ~e ia sem vencimento a.l '"U!ll. qn0 th ao Pode:· Log-1sbti".o a competen-

.. ~ · . _ . ? eia pat•a approvar os crcchtos supplernen-
s. 1:.. Saht rbs se:::sues, lO de .J nlho de 

1 

tare::; pedidos llit mensagem dil•ig-. ida. ao º. on-
l 8Dl.-Jlora<Js e Bari-os. ,~Te::;:;o Nadonal pelo Presidente <ln. Republica, 

[.1am p~1gameuto dos subsídios dos sen•tdores 
e tl:lpnt<ulos, e st.Jcretn.rias do Sen:Hlo e ela Ca
ma1·:t, no que não l\'.•l' contrario no qne deter
rnin;t o art. 22 da Constituição. 

O Sr. Feliciano Penna. 1liz qno 
está infol'lll<l'.lo qutJ lia n:1::; past; •S r.l:1s t:om
mi,;;;;iíJ,; 1Hl1.ht menos de 600 rer1 nerimentos 
1!e pensõe;;. 

fütn 1~1cto <1conselhn, a, Cam:ua. toda can
tella e severidade no exame, de nm pai' rn11 
uos pclliJos fluo forem sujeitos à su<t ;1p1·e
ciação. 

"'\. prop;J~ito dos pedidos de · ucença, 'de cm
prega.ll o=:: 1' Dh !icos, º· orador ~ntra n;1. sua 
aprec1açao c1.!m os 1nu10re;; l'ece10s. 

Faz diversa::; considerações sol.ll'e n, natureza 
desse:; irntlido:;, julgando qne o p_·ticionario 
deve primeiramente I'llq uzrer <.lO Poder Ex:
ccutivo, at0 seis mezos com o seu or1Jenac!o, 
e, só no caso de ! he ser d1mo;;atlo é q uc dern 
r·~corret' ao Podei· Legi::;lativo. 

O Sr.. Z,\:\LI. fo,z divel'sas considerações 
:,:obre o assnrripto, sustentando o parecer da 
commbsã.o. 

Ül'a, o art. 22 tem <luas p:irtes distinctns : 
- a primeirit 11u~ eetere-se :10 1iiantwn, e só 
pódo ser tlcternrn1a.llo no ultuno anno desta, 
para, a le~islaturasegninte;-n, seg-unda refo
re-se it ig u~tldade dos su bsir.lios e póde e deve 
ser desde j ó. respeitada .. 

Em \'Írtude dis~o a commissão aceita o 
credito de i.2:~0:000$ para pagamento dos 
subsídios doe; deputHdos, em virtude da lei do 
anti!.!·o ro~imen, ainda em vigor, e o credito 
de :-;7s: otiü::; pam. :mlJsidio_ elos. senador~s, em 
virtude do lll\:cc1to constit~1~1om.l (art. 22), 
qne manda i;:u:tlar os snbs1dt0s - tudo para 
o exercicio de 1891. 

Entendem, por.}m, os membro,;; d.:t commis
s:lo, os Srs. l-:.odrignes Alves e Rosa e Silva, 
que a p:lrtc rlo art., 2i que manda igua;lar os 
sulJsiclios só põrlc ter execução na occasião em 
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que, em Yil'tmlo do iwriprio art. 22, tiver n. cl0ses~ifo no refot'ic.lo nnno rlc 1800, e, sendo a, 
:ictnal Cam:t1':1 no nltim;, nnno do sna. l e~·bl:l- ~,chtll sessilo de qn:itl'o mezes, vcHica-sc a, 
tnra de Hl<tt't: l!' o ')?!(1;1~1foi d0s suiJ::Uios i);11·a ;t uecessitlade de crerlité•:: snpplementares ús 
seguinte lt~g-blat111·:t e qne por (•sse mofü·o l'cf'c1·id:1,; \'e:·lns. conf'ornrn con;;ta 1las :fomon-
deve ser ;1pp1'0'::tdo o_crc:dito 1le Gli"i:O llO~ pe- :;t1·::<ii:':; j:i11 t:ts. · · 
didos, poi:; o contrario importa. rna1·c:11' o Nn. eonfi)l':ni:ht!c do art. '.?Z <h Constitui
IJWOl!l!úZ p:11·n. o~ ::-ni1~iilios 11os :sonad.Q1·es, vio- ç'io, :lo l;•rn:::·1·c,;so co:11p·~tc tixa.1· o ::mh~idio 
!ando o jlfü]lt'i0 :tl't. :2:!. dtt Co!Jc:titni_~'.:in . p:n·;t º' s0:1:tdo1·es e deputado"; ma,; t:nmo. 

E' m:·:i:-; de parcc .~r a c:om111ic..;s~11 'Jll•) ~·'.i:1m no;; t01·mos do dito :1rtig-o, ;:ó o p:irlcrú. f:1ze1· 
:l]lJWOY:l!lns os c:·c:litos du 45:52-l...;HJ:! e rle !:o ii:,1 d:t i.~gi,;l:itn1·;t, p:i:·a as0g11inte. tnr-.;1)-
8iJ::S~17s97ü, dc;;;·iez:•s ,i:1. f'.::it:ts 1:0:11 os sn 1:siJi:•>- ii:~, p;w t:1 l mo ti \'1) 1k manl.01· o lllt'S1Ho :;nbsidio 
ct! son:idoros t) dcpntados 1 l.,; j:incir·o :1 1'0w- :1 :i ti::·ior·11w11 te 1'sl:1 belul:irlo, i\ 1y•:-;te l':1s••, os 
roirn. e os cn.:dito-; de 1:-;;s;:;:;()_..; o Wci:-li-! ·.'.;~h·2 e:·o·liln,; :-;:1pplomcnt:11·0:-; p:._:ci,o.~ :,;c·1·:fo tJ ,3 
t~om i1s despCí.::lS d,~ pnbl!( ·:H;.iío ·e !' L'd:h\ ·üo do,; l .~!2:~:0S:t.~:'i/:i, :-;.: 111:,1 til:?:52-l~-lOCI 1n1·a ::. rn
dehates 1.) ,;ct'\·iço de ste:10~i·[ip!I i :'. no w-:•"li'l'i- L·1·ica-sn 1 1si•lilldoss ;~n:1 d .we,;-• ~ 1. :1 1o::i:-1i:0::07Ci 
eio de l ~(ll, e !!I:l.l'l'a1· o ê1·cdito l:,~ J:i:0 :11.1!) P,'l~«'- ;1 1l•·;-:;-:-:0-:11b:<idio •.h,,: cLpnkl<•;;-·lo cxer·
para pag·am•mto d:'S Y.:•n ::·. ia1c~1 t11:; no:::: ·~ill ;we- c;c10 d" , c,:i 1. 
;:::ado;; •la scc;·et:1.:·i ::. d:l C>.mar:t ti0s lkpnl:\do '· Iµ-:m lme:ite. pc!•' rno\i,·o .i:'t 1~\:po,;t11, :'" 
no se!:!"undo ~·.:.:i1cstr0 do exe1·cir:io r.o:To11tl'· Ycl'!1;::;-Secrd:11·ia :[,) :-i1.'l1;l1ln-c--S1~c1·1J1:1rü 
em l'<lzüo d ~:. . 1·co!·g-:1ni:;:1ç-ilo dn nw:::n1:t s ·~C!'e- •la C<lm:11·a do:; Depnt:tc!o,;-p1w~is:tn! t:i1n!ir.m 
tar·ia peh rcsoluç:to de :l do eoi•;',·nt•3 1;1 .:·z . 110 ere lito.-; s11ppJ,,111 :;n hri:;;, rdatin1c,: i1.; c.:011-
p<w:1 o r1uo oli'er-cce <1. commissii.o u segni11te sig11:1çõcs ile.,t.in::ibs ~l" ile:;p·3Z<ts cu111 a pn-
nn,iecto de lei: lili1::;1 . iío u i·edac-,,il'l elos deb:tles ,,., :>81·v·i1;0 tle 
' Ó Con!:!TCSSO Kncional de_c_reta: . 1 st_e:1 1~_ .:!.!"1':1phi_a_. aliás a11g-munt•_1do_ 1le ]ll'i'f.'tJ. 0.,1.n 

,. Y1t't111le· dn,; wn·os cont1·;1c:!o~; cel0!11·a<los 
l~1-t. 1. 0

_ Ficn,m concedi 1.los an l'ri·le1' Exr-j JH~la~ re:;pecli.-a~ me;;as, :::endo tl e t:iG:;-):10~ 
cut.ivo. <llll:1 üe occm-re1'. ao pagamcn t,1 d1? qnanto ú [1r·i:nei t-;l rub1·ica, ·~ ilc lliG:ci.74::;09:!·. 
clespeí'.aS Je1tc1s e po1' hlzcr· po1• cllnh ele 1 rn;;tuto á :;e~·untla. 
e:;:er~ic;o rlo !~!)}, crc~lit~::; ~~!~J~l,e.m :J 11ta1:•!S · .\::::,;in1 cn1)\rl ,;u Yl: 1];\;:.;·t1Jn•li1\;1S dcmonstra
n,:.• __ 1n~.11ortan_e1a __ <l_e _~,.o.-)l :O . .i,:-,,(1-::;,_. ~~1: : 111 : 1 ('.ücs, diio o tot;ll tle :2.2:?:>:<1:)i~ :-;os 11s c1·,)uit1•::; 
4;)::::i~4:;400 e Hü:;)<.>n·;!),l• <10 despcz::s .Jª ferk.: i necc~-:arios as indir:n rl:\ S rui>i·iea:;. 
~om _os sub~idios .lle ~en:tdore,; e <!epat::ul11s, d1! j co;upcli ncfo, ontrn~illl, :10 Poder· Leg-i:;l:l
.1ane1ro a leve1:1~1_ro ; l .280:000;, p;wa pa ,~~-. tirn, ;L v;st;L d•) 11ispo:-;I 0 no§ 'Íº 1lo a!'L l" da 
monto de snlistd1~ dos lleput:1~~ns, n;t :;e:-;~ao lei ii. iJS!l do g rle sde:nlii·o 1!c 1830. em 
actual; de c}78:0Uü~ par:l snt•SI•tlO oos senai!1)- vig-or, dü •V~:;oi'tlo com 0 :u·t. s:; da. coi1sti
l'e,s .• I~<\ 1~c5ma . s_cs~ii:? ; .. d ~ ,, !:J\ ~~?::- e tniç:~o, 1·0sol\·c1· sobre ;.\ <·onc~ssi'io de ta(>$ 
luli.41,~:-:-\)\)_ c~m .t:> üc.~pez.1s tL ]'ll .. •ll• .. lt;d.O . cr0d1tos, sulJmetto o assn:npto •t \·o;;sa aprJ-
1' 1lacç:10 dos uebo.tes o scr\'lç~o st1m.•gTap:1;co 1 cia"iio. 
do exercicio d e i8\Jl. e rn:1is 15: O:JI) ~ P'll':l ' . . 
pag·,1mento '..los Yenc:i1Í1011to~ dos em;:i·eg:ldo:;; i:- ~-•_1 1_1,it;~l. 1 1:t,t:·~!!1nblte;~ do~1 E:;lat.los Vnidos fio 
da See:ret:i.r1a, da Cam;1ra. d0s llc;;ul;v!o:; no •• 1.1z1,, -' de:: Ji1 .1 ho 11..., p.;_il, 
2.0 semestre do ruesmo exer,;!cio, ,i,:n Ti!· tu ~ le 
da. resoluçiio de :) uo corr0ute mez . 

Art. 2. 0 H.•jYop·am-se a:;; ,\bpo{çüe:; em . .. . _ , _ , .. 
contrario. - 1 Dc1.10,1st1açao tla lle.-pc .. a coin o .o;ubsirlio do~ 

1 
senmlo,.c-; e depuiwlo . .;;. no e:~crcicio de 1891 

Sala. elas commissões, \J de julho tle 18!)! .-

1 

Rodrigues ,Ll<:es .-l;~i!ocencio Ser;cciello Crri- ''Ve;·bas 
rêa, rdator.--Mo;·aes Ba;'ro~.-.10 170 Pi,ih'Ji;·o I Snli,;irli 0 •lo~ snh~idio dei;; 
-F. :1. Rosa e Silva..-Fi_r;uei;-edo. -F. Jfa!J· >~n:iclnr~~ de1,,1ta<los 

1·ink.-De;neti·io Ribeii·o. -A.lúer.to B,_·wi'/r7n . I Subsic~i.·o . pago 
Sr. membros elo ConQ"ress·) N11cion:d- Xo ~nl .Ja~eiro e 

reln.torio que me <ljWeseíito:1 , em mnia nltimo. 1 liJ\·e,1·u 11 ·0 ..• ·: 25-i: 14.9)~00 
'expõe o niinistr>o de <'!st·1tl0 dos ne;.;·0r: ios <!o: C1'1::•Lto.do 01-
interior que, DO or\atnronto <h:; 1\e.:p •z ; 1~ cio! <.';:uwrlL,'. · · · · · 212:6'?5) 00') 
rcspecti;:-o minbto1·io.1»~ !atints :rn cx•jl'Ci r'.io : !1~ ! . . 
1 8~)\), m:t;id:ido vi:,:·01·::tl' no de JSD!, p.· lo do· I De/t.: :r. · · · ·• · · 
~reto n. 088 A de 12 _d': novernb1·0 1b 18 ~1 :\ i Sn i 1~idio p·or 
Joram <IS ve1•kt;;-Sulmrlw dos s:;nê1rfo:·e,;- e 1 p:ig:1r durante 

,1;,: 5~..i:::: .wo 

54-l: 057~97G 

S0:557$97G 

-Si~ Lsidio dos clepn taclos-contem1,J;11!:1~; cnm i a :> !~ S->ito or1!i · 
cr.ed!tus na irnr_iortancia apenas ele G_7G:l25S .. l1 !l<~l'i:t.. •• . • • • 567:000$000 l .230:000$0Cl0 
sendo: 2l::':G2:Sf:; lKtT«l aqnell:t e 4fi:::5008 p:tm ------ ------
e:::t:, por con tc\r-s1~ s:)mrj !l t-~ com mez o rnei·1 . Cre(lito pt'c.::iso 612: 52,1$400 1 . 310: 557$976 
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Terceira secçi:"LO da Secretarin. de Estado dos J lidade dos cargos !'e1I~raes entre si, no mesmo 
Negocios do Interior, 2i ele junho rle 1891.- grito a. riue allnclin cm sen art. 1. 0 ; 

Can;alho e .)°r!ll~a .-Visto. - O dirüctor, Pe- Consi1Jemndo alem disso r11rn o referido art. 
llro Guedes de Canxilho. - \'i::;to .- C1.ipÚlino 1.0 al.1rc cxeq:ç:ii.o e!n f:wo1· dos cal'g'03 de ca. .. 
!lo Amaral, direclor genll. l\íCtc1· p::r:t!11ento prolissional, :;cientifico ou 

Demonst1·açr7,o das despe:;r1,s com rr í!U~ilic w;r7.o, 
redacçao dos debate.~ e se;·aiço de stcnoq;·(l,-
1ilt in, no <>:··en.:i cio ile 1801 · 

teclu1i1; 0 . c :~ i: L1J.li;.:"io <]lW na p1·:1tic:i. pó1le nb_rir 
es par,:1) : ~ aim;;o::-; em 1.l:\111110 1lo salntnr pl'nt--: 
c: ipio in:;titniLlo no ad. 7:3 eia Constitnição, 
:;;em em h : 11·~·0 de n;i:o c1n-o! verem antoriLlauQ. 
:'..rlmini,;tr·ati•.-·;1, jndi<:i:u·ict oa clec tiv:.t; 

Senil;O elo steno
,Q'l':tplii:t ( despcza 
p:1ga): 
I-:111 .i :1!ic1ro .•.•.•.• 
1~111 t:.!\'0 l'CÍ l'O •••••• 

1'11l.1lir.:1<;fo do,::. 1fo
ua Lc:; ll :l l11 1p1·c1i,,;;l 
!.'\a (;ion:ll (Lle,;pcza 
l'.al<;nlada): 

Con,;i1\e1·;rn :!o '!n!; '' incomp:tti_1iili'.h;.1le alJS~
~, ... ,."ht·i:i d ,) :--;"i:r, ~ tru·i:\ d:i lnt: 1. do:--: Citi','..!'O~ l t'~:l · ·~ l';\r.~s entr-e SI~ pote constt

c·:i.:,,,1.,·a .i .,, tne io:):1l:11r>nlo set· dc.·~t'd:t•Lt yioe lei ordi1H-
1'"J"' ~"dº' t·ia. do Con'..!·1·•!"-~•), r111, .. 1· s0 :1 ttenda ao ot·igens 

;-.: ! • !1 : ~ l ! 1 • 

· p .. -,:itk::c:; d:i,; in,;titnir,:õc,, 1ptcr aos peincipios 
rnnd;::11cnl;1c:; ('.{)lJS:tµTado,;; n:t Con:;itn iç~o, 
OJHk IÜO ~·) C ll•~C'llll'<l r\i,,;po,;i: ão ![llO ponha 

11 :oon:-:;0: 11) 1:;: -;:i1i . .:.:0011 i:.·111 d_n\·id:t '~""" l'"l1:t· do t~tJi1'"·1·.·:;.;o. 
111 ::! I -1~1:-:1·, 1:2 :71;-;~t::ítl Cond1v: a, com mis<io . o ll."crr;· .~ndo o sc~·uintn 

sul 1,;ti t11ti1·0: . · - . .. 

1 O C1_1ng1·c;;.:;0 l'\acion[t l '1 .2.::~'cta : 

1 

,\rt. i. 0 Os cmpmgo;; publico;; fede.raes 
_. _ sü.0, 1lcsdc a inv(~s1idnr·.1 rc::;pectirn, incompa-

Em .in.ue!r·o..... . . 111:():)0;.:;ooD l '?.::JOu:-;0:10 ti,·cis (' tlt1·c si e (·nn1 qnalrpicr !'nnrç:ão pu
Em li.ffcreiro.. .. . . 0.~~5;-:.;714 l l : OU7S l-12 lJlie;n, ll•i ;:üver·no on it1l1ilinbt1'<iÇ:í.o dos esta-

------ ------ d.Js, pod1.m 1lo a oll,~s t\::1rnil'·se s<imentc eom-
40:;:,00$000 50:GZ-1SD9~ missó ::!S l<•!:1pot·:11·i :s ,Je n!'l!em !•ll!'amente 

C1·01lito tio or·ç::.1 • protb:;ion;1 l, sci cmtilica ou tedrn ic<t, r e,;peitacht 
niento.......... :10:00 ~1;; ;oo 8G:G:SO~OOO cm to.lo o e 1so a pt·oliil;iç:io constitucional 

------ ------ ela:> a.ccnmnh1.çõcs remunc1·:1das. 
Dc(i.cit... . 1n:;,:-10S:JOO 1:~:\l7-J::;9 :J2 Art. :! .º Pe1·rl01·ú. o empre'.!'o que oc:~np:;1· 

n0 g·1wei·no OL< •Vl111ini:>t.1·:1ç:io fo1le1·[tl, Se.J'" 
e \le de 01·r.\e1n polilic:1. :v!1:iioistmliva ou ,ju-
1lii:i;n·i:t, o chh1l;"io q 1w :-icüeit::u· emp1·eg-o, 
rni:eçilo on mandato l\~gi,;l at ivo !li) govemo 

1lespeza ca.lcuLldn. 
para cinco JH:}t.es 
de sessií.o ar• li na -
r·~a, ........... . 125:000.SfJ!l~) l:J'Z:500;'.:000 on ad111inistl'n1;ão 1In;; c,;L;t•lo~. 

,\.rt. ::.·,O cidad<i:o qno ti;-er exercido o 
Credito preciso ...• 1:~5:500:)000 1GG: 474$D92 cai·g·o 1\o g-ov ~ma11ol', p:·c:;irl•.mte ou chefe ~o 

Poder Exec1ü1 vo ,;m ~n:dqner est;1d.o an tcs c,e 
:? Secção da ~ecret.:_1.ri<.t ~e Estado dos Nc- se!:; incz1~~ :~pós o t·~i·mo do,;;"as f1mcc:õ3s não 

goc1os do lnteni:n-, 21_. de .iunho. de JS!J J-1 pürleni. sm·. nome:\clo rninbtro tle Estado ou 
Ca;·Mlho e Sou:;a.-\'1sto.- O d1roe:to1·, Pc:- membro do Supremo Tl'i!mnal Federal. -
rfro Cucdcs de Can:ai/w.-Yisto.- O tlircctot' j .-lnrphi/f)pltio. - Arist i rle.~ L obo .- Francisco 
geral Cv.pcrl:'iio do 1lin~;-al. Olicerio.-Fr(l;1ça Carvalho .-Char1l!S LolJato. 

X. 5 A-1891 V'oto e;;i sepa;·ado 

EstalJelece inco;;ipaiibilidmle.i e;it;-e os c;w.r1os Vencido. Votei pela acceit::wão do projecto 
f~~le1~ac:~ : .. º~ e:~tr.irliia.es,. :~~fro ,;;n 1'.1~;e;·~~s d~ 1 11 • 1: e:xecptt~ :t lo 0 ar t. :::º. ' _ 
~' cle:'.i p1 .. . ,i11ie,;te 1n o/1 .. ,.,ioiw l, scwi.lf.fu,a oi, 1 O rel'or·i·lo 1:roject_o_, . . e~t:\tnindo exclus~va-
.,ech1ticci. :. m0nte ~obro rncon1p : tlln l!l.les entm. c:1rgos 

. _ . . . _ . . _ !':~d0rae.1 e e;;trt<fo·1es. con:;a.g1·a doutrina per-
. A_ comm1ssao '.''.- cons t1 tniç·ao, ~·'g-1:;, , nçao ., e l'eitw11>.n te eonstitndonal, <\O pns~o que o sub
.1ust1ç~l1: a qnem ~º! _pr.scntr: \) l!I'O,Jec~o do Se- stitutivo :11Jprova•l•) pel:t rn :tio1·ia eh commis
nndo, mcompatllnl 1~andc o~ ca:·go.~ k<.let·ae; e silo, ampl:'audi) ;1 esp!1 e1'a do projecto n. 1, 
os 0st::ulmtes, vem dai· sen pai·cco1·: fore de r1·ent:i disposiç0::s exp1·essas da Con-

Considet'<tnrlo que o pro.iecto so dieig·e npe- :;titniç:'io Fet.l<ll'<d : r1:!1tln.mento este pelo qmtl 
nn.s. a c1·ear ;L iocompJtib1.·lithvle ab:;olu_tn. .. d1i;; 1110;,;·nei áqnel~e snbsl1tuttrn o men voto e ,G ~º 
car-;.;-os fodeeaes e os estaduae;; , o m1ttu1do desenvolverei pcr;1,ute ;t Gamara, poe occa:,;1ao 
sensivelmente a que refere-se ú incompatibi- da respectint tliscussão. - -

C:un:ua Y. 1 :1~l 
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Sessuo em 11. ele .Tuiho de :t88l 

POl' ontl'·J lnrlo, nãn el.~parn 1notiYos tle ín-' s:1'.'CCQ-111e vit· .r8:i.lis:n· nm fim (JtL nã~ 1~Ól1~ 
tel'e~se uublico 11 ne aconsclh•_'m a ;Hlop.;-:L~1 do!:-, ·1· 1lesc-onhcc1do a.bso\ ut.;1 mcn te pelo~ :;em; 
allnc~id.o' ;1l't. ;;;11 ! pr\1jecto _n. 1 ); e nmn ycstric- i' illns~1·e~ m:mlJfos, o an;;men to das renrlas 
~.ão m1nsh1 e od1t:•B:1, razao por que olforeço :1. . palihca:-. · .. 
sen-uinte en10:id;t .. : 1 .Ci11.11teço q1w o assnmpto de). qne :s .~ occu:?~ 

;,) • ''°) ' L elle 1 .. nor :rn;l. lJ;1tllJ't ~ 7.a, ue!Jc;u!n; mas :>01 
~t'.ppr1~1~-:5'.' . ''. ~:}:, .-, . rJo l~~'O.J,~Cc~l .11:, J :-1 t:l.!\lht:lll qne e n0s,;o dever, por tOUOS OS meio< 

Go 11 1. alc'e~ e; h1.,ce.'. , •. nc1. •lo. \ ;:ite1 ele .\ccot do 11 . . 1 .. 1.,, " . .. aJ·itl'O' ri"r> se 
1
-10.::.,.

11
1• 

J · . • ~ • • p1·0 1n-;1•· e co u .11. \_•:::- , . ~ :, . L.l..... -.J•Jl ... 

com ·J. vot0 e.m 5,, narao.ln l1.n :--r. (Tü111:ah·e:; 1 e. ·111"'et't,_,t·" ~ 110~ - ., -. l'er1·'1·t1·rll',,.., 1'1S""e3 .. 1 . ~'/ . OI! l . ç. i;:[~ "'~"" · " .. V··' ·~" • Chan:.~. -J,co•:1!fd1 o ~'i :1iir'iru.,. .~ ú e ln 11,-\. rnni lo se nota a te1vlencia de $C 

1 
dcfr:1wl;1.r o fisco, procnmr:do-so por meio de 

>i. :'í - lil~)! , :,;nblitníçüo dt~ nome;; il u snli~tanr:ias que 

1, cl \ff<~ lll p:-t;,t<ll' t:u:\:.; alt:1s polo.s os .Ia~ que.as 
(1°0 :-:L:ür,o) p:1;..;:1m mniln rnc!101:cs: !~~ _to ti·::;;. 11;,c:s~;1r1a-

, • ., -.; . n· 1 .1,., ··t · • . mcnl". lll11<'\, i\H!ll:llll1; ~\ll C011)!elc1,\iCl t\;\S 
O Coog1•osso ,, .. c,.)."1. uLc.rc .1. · 'no~~:i;; rcnd:i;:. · _ 
.\rt. l .0 Sito incornp:ltiY•:+s d ·~:-;de a inw~s-1 ~·~i 'file algu:na:; eh·J;;as. p 11 t' cx·~mplo, sao 

tidura os ca!'g'•b t" ~·lk1·: 1e~ 0 o,.; est;1·i1:ac.-', ! intt·oil uzid:t' nn rw•..:o nwt·c:\clo e~1 :11 1•s1~tt1lo
::;aho cm m;lt0ri:\S d.; O!'dem pni·ar:: :: nt c~i 1 no111e:,; C! é por· _ i.i~L' qn·.) tci:n e; i :i dolil1er;11,:ão 
pl'olissional, scic.nl i1bt 011 '.º. ~l.rn!c : ~,. r1.·lll:. n~o ele .. :tpre,,;cnt:u'. -c~l·) J•rnjcct•1 c0_n1. qne J•rocuro., 
en,·oh«u11 auto1·1el:1dc ad1mn1:>t1'<Ü!\<1 . .Jlldt- pelo111.:·no,,:. d1m111na· t:1• ' " :11111~0,,. . . 

ci:tria. on politic:1, na l:niifo n:111os c,,;tadn~. , i';1:·a .iu~:Liiie:ll-o, pod:111to, n:lo f;H'c1111:1;,_; 
A1·~. 2.0. Pe.!'f.101·:1 o c:1r!.!·? 1::d.er:1.l t,lc~ u:·,J .. ~m j <[, 1 e'!l1') cit:n· al;;·nih p~uc0,.; ex,:~mplo,;,, tl1~1-

poltt1c:1 . .]Llll!ClaL''.:l ou a111t11:11,;tr-~1t11·a: 11110

1 

x:ind_o. para mais tardc,s: cll~n1 1.:1·cc 1~t'a º?.nr-;\ 
occupar. o <:Hla1bo íJHC accctto mnr:ç:ao on ela di,;e:!ssi'io, cnt1·a1· em mar::; larga::; con::-ulo
cmpr•'f!'O no gon~r·::n. on na ;idminbt ?·a ç-~10

1
. l'J.1~<)C~. 

dos ~st<'._';1 ~:s. _ .. J., :-,.. , ,. ,,,.. • , . . Citarei 0ntre onteo;; o lH·omnr . .,to 1le . qui-
./1.1 t. .). U c11.dJ.L. r1 nc. 1 th:. cxet Ct•ll o 11 ;,10 fJu•• ·leYcn:J,

1 1
):\ .,.,11, :1. t;l':a 

1
lc 100;; por 

cargo ele g-on.:1·n,!do1· 0•1 pr~:>idento Il '.JS c:;-1 1.·:i .,'·a~~n~a e iuteÜ~luiido com o nC1rne ele 
t_ados _~ntcs_de sei,; rncz .. c::s apo,; o lCi'HW d :; ,;: _~ :; ,; l ,'/iºi!t~tto 1 ' inino nue l)ilQ'<t io::; poe kilo-
fnnccu?:;. na 11 l"x!ct·a ;:01· norne.~do pal'a ' ' 1tú ~ 1 1 l e f!ll ' ·1 ~ -

· 11° ·t' o 110'" '110 1·' t • ·1! g·ramma. 
ll1ll ~!O 11 .l rel _•t;: ct; . L : \. Ca:n;).[',l compt'ehen1lc pcl'feitamento (\UC, 

Senado FeileraL 2-1 i!e junho d8 1801.- cm regl'a, n;; c:np1·c;..:-ados 1bs noss;;s nlfan
Pn1r!c1•!c JiJsJ de Jfi;,·r,,Js " /](l,.,,,s. \·ice-pt'c:;i- deg·;1s ni'io toem 1:abili taç:üc::; espec1ae,.;. para. 
dente.- .!:iii11 p,.,/,·o B!'//i,,.1 F:"<,·11. l" ~1x: rc- ,-e'1;ilicarcm esta l'rnudc; e, nc,,;~as conc!J1~õcs, 
bri.o.- Gil D ié:: r;,,,.f,,,.,_ 2" ~0Cl'8t;11·!1 .•. niio S•} ;t>h:im no caso de rccnsat'em 011 ni'Lo 

:1.c<.'.eil:lJ·cm eorno taes :1:; suhstanc\:1s indicatlas O Sr.. Prn:~rr: :sn: m:t1·e,t p'n'<t 01·,_Jem do 
11 dia c!:ts'3ssi:i.o de ;wianki : nos cl1?s1x1clios e ,-crit1c:l!'<;l1l que aqnc .• as 

Vot:içiio do p:irec:cr n dos pt'o.iectos. enja 
disc~1ssão fü'.011 enc:8n'a1la-I1iscussão do:3 p::i.1·e
ce1·es n;;. 7 e 11 e dn:,; reqn~t i1ne:itns e ineli
caç-ões a 1wesen tados n<t. :>e:;~;"io de hoje~. 

Ura:ita-se a s ·s:;ão ús 4 horas. 

15~ SESSÃO E:II l J DE .Jl:LHO JJE 1891 

P1·esidcncia do.~ s,-.~. Joclfjlti1ii P-~•iVl iiJ.Úw;o 
(2" vice-p;·esirlcute) e Jor1o DJpe.; (!" viçc-
2)1·esidcnte). 

qne s~o :·qiontnclas ni\o ::;ão ,1s qnc realmente 
so que1· ilespadHu·. . . 

Citarei aincb outt'O exemplo. :\. :1conit111a., 
q1w p::ga 2-1% ]!ela t;wifa, 6 inti:oc~nzicla com 
o no:no 1le na1.,:otina, <[Ue paf!':t :JO:::OOO. 

Podel'i<t' reldl'Íl' outras dl'og-a::; intrtJclu
zidas ,Jo m~srno mo'. lo 1):1.rn. rnosti·:w r1ue sLl:o 
1lofr:111cl:iclns os rcnrl<tS 'pnblicas. Penso, Pº-:
re111, que bastam os dous ·ex em pios qne e1te1 
p:1r~1. f[llG :l c0:nmissão l'0COnlleça. ~i vanta.~em 
do pt·oj::cto que te:ilw a !1om·a de apresentar 
it sn:: ,-,onsirler;tCi'iü. 

Em :.:·era!, S:·. presidente, os nossos em
[H'ega1lo.s pnlJlico:; nito teem siniio as lmbilita
ç<\:is ne•:essarbs p·.H'<t o clcscmlleuho das. fnnc,. 
•;ei,:s de ont1·:t or:lem qne dclles se exigem. 

• . . ,· 1 ~ ~ O -que =~~ontec..:e, ,port ;~nto, é qu? ellcs. nfo 
Ao meio dia, o Sr-. fll'C>:-1tlentc l·C·~l::r.'.l n:v:i t •~ em rGcnt'"os necess::i.e1os p:i.r:t impeclrr·cm 

haver sobre a mcs:t. expc. Jient 1~, a caj ;i 10i- tacs fr:uido5, 0 cons,;::tlintementc hão de ser 
tura se prJsS:l proceder a!1to.:; c.b act:l. \ con~tanternentr: sophi.~rnn.i.las _as rec_lamnções 

l)!JO lizot'er:1, si pretenderem 11npc:l1r ess:ts o 
O Si·. Santns Pereira-Si" pre- ontras frarnles, em :;ubstúncias que se asse

didonte, o projecto que tomo a clúliberaçilo melham, e que só o cx::l.me cllirnico pôde tlis
pe apresentar lloje :'t considera(,:iio da. Camc::.1\1, tingnir. 
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Sessão em 11 de .T1.1lho de 1891 

empreg;ulo~ dl) con:::nrso. ;_w j111z1 ~ue ~ respeito tle .cailtt ni,n de no:; e 
º' SP.. Tor,~:-.:T1xo 1rn CARVALHO - E s;fol' tril zer ~ ·ilr:t esta. (\1sn po\emic1 s com rch1;lí.o 

O SR. S_\::\TOS f'E<:.EIRA -P,mloc-rno 111,18 tlo,, n •sso-; aeto-; pus:S:t S '.n- lor-Hrnlauo por· e,,.te 
~' · Ex. camprehen:b r1u~ 0 itH!idrlno' ifll·'} · 1;11 nrp1.:!lc 01·;;:to do puh!iciJa.•lc; m:\~S quando 
f;1z .c?ncurso tlo cscnptn t·a<;'w met\:<ttiti 1, con- o red,1cto1· tk::>sc 01·~.-~o ·~membro úe:::.ta casa, 
talJ1~Hhld •3 e do ont1·a,; :nate1·i:is par<t a i!t- 111·:-m:H·v 1bri l.tmc'nte considoratlo, V. Ex. 
vcst1dnra cm emp1·cguo; nas alfonr!cn·a-: 11~'º ignora tarnbcm t[!W ó nrn<::. ma~ife:shlç~o 
ll1'1S que n;Io faz COilClll'SO do cl;inri:.: :~: ;[,, COf't :~si:1 ;~, OSSO C1.1i[cg«t O Vir aqm dtSCUtll' 
nem conhece :u1:il.1-;;o el1imii::a, nem teni eollJ· a :;; smt.;; opini0:3s o porventura. l'c!iJater S\'lUS 
petcncia espuci'tl pal«L i·econ ítocer e vei·i íic.:ar c:oncuit0; injnst0s. 
:is ihnulos rino · ~t'i pc•r p1·otl::;sion;ces J)Oclct\ LO !:'\a folll:1 qno ac1ui tcnl10, o Dfririo 1!0 Com-
sor descnlJort.::;:;. · ;;un·do, reil igt ln polo nos,;1) il lnstr·ado colleg;i. 

:\e,; tas c"J n 1. li ~"' ' '"· 1•1ll1·cQ'u con ::; idc- o :-;:· .. li•Sl; ,\ \~01 i no, 0111 1)di to:· i:1l ilc '.l e de 111 
r·ac_::lo d:l : __ :;1 in:u::_1 .'; ste ;'.r.·;.i •)(: lo d,) '.ci, <;11 1) .!,, jnl ilu, nr.,ica:·ou S. l':X''. 1··1!ulct· os n.1·3·u111cn-
1l01\'.o ao ;;n c: 1·1t c1·1r1 ;t \:;a:::ir d" ,;1ns \·:1n- tô~ 'l ::•) ,(,, t: ·íl.1n!\;\. l~.1r rn\.üei <'.. \1l'•lpo:üto do 
ta:.,:·L• JJ,;, ; 1,;~ i 1!l 1:n:no an 1.h illnA:·ada 1:;;)l 1t- ,._1:1tr::ctJ 1'ü l •: h«H~; • 1u r:~ n :-:~tno:uncntD i.le;;;t[L 
rn i,.:.,:1 11 d1 ! ra1.1: !1 ·l:1. :i ··n.io · ·•t t!'k>. ,;<::ii.J tt - c:t l• i t:d. E11t:l1l :t1 :cc:it: wi a competenci:i. do 
Yid ;1, tL.,-,,:·:·, ,; ,_•r :, i tl•:1 tdl ido •Jn : t·,;: t ,:_:'1'1: ,;~c . ; 1:t:\\ e n•·a1· •h :1::;:;111upto e conü1:1E 

'> [JI\~,Íuc l11 1j o ~- :· .c:·nii!l·': Li mil· ·m a l:.!"n:11:1,; 1; l:tn;;;ula:; ,_[Ll contt·;tcto, 
.\l't. i _.. Fi c: :1 1!1:~>i1! .i:'L Cl'<~ado na,; :!ií':in- i11,.;e:ind11 m0ns al'!.!''llllr.:utos cm dados 111uno

deg-;1~ ~lr~ 1;1 e ~ 11 01· 1 !t: n~ u lo;;·;tr de ("t.1!ll"1:! ~u11t1~ l'iL~o::;. 
rint\l os rl1_·~p·1cllo::; ilu :;:1! )..; ta:ici;is :: l; llii..:!l ! i- (_) nwn illustro collü~:l, prncuranilo ~cf~lt~u· 
ci:t:-i e t:l!i111ica . ..;, par.t cuj:t ve1'i.ic,1·;;i0 :;:io o:> 111<::11.~ argnrnc:ito:i, lbi dupl;llll'-'nte .m!eltz. 
l'?clamath:• i1:tl1ilita<,'.:Jc:; 1n·o1is~ion : ~c,; e 1) .-;[ii.:· Iní'r:liz,q11anclo irnpng11on ;t cnrntieten~1a 1le:;to 
ciae;;. ,_. u !1g:·:~:;,;:i, qne, qnasi c111 ,;n:t unarnmid:v!o, 

"\rt. ?." E:;tc (\111c1:·io11nrio tGPú as nwsm:l:; acc: t: 1t •u ~t iu1licar;:"in )Hlc· min~ <\]Wescntada., 
l'egalia:;; o tlit·citos qno os demai:; da mcsm:t 1bntlo pm• i:stc ll1odo t; ;1tcgorii~a llc~nonstr«
eatlw~·oria e 1·l:.1,.;,;c do::; conlet·1!11t<!s :1ctL1:ie:; . •1<'-0 d.i:\ •1ne t•eco:·1!1ccc su; ~ \'Omputenc1a pam o 
. ,~rt. ::. 0 P.ar.,1 esta,; 1.10mc;1çõcs_::;erão Jll' · ~- ca:::o: u. inl'eliz aimhl, ctn«ndo cont0;;tou ::\. 
(cnilos o,; el11n11c,~s e puar!nncúut ll:O:S diplo- .?:(a i:;tidifo tlo,; da:ü:i; nu11tcr·ieo;:; com que 
nwdo:'i, cio nutont reputação e r11·atic t •iro- jognoi. 
ti-::...:ioTÜ ' . 1 

, • _ • • 
-~ : ' · ., .. ,._ . S. Ex. na de permittu· que cn nao va as A\:·}· Re>'ogarn-sJ .t~ r.i::ipo-tçoes em columnas dos iornae:i tli:;cntir urna questão 

co:1t. ~ 1 r 10 · de Uio porp1en;t importancia; mns estou 
~a.la tla;; ,;essões, 1 i üe julho t!c 1801-I 1n'ompto tt Jat• [t s. Ex., liem como à totlos 

Sa,1tos Pe1·efra .. -Prrnlri G<!ima;·1Tes. 1 aq1:elles r1ue o exigit'0!11,<1~ cxpticctç0e~ .ne~_es-
'-/em ú mes1 e e lido 0 scn·uinte sarias, o estou convonc1do 1.LC r1ne, ücp?b Llt::-lu, 

".:) o rneu honra.do cu!le g-;t se convenceea ela. ex-
P;·o ·ecto · actiLlüo tio meu c:ilc_ulo e do 'lue _erra1l~s 

: · .! andam a11 uo llcs que nu.o querem acceital-o~; 
p:.u;i i:;so pou ho-rno à d is posição do Sr. José 
,\. Yelino e tio" ma!:; CPltegas 111ie tenham d11-
Yi: la '' respeito Lhutuellu. cx<tctid:io, alim üe 
n 1·ífü:nl-a. 

Art. 1.° Fica. desde já creatlo nas ai r.rnde
g;1s tlC }" C 2:>. Ol'clem O log-al" do C:Ol11'el'l'·lll<J 
p~t«t os rfospa.cllos tlc substaiH.:h1s ellimic1:; e:: 

alimcnclici:is. [•(tl':\ cnj:t ,-,~rilic:,ido ;;:"io 1·cc: 1<1-
madas lmbil(t:Lçõ i~s pr·o!i::;sim:aes' u c:;;peL~iatJS. Ditas c:St~s p~tla,vras, dern <lCC_l'eS1Jentar q~e 

s. Ex:. emJJre:>tuu-rnti conceitos que llllO 
cmitti. ~ 

..:'1.r·t. 2. 0 Esti;; J'uncciu::ario tcrit as rn.c:;ma~ 
regali:.1,:;; e direitos qnG os •lem:tis 1kt mesnrn 
cfassc -catcgo1·ia do::; coni01'enl13~ ;wtuaes. ,\.o lGr um trecho tlcste artigo, natural-

Art. ;;.• r>cw<t estes log;u·es só podee;:lo sol' 111ente fo·c duvida sol,rc :t aílirmai;üo do meu 
nomc:tllos os clli~ntcus, plta2·maceuti.ws diplo- ,ollega, lll<lS _ cm to.io o caso cen. pos:;ive1 que, 
'.~1ados, dv not<!l'la t·c11ntaçao e pmt1c;t pro1i;;-1 n.o ardot' coín 1110 füll:u'a no 1?1~meuto, me 
:;1oual. . . . _ t1rnssc c:sca.pallv ~:qnc.lkt propos1çao. 

Art. -.i ." :~cvogam-.>e toJas :is d1spos1ç,.>es i ::u: lll'OCU""l' no rcs•tcno 1mblicado u.o Dia-
c1n contr<1!'10. . • ' : . ul - ' . . . no O(f.ciat, :1ss1:~1 ~om> nn, rntegra do meu 

Sala das sessQ ,~s .. 1111110 do 1801.- Sai11os Lli::icut'Sll e ni.i.o encontrei o conceito que S. Ex. 
Pe;·eíra.-Pai1fo Gttimrií·ii:e.~. mo :.-.ta·illné. _ 

E· nois uma 11U:\1, in.-2nção~<le r1ne Sl" 1\~z echo 
O Sr. Antão d{) l.1':.u.·in,-Sr. pre-1 o mên eolleg:.{, :.tltribni~·-rne <t pl'Oposi.;ão que 

'sidente, V. Ex. sabe _rneU1or do qae eu, que l se. refere á amortisuç~i.to do capital o serviço 
não devemos, como representantes cb Nação, dos juros respectivos. 
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:30.~ sessüo em U de Julho de 1891 

. O qu~ eu _fücuti. foi a e. lansula rnlativa à\ S!tl e G de .i?nllo r··.eproLluzin a seu pedido. na 
m•lemms~wao, lll'OY:m1lo qne e::;ta er<t onero- C11.hl·lc do !{.10 Gr:rnüe. 
sbsima. 1 Clw!.!'arlo nlli, rui lllan1lado recollier preso 

1 poe '"il•~ e:·i:!i • mo1i:;t1•ao.;o ; e nin11a lwji;, lia 

O .:;:,.,,9 ,,-0 -. -;: "!'!. >o ... -- 1.-.. ~ • .., /
1 

:2U d i:.1:;, ó c,_·1n-;e1T:1 do preso__ p~n.l respondei_· ;i 
~~ ...... •J-~(_,. J.:.:,c;; .. ~ .;.'.'l.!(,.ll(.~- .. - l. . - . ' 

SI'. prc~idcntc, po1· Ji.WÇ:tt~'' ii1ll":t l'c';..:·í~11e11t:1l, ~;on~1;J'.~.'.) :·:·: .. in\·e~t1g:1ça.1 0 ~il1iS1;;<1ucntemc:!lte 
)(r \ J·,·t,·c· l" 1·· r-. .. w .. c_,1c1i.1. se~nmo a :11. \~l ~11 ia. 1.0 , • •,\., .iTl 1 ,.. ,· . · 1:· • 1 1 oÚ'i!.!'<1do a i11ter1·0111per a i'nn1l:u1w:it;i1·:\<) 1 . ! •Jt111:;; o;; :n:_.:~:u·ei:.; compp211crn,em o a cance 

elo sc!!nn1lo dos l"3fllWJ'imcnlo~ c:w tt~n11r') ;i d8"tn. p<~1,.;«µ·1rn::w;. corn111·elien•.ll!1_11 qu:~ ha. o 
]1onr·t ·- ,\, ,-11111 ,,!l .1'. : eo , .. i l , .. 1 .:- . 1. ( •. 1_ pi:·n,:t:11en l11 :L~ :nago:il-u, du l:'1·1l-u ate 110 

• (._e;·-'! ..... t tl . I;~t1!d~,tlÜl_ttl .... -.. ! :- . I·-' : i·i·. l 1 
rnam. ll1:lis Lmlio n:li> llonre mnit:·ro pnr:t 1 i>u.t~. 11it01·,)::_~c 11 .1,1;r1a .1. "10:«1.no os yroce~~os 
yot;ci.l'~''' .. 111•1 ,. ,.1 ·"t r•'-·"'""'."' : .. .- , _, .. - m111t::1·,~,,; :-:t 1 ;.!'OI"<ill111'!1l1~ !!llllto 1~1;u;; r:qnuo,.; 

..,e. ._., º, _ ~l J Cit 1 ... t:<..~:-::.~~.111, .·l C0!11.lllllol,cl() 11) f \]>O ~Jl' . .. -. ·,~() ( [}(' \ .... -..,: ,,,. j
1
1

1 
l D, \ _ 

lb CX•IJOSH,"aO COlll Cjlle i11J <liJl'!!:.:';1dO ;\ tulllal' ''., j ~' 1
1 

uCc;, l ·· L-..dl º·
1
'coll. ,J '- 1. ·' 11 

a]Q·utl~lllillll[OS de tempo tilo \il:8t'lOSO e que. lllU'.i! v::!'<.
11

"'
1• • . 

i·1'1·1]iZlll"Lltº. ]101' Y"Z'. ; t·- ·1·1·. •\ 1 jl .. l 1~11t1·t:L:111!0 ;:. C:\I!~.: 11': l·Hl;l ost:t pe1·,.;egn1-
.I. (;.: _, '- (.~ - v .C~~ (_, dU 'd1. '- P1.' ,U( 1)., (•';") ., ... \,., ]• .,. •• ] ,., t""r f .. .,, f,.. - l"I, ,· • ·1···. ]· ·i·e(·o 1. 11(.,.0 ·i 1 'll'\'t-Jl"' . tt:.i· ___ . 1.1. l\f' ..• tt '"·1_ ..• <" :-. 1 1 ... 1,1,11,,1 .. '''Pº 1,011. i111_1.11 .t , . u. " , " e " .1. e11.,\1.1 1 .,1 .lh . , 1 • · t 1 l • '\[ 

coÍk!:!·n;!':i!'n poncn,:;11:1]:1Yr;1s.:1:i1n 1!n eo11111Ie [)O!'_lli:ll 1'' 11·" '.' 1111 '. 11 ;,,; '""''';l;'.J i·u·onm · i)!1-
·- - tt"\º!1{,-.:1 o { 1" "·111" 1· l !'-1 ">'"liO~ 1• ("li 'i 11 • 

1;n 1 oa~::;u111pto in1po1·t·:1ü,:o que 1·11Í(ilil'i~·;1d():1 .·-,. ~.-··.~ ... ,. 1 :·.~~.', ~
1 

'. '· ·,.~ - .; · .• :--; .... ~.· 1 _··-,-. 
adüw p;a·a lJlais L11·il,:; e nct· 1i111 11:u·a:: s ·s~i1n 111 ·:tu , ... \.'("t"-· nni.1 n0 __ 111.11. ... " 'l'l·LIJllU 
de lio.ie. . :le::,.e ~1·n 11 o. 

Ih?\·u l'apidnmcnte1·cc:1pitul:n' o rpw e:il.-111 n :-;:;. (;:.:~f'I.\ P1;~Eo:-X<"io ~r~:i\i•w; 1h c:1ri<t 
disse. n:i11. tJ 1:1inbtru !11·,tz;!eirn jl'.Jdi;f.l,1 [Mt";1, q:1e 

Como haYeis de l'8L'.:n•rlar-YoS, tt·.lta \°<1-:"~ <J,. :;;e_ia l'(':ip•·í tida a stu t'ront·Jit·;~ pelo \Lciz \'Í
nma rincstiio impr11tanti5sirn;L - o ,Jil'l·it0 d11 zi11ho, ,;;t·) n 1~;.;·l1~ia. 
cid:ldâo manil'est.:11-:::c lin'erne11t0 peh im- u :-; 1: . .J.1,;; 1:: H:·:nr..\ 1 ~ 1 .-.\- o l':cto (·, qnc 
1n· 12nsa, de acco!'do com a µ·a1•:111tia ~.in,;titn- Jil;n,·., :1·r)(«l de notas c1Jti·e o ministl'o lrntzi
eionn.l. ic>i1·n ,, ;: a11t11rlrl:rlc c.:imnetentc i),~ .\Ionte1:i-

E' ti1cto rinr· n«1s ontl'ns rnilital'C:S te1il 1)~ déo. · 
ain1\[l llllia :'!1tO)'ÍrJ:1;Je _'l. C/111?111 l''.?5]1:>!''. 1ii't' <' , ., 

1
.,_, D o··- r , , 

1 
;-

1 
,,-, 

pre~t:1r cont:i:;, n11~ m:l!t;u·e:; terno:;; :irni\a ;1 ~ S1 .. <i.\ .. _.,,\ • .r..1·.::.->~ fJ 11·· •. 1.w ~-1~0,1::, 1 

i·espun~ahilidade lll'npr:a 1.ie no,,:s:i, c!:i,;~e: 1: :t rl1z(:;· que :;,~ per11n anxll10 a ~1011.l? 1:1.teo. 
e IJOI' is~o rpie cm dis,;e r;ue no (';tSligo, pol' . U Si:. .fo~1_-: .H:·:YILA_•-.>t:A:-jf<1s kl o qnn :l 
d~cm:tis ~e•·c1·0,. r __ PH?_ :·oi_ intUng __ ·i.'lo ao tli~. 1 ;m,1n·oi1~'.\ :l1.) .1-:.11) de, .1.:_tne1:'.'~,~Jer:]~1,.ron_ ':~.ti~<'. 
trncto knte c.l<l !·.,;cola l\I1lit:u· do \t\1) .io.11 ;:on., f .. n o qttt. ·\. G., ..... a '•, .:'.º"cu.e, 
Grancle do S~1l, o D:·. ,\nnihil C:n.,loso, p1W [Jl'u!l1go11 . . O DiMio de _1t1!!âa, o P.ii;, etc.,<: 
11m m·tif!o qne eHe 1111\Jlíchi';l. 1i:t imrn•en;.:;1, 1 <? Di~1trt1 1Jífici0 l, que aco:ln \H'PSsu1·0,;? ~l ile
deYin-.,e pt'imei1·0 ;1n~1·ig-uai· si c1·imin:lli1l 1d1) Je,;:1. U<h at:v1118~ jJ('':So:1e;; ._, <[ll 1dqncf' 111;111,;t~·o, 
existia em semelllnnte rmiJl~cnç::io, 0 :ti:1d;t :;i conservon-:-:e rnndo n1~sta m1pcwtant<: qit·)~tan. 
est:i. criminalillade ·' de or"clcm eií·ii 0:1 il 1J () S::. 1;_\J:r·;/1. P11:E."-\üo tinlt:t que 1'8-
ordem milit-ir. sp:_;nrb'. 

O Si: . .Tosi·: H1·:\·rL.\l~Jí.7.\-Ei~ :1:-.; r;tzü·~~s pni.1 

~n,_: 1;n\'º o ::1e11 1•et11c1·irn·:nto. ~!:<~, ainda 11ilo 
C tWLO. 

E' p:ll'<l p1·ornco1·0 debtif:e sobre estn:riue:;
füo, de modo a llrmar de rnn:1 ve1. o prec:~
deote, de modo n. pr\wocar nwsrno nma. lei 
especial neste sentido, p:u\1 que o cirl:vl:ío 
que tem a. hom>ct de Ye~ti1· !'ar.la niío sei:t P.:rt mo·;t1\n' :1 mit~fta imll:trciali:l:tde em 
apanhado ele so:·rreza qnando 0!11·<tr llMJni!lo rcla1.:ào :t 8S:S 1~ Jl1:i1,:0 ii:nstro q":12 dirige íniet'
que runrlacbmcnt13 elle snppõe o exercido de inaP10ntc :\ E~<:.u!:t ?.li\i\at' tl11 Rio Grn.nt\e r\o 
seu direito, é para isto que t1:;1go este recll10ri- Snl, l1ash dizer 11no nw lig-.1 :t esse distinctl) 
mento. - cí!ii·in! ;t jornad:1 de l?i de n·o,·emlJro. 

O Dr. :lnnibal C;U'doso, ne.:;s·; ;trti.2:0. com- F'oi 8ll1J o e:,.eol1ü1lu 11'11' nc'" me::;mos par<1~ 
metteuapenasocrirne do dizeri:;tny:...:....con- cornml!ldantr••lopdct~oileo:lli:Lie,; ar1iwen 
stou qne o ,;·overno do Bt'azil luv:i::. apri::I!all~) tinl1a ;1 110•1;.·:1 d0 p;1·tencr:1·. 
para fúl'Ç<lS estrangeirns. (jllG [o~;S'..'!'!.1 ,(ef'endrll" :\i°'lO 11l'e:·'.,~aYt! fft 1ÍS ont!'o li!O!Í'>O 
a, fronte~m do o~ta·.lo d.o ;uo Gnnde do S11\. 1 1·>itret:u1tu, clie: ::cndiu ::o :1ppello du go-

Or11, :,;emclhante ado pó.l--i p::.~~;1.r :::11:11 ,-c1'n<uloi·: 11il0 ":oi por r1n 'rn !11-q1ieado, exor
commentwios e. süwlo c;::«eb. :\ Lü aiiil·i11:1- iit-indo :la. ,.;11;< CLmput :·ncút :1

1) curr1rn1nilante 
ção, nada mais 'n:.Úm·~L! do qne o lrnl\':1r13l rl 1 esi:'.cila, e fazew!u Liê:ix;11· m11a 01·de!11 do rli:L 
movimento de indignaç·:ío p::.t1·io1icn., :m1 todo ;ig·gTe:;;;irn ao Dr. :\nnih:1l, qnanilo :;i crimi
hom ddn.d:io, tal <)nal corno :;;e den com o ti-_ nalicL:üu !1ouvc. não foi no exorcieio de ;;mts 
dadrro 1<'nte ela E;;col:t :\Iilitar 110 ltio Grande {'uncçõü~ 1!c lerite. 
do Sul, qae pnhlicon sen pt·otesto em via:g·em l'nrn este c:i.~õ ll:t Regula.monto dn, Escola, 
:lo passm por Santos, e rnnis tm~de o Echo 1),, que no ttl'l. 2W'prescl'eYc, com tocb. a preei::iio 
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Sessüo cm i1 ele .Tl.vlho de 189i 30'.) 

clat·cz;i, :1 norm:L r1t3 :1cçCl:o, do Cu:m11anila;1lt! 
qu::mrlo OCCOJ'l'O qualrp1ci· folt<t CO!ll!l!CttiJ:i \Jú[' 
u1n lmlt•3 . :\ifo ti 0ste, porem, o c:tso. • 

:\. que "\";)llJ, [!ur·t::ntn, a inten-eil·/io oxrnn -
tanoa ou co:1slra11girl;\ r\o r_::>rnrn:1.11.J;1.\lt0 •\:1. 
escola, fazendo ktix:n· a:1nclla 01·{~en1 do dia. ·1 

S1·. pPe:;iunnte, You tor·minar; ontl'eç;o a 
qne::;tilo ú t!cl:b~r'<tÇii.o eh <.:<tS'?. f~sttmo~ no 
l'C"'illl8ll i'i'<llltu tÍ<l:S J';,t',;•""'1içü·'..: Cji'1' O ÜÍ '"l 

l'l!eor-.\a:-:se do comp1·011J.b~o solemnc e i'01.·mal 
quo, no Lli:t 5 de novembro contmJ.iiu com sen 
;.;'lo1 iuso compat1 l1eiro rlc jornada, daquelle 
liorne:n pnro 11u() tr;rn::;f'o1mou cm movimento 
r:.·pnlilicano :L ,.;1)1]içi:i.o militar de que S. Exª 
po"lc:tfa :it~r· chefo. • · 

O S:t. Pn.:-:::ID)·'.:\1'E-P0~0 :1.0 nobre d~puta
do que l'ü:SllllH SU;lS 0 1J::;Oi'Y<t1,'i:J ·s, pür"<IUC C 
prcc:bo proceclec·-;:;c: ~1 leitnl'.L cb acLl. 

o Stc .Jo~E Br-:viL.\1~;_;.1. - Pouco me fült:t 
di1.c1-, Sl'. p1\:si1lente. 

t<1~!1;e111 ~ :lio:noc<•piÚo. ':\!t"r·e1l;~·-,.ro;1; lh:.·110~:1. 
vid im;; :~:i:; 111e)111:1s c·ondiçue:,;; mas antes, 
do dc,;r~nt· da l!'ii1um, per·11iitt:t-rne Y.Ex. q1w 
a!nih Ji.:.:·;1 alc:·a::n1:,; ]'<ll:1v1•;t:~ ~"ui:1·0 o :::;- O S1·. g«;n.w;1l D·.'01hro.qnc ness) dia, pouco 
s111nplu, indo :i re,;jlons;d1ilir\;irle ;t (1nem toca. a11tl'S rf:: enrnn1c:t101·:u:fio do \J do no\·cmbro no 

F:dl:t-.'··' rn:iit11 c111 de,.;p,·itns. c::ib !lliiit:u·, 1'1n q111: na;•t·on-no;; este impol'
CI'e!o qne rk·nv,11~t1·(~t n;ll) !::r\.·t~i* u rren<JI' t;1nt:~ 1°i11:io~ Ji;~y}:l-~, .. er.·1 i1!JH\1n1;~)ttido solcrnne 

rnotini li:.; dc::ip··ilo ü:: 11:i11li: 1•:tl'le \'•:t«t 1· .. i:11 1' :«.1·111 i1111:):"i:) cu:11 "·::1 ~·!or-io:o:o companlteiro 
o ilin,;l1"·' tli1·t·elut· ila l·::;cri!.: :\lili::u· riu lUu d1· .iGrn:iil::.11 l:r. 1>1•:1.i:u11in Cun;;t:1nt, 1fo:1!ndo 
Cil'lltidC do Snl. ~\1a.:. ::. :·.:~p()!J~aiJilid·td~ de rp!c qi1alqH 1 •l'i/,lt~ f'· 1 ~;-'t;~acn11:::;titnit.~::!0;1 •Joptada 
tu:t•.> i,to c~t:'1 n11 f'l1,,1·n il;1. ?\;1·.·:íu. p:··\() 1·11:1~1·;·,;~,, r;w_: p1·;i:o;i111a:ne11Le ,;11 li111iatl1~ 

'La11i12:·111'1!1 1-:da::<'iu ú S. i·:x. 11iio rn1: po-( 1· •1111;!',!1:1'.'i·1 de l'.•'-'[init:d-a, ll<tYi:i ~;o 11nntel
dclll atil'.tl' ;\ p:•t;il~L tle ·~fü!'C:ÍLü r,n ,j,•.,:peiind·•. 1 :t qn ~1~,;q11 1 T<Jllc: lú.-i:3Jl11 r1:S :;n;,.:-ge::;luc,;. Üú pt·c
Doclat'O eo:n iotl:t a f°l';1nn11e:1.a, ,~ !101n·o-rno t,·!11 11111·1,.; :1u11 :\1k:-:. qn;;e . .:·1nc·1· r111c los:;ern os 
rnnito cu1<1 c·sta dr·ch1·:11:•1n, q1w foi ;11uigo i1_1lc;t·2:;:;,,,; pt·1:.i.111li,·::c!os 0:1c,.111t1·:1::i:Hlo,;,1'cpc-
1,~al C 1lCLÍi<«i;!u do ill11,;!.re r;!!C!°•~ da. '.\:l•"ÜO. !lllnu p1:1• Jl!:tl::i du ilt11:1 \"OZ c:;:>;t ]l1'01110:3:i<t 

l\es~:L Qpue:t pt•t)e1tl'1~i ~8!1Ji1l':~ t-~ p1·,t•, tudt_i:S ~0!1~~illl(~... .--<~.._~.:::-r 
P8 :111)ÍO:> a lllCtl alc:1Jl"" da!' p1·1 1 \"<1.:'i ih ::;ini·e-j U S1~. l':~:>I!l!·::.:TE -T\.íC.no a pcdit• ao OJ'a

i'i1.l;:vlc da 111in!i;i, :1 lfrir,:"to ú S: 1·:~. <', :-;i º. cn- um· que i·.;,;1wn :1:; :iWl:i olJ:;erva<;Oe:;;. 
;;eJu appa!'eee:;s,), e:1 11ao hr:-;1l:u·ra 1~m oJkre
eol'-llle o wcn ::;an,:.;·1113 e!ll sw~ de!"c::;:1, m:\:3, 
depoi::;, int'elizrnentc, rne 1.!csilln:li. 

Conl't!S:::o q11c iw;,,_. 111•1·ic:,,lu S. Ex. pen1t0-
l'Oll-me com"" r:iaiol'L::> p1·u'."<t:S de c,.,"_.;,lera
r;ão e i1el'1•rc1:ci;1s pc:::su.1u,;: d.::i <[110 ilw u,:m·ci 

· :iemp1·e g-1·ato. 

U Sr~ . .lrJ~l:: BE\"lL.\1~l'.\..- V u C'.Ollduir ..• 
S. •~:x. lu1:101; c~se conqn:Ornis:"o, formal, :so
lenme, que l'ui 1·o:;nltado do ultimo conselho 
1!0 a111igo ktl e ~incero, segundo ellr~ con
joct!1l'•Jt1 ·~ ,fr,,;gT:~ça1.l:1mcutc con 1it'mou-sc, 
~q1e:;a1· ilbto salJc o paiz como a Constituição 
te:n s\clo rcspeitad~t. 

s. Ex. csq :t·:(:C q110 na vida l.1ruta, assim 
cowo na Yirht oi·gn.nica ... 

O Stt .. P1u·::>rt•i·::\Tt-:-Pe1:0 ele novo ao orador 
q uc i·e::.tl'inj<t ::s ;;rns oLscrvaçOe.;;. 

o S;t. J0~r:: BE\'IL\1;·L1.. - Não sei como 
j_>C:'iS'1. inter1·uwr11:lt' a plrt'ase. 

);ii.0 son, jll>l't«nlo, lllll 1!0,;peil<liio; :i!l\l nm 
rlcsil lwlido, ~'inqik:-11.!c::cill11dido o :t minlta l.les
illnsão qul:! tanto m;: '..!·oon-nw, no:· \·e:· de.-;Y:lne
cer-se o bcl!o typo \dea! de ':10uL:lll rine en 
con:;trn!t·:t. c:n·i11l!o.,;;1mento nn irn::µin:l\''tu n 
acatav;t rnvt:rd1le _e üi sempre d:~ant,3 •h 
Jllilll. a ]c~·i!irnidarlc ria illinlJ;~ rb~ilJnS<ld, ;: 
t1·istó llist(H·i;L do 110:3:-ia l>at1'i:•. }i;i 11::: i!ll'~liz-
mcnte em to los o . .; tempos con!irmi1l-a c:~kl- Yo1.Es-Concl1rn., conelna. 
rnr:!:te. - O S1t .. 1.'i,::: BEYIL.\Cr~t:.\ - ••• tlizia, que o 

!·:' (l IJIW cnt1:nt.li !Jllú ÜC\'Í<t rli;,er; nws ;\li- :-;1·. "'CDOl':tl 1>00:101·0 C:311ll0CC C[UC ll<t vida. 
le:i ck d1iix:u'. <L t_1·ilmn:1, cun:tH'C-ti!? ~~!1H!a, IJrnlt~ t·orno n:t Y!da 01·:.;anic:t os corpos re-
11:;aw1o iiL' :1n~1µ·a lr·;u111~:ez;: : r.:;~ le:\l1.tct1tc que Yesle:n-se ele 111·oprietla.Jcs not:weis, e::;tra
sen;pr·? rn•:1Jt1 \:~ .?ºm ::; · t'x · htl•:1· um ap-1· nllas o a_prc.s1.m tam-se sol1_aspecto.:; completa.-
pcLo .. snd. JIC~"º''· . mente Lh'vet'sos e anLng·omcos mesmo. 

IJ ~-c:ner·al Deotlm·o, re.-;ponsaYd clrnstilu· . . . L • 

cío~i:- j ! , •'.'toilos º" vc1·µ·l1n[io:::o.;; desrn:~udos q_nc , D~ J~1°,t.lo .q n1~, Si._ p1:estd.2.1; t.:; ~lle,c1n~ ;:w 
se 11b:;;o1··, ;trn actualmente em no~~;i, Patrn1, "º _llbíJc:üllrnLlo n~ pl,tno _ 1:1cl.n,ulo ~l ~1)3.
t.nl vez :tinda tfre.-;:se lcrnpo ,1 8 emendar a ;iiãc, l'<11lu pny seus ~l~t)!'lflos aux:li.11·cs (apoic~rws _e 
do CW'l'i~·ir o~ sens eet·os, si par:i5se r:o carni- lli'í~' rr.p?wd:1s), "~1x:n;do-so _ 10\~nl' pelas rn~r1-
nlio torttwso qtw leva... g«:s b;n~as. L~os 11llet•oo;ses sor1llrlo~, p~l:<s 111-

. t!'rgas lem1n1s, pelos eonsclilo.s JO.sn1t1cos eh 
l.;:.r ~R. Dn'.L~T,\Do- A Constitnir;.ão dit o sot<.tinn llypoceita r.lo tei·eoiro reinado, hoje 

r0mctl10 pa!'a. isto. cntllronailo tamhom nn L{epnhlica o conb.eciclo 
o SR. Jos1:: BEYIL\1<1.'.\ - Diria ú. S. Ex· 1 banqnoiro roupcta, S. Ex. arrisca-se ::t que; si 

'!ªº an tos do l~espc:nl1at··s~ de todo .no phw ü as suas hp:im::s cr_y~La~isnY?m, .en1 _vez <lü 
lortemente mclmado em r1 ne vae, :::. Ex. :;e aspecto agrad,u el e :::cmtlllf•Ilte do diamante, 
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d.) hri!lnnll>, ,·,]l::,, 11 :!0 tenham 111aí~ tlo qn.~ e•! ;:;;'"· P1:1·:'IflE'.'Tl:- O Ívll.11·c <l ::r1nt<1.<lo 11~l' 
:1~pcct0 JL'gr0 . !:1..:! 11""º •b c:tn-i"i~.. . _ ! 1n itta. q1~ : ; l!K: _oh;:;ct'\"•) q110, hn.Yc1~do_ nnm.:·1;0 

E' p:n·:t isto qul! cln111!<1 a :tLc~·n~:tu 11.:!l l'..>:.:·.\I, 0 p1'e c: 1so . p:·ocedc 1·-:;c :1 l'•1tnra Cta 
S. E~:. . . , ,1ct:: . 

o p:tiz. t:t li'cz Ü'!ll::i. :1. 1n;:;c1)tll•::ldn, co:·n::i 1 0 -:; 1. J'ir i:· PFnr \')TT .\ _ ::;,·,: -p 1 .. , 11111,,.1 . ., ~ . 1 J . -.. ., ]'t. l' ( I'" e- E·,. " "l'> ]) "'" '" I ,. \., .' ~. ', ... ,e-. ·- ' l. .... • -~~, 
tC.110, e '.1'"':~.r .. i l " · .~ . ··'·~ "'e '-··"'" Se. Prc.o;:r!ontc, e condnir'<:.í. 
cstrad;c c:·ü q\lC 1,'\.e . ... . . ·-

Si o üzer. t:1nt0 nwJlw1·. e cn iles~j o :u.,Jcn-' S. !;X. 011 !ta de 0!11:1r pa1·:1 a. opllliao 
tc111c11ti:' rpío .. cl1•~'.:·uc r:1.pi.1lo o 1fa~ do . o :_i:~ir., 11;n!.1!icn. ,''.l•\ni.\'est:h.la ;ia inip1'~_113:1, =-.nos~~ 
.::0n10 en,~ol\ 1 'l~\·11n\\\!1QY: t cc::p1!~1:1\t\t':' 'l 1n- t .. •s.1 c.1. 10 ... 1 P·:.Tte, on unt,w 1uo ''~ 
silo rpw co1·pcsponil:1. a c1·e::1· noi·amn:rtn ii ··, cs,;c _cnorm1~ montao ncgTo !crnnbr-~c cm 
Jn.;:üc~sobre :::=..Ex.: e 1w~tc ··nso~o1·1:1 cn:~n:: ft'<,ilte?:::ali:~n qnc :' e,;sfi.m:1 ss:;, co1· 118 
qn7Jm. ctT•.l\l, ob~Q- ~'\-;\n<lC: rn:\\. o_s f:1<:l.:•:,:.: 1lit·,· i j ~t:·êl'.!, d.i~l't;r.1~~-i_;) (E·-~~ 1::111.'1. ccmm rmi.:. S:to 
entiforp:2 S. Ex.:: o 111:~ 1;: iní0!1z dn . .; homcn,; .. b i;li'. .. 1vJJ1,.,- . •Lt 1.ill.:. eom:Hllill onde, 11~-

Siio llte attril ,1.1:do.:; ::;.;nti rnento,.; º' nttis rnce: .~a •) atn .. .i·an1 se:i.,; >i.l~o,.; <Uni;,!·o,;,_ se~11 
puro~ i>os,;~\'~i:;. S. Ex. \'i\ · ~ k·\1 , •, 1 \ j_)ci\lt·:w s 0 n :; \<:'.ttu tt°"mo e 0 '.'\•\0 !k:wa. p:ü·:t :<ümprc, si nao 
acln$1)or olles ·' !H) :~ nlt : "t!:to ()~ f;H·to7' p nh!it :· ~ 1~ ~1)nl 11~i· ,:r :-:i;r ... ~: d~~s, e . ~ t1 ;!';d - c.-: . e ., n1ud~11Hf1) 
conileci.lt),; rlesu;i 1;0:1tl11cla •'St:"í·.1 <'lil ]'L' l' fo itan 1'.•11n11l1.: t:1!iwn t0 •HJ i:n1:1 n , 1: ·:111:'-lo1·;n:t l-;~ em 
OJl''L.);;iÇ':'io a estes :5<..:nlítnentos J•1H'O~, c·oil!•\ j !ll:I t<Jn'd p:; t'.1 ::::•1·vit' de: \•0tl1;;-;t:i.l à "ªª c•,.;la-
totlos reom. tn:1!: ( .1li!i!11 he,;1 .' Jl!!ilo b.: ,,1). 

Genct'.":l.li::t unw, nllha cltap;l Wt rlictol'iC•t, \"c:n ú mes:\ e é lido o sügni:itc 
que i\iz qt1~· a roch:-c Tarpern, aeh;c ::;e m:1ito 
11roxirn:t 1lo Cn.pitolio. Lemb:·n :\ :-; . E:•. •p1·, Rc2Ee!"i,,;r;,.1!0 
1·1;H':t os ll<:llll<.'!115 que , ti:e1:1 ~t'.l'.!'l·~ •> ;\.l- , . . 
t111';1 cm qno ,;~ aeli :t c<.'110(.,:no. ~1·11;1c:I r.w-.r•e - J(<'r;:1:·11·0 qno, p2lo~ c:1nae::; compc1entc;;, 
nli:11·-se il<l ro 1~l!:l Tat'pei:i, niio '·' :nnitn di1I1r:il o l'oder E~ctu!iYo i:1foi·1no l'Jll•W~ o:,; motin;s 
cahido n n toch;'I. Taq»2i:1 ga l~:·r cb noYo o riuc dete;·min:u-.un :1 pl'i;;ffn do te:nonto Dl'. 
Capítoiio '. ülhao pa~·;l .. ~;';,.;e .~ dois ] 1 0 ; 1[ .-; ~ rla, .\111:i l.i:ll Eloy Crnloso, h<1. 2~) dias, .-om 1n-.km 
Jii:;toi·üt qnc é sempre, c:e1lo on tanl r', .) 11stn. e ;nra 1·c:;po;11ler a cons:~ il10 de inresti,!,:'<l(:iin 
:;e\'e~::i. '.\ledit'.1.c solil'C ell~s 11m·que el\ 1::-s r;iwe- \? .•lc _,;ncrra, ':isto se1· :·~tt1·i\Ji1i1hl a nm•: pn
;:;cnbo •t f:l?1'1;'\ oa Yer;.;·onlla, - O l'aud1e:m 1 u!!C~<;ao pela rn~prensa: en_,·~!Y<:ndo I:tc~o:; 
ou o ]Jelomrnllo ! . . • 

1 

c<Jni1nll<ttloi: pohl cal'ta 110 :111msll'o l.was1!011·0 
Procm·c s. Ex . d:u' nova 11ii'1;cçiío ú :-;o:.t em ~IonteYidtio e ultimamente pnblh.:•<.tla ne~ t<t 

conduct<l e atten<.ior pura.;~ opinifo pr!:li •:a. L':•111t/l. . . ... 
que n concfomnn, form:tlinente, <)ne pol' torl:; hLormc irnns ,s1 Ja Ol'cknou_quc fosse ab,,o
a parte m<~.nifosta--sc contra os actos rp;e, e:11 lutamente c<:n;~1Lti!a ou r;iie l!c;i_ssoL'.1lli1Jllc_tn
seu nome e com ,.:n~t re:;pons:1bili·!;1tle t!n:c, monto :-;em elle1.t c~ a ordem d? m:i ªf'gTc~stva 
perante a lei, lll\Ltíe;un aquelle;: ,, qne:11 que, ,;t!nl alln!,u1<;11c: :-: l;i.~·,,e;:;, infl'.ng:n o com
~· Ex. se entr·"'3°º ª ile_ ~orpo ~ :lln;:1 _c info;-1 g:: 1 n 1.lan\~. ~l;t ü$Cul'.1 m1li~'.l'.' t10. lx10 ,t-., ranrk1rl~ }lzmcnte tamlH~lll <1 <llllllI!lJ:>tJ'il <,'<lO puu!Je: t. _ .. JJ. ,lO,. l..t;;:-ll!O q1 .. . -i.llllll.J:Ü C.1fÜO:sü, Ul11 <.():;, _ . . . ! lll:I!~ m:.mo::> l! di:;trncto;; ientc;; dar1uolb e,.; -

Por que uao sr:;::nn· r,rnn,; senho1·c,;, o rine · cola . ~ 
d~z a opin iãri pnl1lic:~ ( _ ~\i!~1l:! !ta_ pnnco n~o j -;;. '· . . . . .-- .. , , '·' º .: 
v1:nos_c~S<1. tGc:ompo~:<)ao 1i_111i1>~.eria!, que n;_\ü P~,t ,,'I. ~1~"'~"'::.ºC.~' ;1 ~l e.1n~ho tle 18.11: i) a,t 
fo1rna1s\\o riue nma e:e::net\J ;l 1·1rncnla,(111;: Yl:ill .w\1ubh•.,.. Jo,e Bcodú2t!,c. 
confü·mar fod ,) o r1un se dizia., ritw f'oi um Em segnil~a. proc:ede-sc ú chr~marla, à quaI 
novo e g1'üucle nrro, importando vcr"l••ilr~iJ·o :-espondem os Sr5 .. Joar(nim Pemambuco, 
clcs1·espeito ~~ ~on~títui~·:lo C:: ú opiniã0 1m1Jli- Palleta, X:na Idldro, Eduatdo Gonyalvcs, 
C::l. 11ma snbst;tmçi'lo «tpen;is c1o p;:stas, por· ! : -~01ll'igue~. Fcrn•tnàos, ínrlio 1lo Brnzil, In
pe:::so::is Jncompeteute_?, sô pa_L·~t l::tY1·ar-se ,,:na:;, noeen~io Scrz:"cloll!J, C•~Jltão, 1\fatta 13acollar, 
norne,H;ues <JUC est;nao pot bzr·1·, p:~~·scver:11_1· j C:.;:::errnro .Jnmo1\:.\og-ue1 ra P~11·:1n::1g11ú,Nc-bon, 
do-se n~sse~ontlcmmic:u_· :systc:nn, 1l<.t 1. r. :~na:'.C]ll;l I pires .Fe:·re~r·,~· . Bczer·ril, Rtrbr1sa ~ima,. J_oão 
e que rnfclizrncu te o ;:;ov.erno pron::;o1·10 e 1,op1:s, .Jn:;t1n1:1110 . <l0 :)C' l'[X1., .Tose :\. Yclrno, 
a~or::l o goYerno p1·esideucnl. do Sl'. Deod or·o ! .T•h: 8e;·ilM[nr~.Gonç.~lo ele L•'.gos, ~a~ci1nento, 
aini.lrt c:ncampou ~ ! i.Jwl:'o \'ollw, :\Iig-uel Ca:-:tro, Amorim G,1rcia, 

Este .~y~tr~m:t "crronco, dem?ns~r0d:\i~é: nt·-; Í Conto Cart<~xo, Sú Antlr:1.do, ltetumb:1, To- , 
pessirno do con11;\ l' p:\::;l:13 •1. in 1lrndu0~ qr.a · lt:utino rle Carva,lho, 1'J o11ç:a lve;,; Fo1Tei1'Q. 
ni:ío :,cão ·T·ll'O fi:;:.:;io. n:1cs.· C s_ohrel1.1.•lo C!·ll1pl!c:Hl.o !

1
.fo~,~ ?lfal'ia.no, .ln venci.o de "\~UÍ;:tr.[bYmnDÜ.~ 

prJa, incompetern:ia vronu.la. e coafe~.~ :1 . ,\s B\a•\<õit"<\. Antlré C;\\"<'l.icai1 li, Pereil«t de 
pastas •h a!:!'l'icultura. e i'a,zend•< ,meu:-.; senlw- Lyr:i, JoJo Vieira, Lniz de Au<lrade, fünirito 
res, estão 'aincla. acephalas dcsLle o gon·no, Santo, Bellarmino cn:meiro ·Pontes dê Mi-
jWovisoi:io,.. . l randa, Oiti.cic:1, Gabino Bésom·o, Felisbello • 
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f 1•eire, Augustü <lc Freitls .. Tosta, 7,;tma, 
Arlh ur· l{ío:s, n,11·cia Pir.:s, '.lfa.rco!ino :'IIon:·a, 
Se;•et·ino Vieir:i, $:111to~ Pcn~ir:\, C 11~t0lio UC! 
.i'.Ie_llo,, Pauhl Gt'_itn;11'.:i.c~,. ~'.!.ilto:1, ,''lrnplt.ilo
]1lllo, 1' n1.11e1~co ~01.lr .. :. D11m;.:~10 Cci·f]u81i'::, 
l~eovigildo Fi!1meit·as, Cn.1•1\L'~-O ;Jn ;\1ollo, :1Ic
dr~iúo, ,\[uniz Frei1·e, ;\l"i:«yc!c .Jniüoi·, Fon
ser:a e Silva, \ilo P1'r:::1i11:~. Oliveira r'into, 
lJ,tptjsta 1.h :1Iott-,1, .'. kiado r ~11:<11a!n1· : :, S:un
pnio Fi.;rraz, L)pt~ S Ti·o;·ãn, .J,1.r!lle.~ Oarlrp.103, 
.·\l'h:tit1o~ Lo1J11~ ~·nr·quirn "\Yt~t·!1 !Ck., Yinl1:v;s, 
T i1orn:17. Dcli:liino, Fl;!:;cir~:!o, IJ:..l:nó, .Jn;la 
Pinhclro, Gal}rk·l 1.Ie >I:~~:1!11:l.:.'."~ Cli•t~+;l:-j L:l
IKtto, _i.lrix:u:•lt'L> :'-:toddei·, i~;·:1.11ci,;w ·\cl;.:·.t, 
AlY:tl'O Hot0ll10~ GO~li;.;ll\'~l:) Ci! ;;r1··.;, j·'i· lkL1HI) 
l'enna, Viotl i, \~.-.:·1"<"~l J::t <,,· !~·J, :c~<i.·lpho t•i '• 
Cario.; Gh;1 g·a :-:. F1·aw.~i:-; ·:o ,,.\ ; 1 !, lr:l! ~ lJ,;::~in;.;·u .~ 
l:od1a. 1.:osl;t ~hdi·:d.-i .. LJo:;Ji~i~"~ l'nl'lo . . l<l:"i.11 
d1.· ~\.."'~.d lar. l·\ . .-tT•:i l 'i.t !·~id,~Hu, ··1t,.:1·1·1:ira. l)i l'c~ , 
l•'r:111ci~cn 1~[i1•::ri1), Cç;r.:1ri11 :\J .-.tta, ~1.,:·:i ,,, 
H<Ll'l'O.", Ca1·\'1L!!1:d, .\11:.:·0lc1 Pl11i111i1·"· .\ln1·~:L 
Ca t•l ( _.~ ,. ~; l l\~i ~1. ~f nt·c: L'. L '! a>~ r i \":\, 1 tu~ ·i~1 1 .J a '1 i1j1', 
(·;1Ji111a1·<t1!i :\al:i 1, .\Z•:1·<.•1l• '· C:icl:i11n if,, .\ l '.1:1-
•jlli'l''Jll!'. '11·1·1'iano ·11~ ~1:1.::·: til1:i • 'i, i·"c:1·:1;1n::o 
:-:;;m;1~, :-;cltil11i ll. La··c1··h Co11t1~1!:0, \"ií:l1,r·ino 
.:\I(111teiro .. \.1Jt:i_,-, dt; F;u·i;1. Bor~· .. ~::: Ji.:: ~Ic~ k:i-
i·o . .;, :\ kid .. ~.' Li nt:t, Tltu?ll<t.~ 1:·1,.,1·~,; .. \' ·J'l;\I, 

Ca~~iano d•.1 .'i;1~1:i1:1·)j;to. J)c•md1·i0 JW11,l:·o :J 
).f1:11n:~ Bilrt·d,, ' 

E' li1h , posta ent clisc11ssã.o 8 SCiü àc i1,\te 
app1·oyaiJ:t a acta Ju. sc,>iio au tr~rior. 

O Sr! . l•' Si·:cr:.ET;\!W p1'0ceJe tt leitur,1 tlo 
:)·:~g·~1.! 1)~ü 

Oilicios: 

Do Sr. dep:1l:tdn r;~kk:i tio ) [:1g·:ühiics, 
d:tt;11to 1.h~ l!:~i·.~. eo!a::tlt1Üi!:'< J0[0 1111e ,pÜ1· rnoti
vü 1le Hlok~ . .;t1;':..1~rn PL':i~n ~ 1 de ~l;:a 1hrnilia. é 
ol1r·l;.:·ê v.lo ;l- a11::!1~n t1u· ... ~o desta c ~ Lb.dc poe a1ai::; 
d.-1 lt·•~i-; dhs; e 50El!itan1 b unia Hc12nça, ~e1 n 
~111!.'iJio, ~i a ~1i:i :111~:~;1ci:t p1·o lon.:::1r-sc aL:r!l 
d:: ~1~ :11 :1: ::t 1n·ox!rn:1 l"nl11n.-lnte i!'•ttla. 

Uo .\[i:·i..: tt .. r-Lo do~ Xc~·1 K~!1J.:; d11 [1.1te 1·io1\ de 
1n d~i 1:01·1~:11 te. dl'r:la l'<1.11•li• '1\\•) o Tn..;ti lu to 
Pul~·tu0!1nit!1.' H1 1:1ziJ •!il\> Ji.Hul11•1 :itl ao :ru.i ~:i:ll.) 
rnini,t::·i"io, ,;ntt•u ontt·:•:i 1 11·~·.hl:h imnres:·i tl · 
direi,,"'> ~:111· •.1 1 i~~:Jl,J d1:;b <:a pil.:1 !. o i.i:i ·1_1lon
.:..!.:l1111; 11 t f1 do L: .. H~ :1 t du ~' bup;uc na d!r8t\·:1n do 
:l:i•~C•) ,j.; ~. i•w~··•, p:ll'il <) l!S;:1l<l lrlBll tO .ias 
aµ·11:1~ p!n\' i :~,:~ th r'~.~ião d t:-i n1~sn10 cnna l : 
011t1'<1-;:1:i. op:1~ i«n:uu nllílGtt i1.los, cm l 8::i7, ~ 
Ca:u:u·il du:-: :~ j·;.;. L1:·~puL1d;1~ i ,~ p t:ll10:i5 G orcn
:w·11 tn ·h~ aliu 0.lt1hs o!;r;: s. - ,1·s co1umissües 
•.L' ~;1n1!,; J• lt iilit.:~~ e (/•t·.1,; pn:1 íi1o;l~. 

Uo ~Ií11istcl'lo dos ;;-,,:::ocio:; Extet•io1·e~, de 
10 J,) c01·r011ti:·, rmne: ~leuJo cm o:·i"inal a 
cu1·1·1;~p11 núwuci;c l1·oc;1da c:1i t':J :iquol!~ mi:iis
tcrio e o :':r. ~ah«1dor de :\fondoura. ;-;o b1·e o 

!J~i xarn de co:iq1at'>:ei:1· co111 c;rn:;:t l' u·tíei- 1:.1nv;~n ío a1l1;;~nei1·0 r:e!nl •l'~tclo 1:on1 os E:;tados 
pad.<t os i)1·~. i\[;1 tta ~1fa..!w1lo, .\11feisio l·'i l\ho, l::lido~ •l<l ,\mer·ic:<t do :iorto .-A r1llem foz a 
Epilai:io, Pedro Amcrico, O lívcír:i. Valladiti.1, ecr1n:;;i.;ii.o (St·. ,11Jtão ilo f ;u·fa e 011 t1•03) , 
lrlJrtllO 1\Iarconde;;, Cyrillo do Lemo;;, Yi1·i:it0 flo >linister-io dos ~%'0Ció5 da . . Marinha., de 
de :\Ierlcí1·0;;, l,eonel P!l110, ,\m~r·ico Luz, 9 ilo corrente, onvi<t~1do i nforma•lo o reqne
Dubt Nicado, João Lniz,Oomi11g0s de i\Ior;1es, ! l'imento tlo pi·nfi~ssor ele '1[•p:n·elho, manolm."ts 
Bellal'rnino de :'.fendonç:i. e Rocha Oso1fo; e 1eernluções1fa !·:::;cola Navd 1° tenente Enéas 
sem caus~L o:; S1·;;. Delfl\rt \'1eir;1, L:clló<t I O>c .. :.,lc l:'aria r:..unos, •1ne pe.Je ~ elevação 
'R()l.lri,,.ues.. Litnr<> Sod!'ó, Pedro Che1· 1nc1nt, 1\e$S;• a.u h :'i eat llegorb tle c:ideira.--A' com
Co;;ta" ];:,udl'ig·nes, Hem·i~ne de Gat>Y:«ll10; J mb~ifo de mal'inha e R'nert·a. 
?lfartinho l{o•lt· i ·~ ue;;.. Frnde1·ico Bot'!!'e~. Oi:llom;< do Sr. Jesuíno Cardozo de ?ifollo, 
Almino j .. 11'1111:<0 ,' Ro;,, e S.il\•a , .11111.iiJ:ii 1 rli:pL!fado eleitr) pelo estado de S. Pa n.\ ü D<t 

Fnlciio , :\[d1·,1 ,.ile \"<1s~one<l~los, .ío;Jo •le J ele i1~ií1~ '\ qnc ~:~ proc~de~1 cm •1 dcjnnl10 l'<~· 
Stquc1ra, Lc;1I11.1ro ~l:lC!d, ll'O tlo lJ:·:t•!o, 'xuno anuo.-·.\ com1m:;S<tO de podcl'CS . 
Paula J\rgollo, ~;0;1bra , Pít"?~ e .\li1u-1 F!,oq LwrimtJntos: 
rpWl'!)Ue, Pl'iseo P:uaiso, F0nsec~1. lfo1·n1,3~, De :\I<tnocl ,Je i\Iello l\Iattos, escrivão do 
?lfanhães B<t<Teto, ,\[IJ 1.•1·to Br:rndào, J o~1qnirn juizo seecion:tl do -est:11fo da Bahia, pedindo 
Brenls , Viq.dlio Pe-;sua , Ft':\,11ç,a. c'~.1·va.lho, angmcnto de YCncimcnto:;, sem [Jet·ccpçü:o dll 
Luiz l\lm'at, fróes d<t Crnz, l\l.t.1Ttni.:, .Tesninl) emulumcntos.-,\' commissão de füzead<l. 
1.lc Alln1qncrrpw, "\ntonio Ulyntbo, P:"\Citico Do:i en~·enhci1·03 ('uilherme Gt'eenlmlglt e 
J\ía~c :t>·: :iha~, Jacob u:i. P:tixifo, Feneim Thomnz B1.nzi, propondQ-se, mediante certos 
Br:mrlã0, Cosln. Scnua, Ltm•)crnier, :-.ttnocl f,wor~s que solicitam, a coi~strnir ::i. futuro. 
li'ulg-.mcío, AristitJ os Maia, Go111.a l ves Ramo5, Capital Pet.leraL-J.' commis5ão de Dbrct3 pn
Bueno cl<.i Pnh·11. :.lfonteir·o 1b. Silva, ~lttrt i nlto 1 i1 lil:a:::;. 
Pr.-vlo Juniot', ~ern•n•:.lin~ úc Campos .. LovJs Do Dl'. G~klino Jo:;é _C:u'1b;.o •le .\brc~n~irns 
Citares , A•lolpllo G;w,[o, 1todolpho ~ltr:t mht 1 e Cu-1 o~ :'II:tss:::;:1 , p·" ll ii!•~ '-' 1~cn ~uo de cbl'cttos 
CostJ. .Tu:;ior .. Jtotlrig-nes "\.i\"l)S, ,\lfreilo Elli:s, e outro:; [~Hc•res p:u·:t mont;tg-0m e custeio ;le 
.-\ lrnoid:i. Nog-iwira , Ffou1·y C11mdo,Lco\pollo d.e um<l. usina centrnl, tleslina,lfa ao fabrico de 
Bnlhü1~s , Úi'm·o Muller, Carlo~ Ctlllljll}S, Pe- vo.rios productos.-,\' oon:.missão,dc fazenda. 
reim da Costa, Julio tle .Oustill10s, Ernesto de (.4.' s 12 horas e -J.5 mi;m!os o S.-. Joffo L opes 
Olíveir :.1 , Homero Baptista o Fernando AJibott. mmnie C! presi rle;içir.t . ) 
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O ~r. '-~ .i:n.ll.aes cliz qne ,·ao ma11tlar it 
me:;a n111 rerifü:rimc:1i (1 qno :<e reliJ1·e <L ti':n~::;
forcnch\ dos :t i::·cndii. es ma 1fo IJei!'ü::; d:t csc:ul:~ 
u. 8 tb ilha 'cln ti0Yot·1wdo1· n;H'a l;orÜ•J 1lii 
corveta . .\" i'i,,•; .. ,;y. ,' 

Isto é 1111: :1ttc1:l«do que prntica o Sr. i11i

ni~tl'n r\a m:ll'Íllll :1, p:ll'qno tii·a, <l(jllf~ ll:.l~ 
crca:it;n,:: ,].: um L.1;.;·.l!' e 11111ushdo p;n·a. poJ-;·1~ 
em 11:11 na..-io nfa' cstú. r:on tcml.lado corno mn 
!Oco da l1eril · ~ 1:i. 

"i. C:1)i'\·et<'l _Yitlte, ·vy ê nm ll<tYio a l101·tlo elo 
qn;cl, ll~l 11ltirn•1 Yia;.:·e:!t que u 01·at10L' null:t 
t'0z no nol'le. "ia n:<Wtd' 1 ::ais do 20 homcus 
t!m·anto 7'! d ias. 

::\:.lo süio si r) S11
• a1ini :d l'L) dn. rn:u·in11:1 c1)1l

,;11Jton o 1:1:.;1·1·n s:uiil:i!·i0 da :11·111ad;1, n:a:; ::i 
t'~t:l t::o1·p1l!';1.,.:10 dt.•1t Ltl t::C>ll'-'(.'! 1 :11. (: , 1:11 met t.~n 
a:n ·~1·i111 1 • • in•J d.,1·L' :-,e~· 1•11nido pl'l.i.; l 1·i
bun::e:;. 

1; :'1:. n111" 1"r" 1·r-: ;:.,.1·:·::1:.\-0 ~1·. :1.ini~t1·.i 
,] :1 nrnl'inli:t :':tli:<ló: " :·•.':111i:; it;ii.o d ,,~ lll ,,_ 
dic!.''~· · 

cottJO pchi convicçcto qno nutro de f}Ue tem 
~ido e! lo ol~j úClo de scl'i1> estudo da pa1·te de 
func~ionari",; de r .. ~conlt0(·.i :a c:1.pacidad0, sem 
~ne t1~nlian1 c,;t'-':s atê ao vrc~<:mte conseg-nido 
:,lcan•!:n· n1111'0sultado fa vo1·a.v•)l o delinitivo. 

Quei o lilt" rd'ci·it· :;u cunt1«tl1;; ndo, que 
<:!lll lodas a::; 6poca::; tem :dligi:lo ao nosso 
<:omme:·cio licito, anirpiil;:do o sen p!'ngres~o 
e <t:.:::n:tado anliado~:l!1lc11te a. no;;:;a 1'ul'tuna 
pnoiica, e cont1·;v o qt:a.I, ap0s:u· cl0 t:tnta:> 
c•i&:·itaçGt~S, lk:llhum ;:•.>Ycr'nr, aimh fez a.ppli
c:1 i;<io de mcdid,1::; vet·i:ladeil'ameotc 1'8i1rcs
:,01·li:S. 

CI ::il:. \'t:\11.\:.> l' • O: llliJ~·k•, lll <lll• i;, :'t 

(1 "<'ll l'C<[ttCl'illll'ii tu. 

Cm:1. t:1riC1 especial foi dec1·ctada cm 188-1 
<:om <) ti \ll ,[e n~ ZL'i' 1 Lt•,;a P[l<ll'•~L:Cl' aqnclla. l)C;:!,'t'::t 
i11,.;titniç'.:lo, 011 ante,;, :tquc:l11) crime, medld<t 
.. :,;ia rpt1: m:nl1urn l'C',;nl t:do p1·r11lnziu, ]JOÍS loi 
,ill,.;latnl'nte •1n :1 J1<J•1 11 1:0111111c:1·cio illi.c~to Cl'
;:lll)ll o collo. 1l·~::;1 : ll\'11lven ,;1ws tran,;ae; .. õcs 
ln·k'('Ol'i)Sa:;. :io 1•ont11 •l1: int1·11duzi1· 1w::; 1·;1·0-
pri:1:; l't~]•:ll'li•;üe ,; p11iili1·:1:< a,; s11:1s mercatlo-
1·i s. ,[,~ .. n.J,. ":d1ia111 "'·'11! tet'L'lll P<l!.:'O o l'e-

llli'::a 1 ~p0::tir 0 1 ·lil'L"itu Oll o direito c:o1·1·.e .~pontlente 
;, :1:\1~11"•1.:1 . du ;.:·1~11e1·u cnt1·0Lluztdo, thlrnlu 

L' ,;.;- <1:-'sim 1·>~·~1· ::o e·.intt':tb:rn<lu oliicial üc que 
!anlo !ic te111 1•1·1:ui.:c11pado a imp1·1.:nsa do Ii.ío 
<Jraudc e o:; rnnceioual'io:; 11onl:Stos a quem o 
;S'f.n-crnu tem conliado a. mi~:s.:i.0 de insp~ccio-

E~ lidt', ~q1tJi:~d1.t L! :i•::·\. ~u~ ; r~ a lw;~;1. 

~·uinhl 

Rcqn8i1•0 • 111c·, po:· io te1·mctlio da lll•).~;t se 
Jh~t:a ao goremo :i ,; infor·1111ç·õcs ncc .. e,:;:;ari:t,:;, 
sol.1r·c a 1írndan:,::1 •la couqKtnltb. 1lc ap:·cnrlizes 
ma1·i 11 hi:iros u . . '3, d<t i llia do liOYGr1w.dor, 
pa:·a l.101·ilo 1ln co1·v0t:.i ~Yithe.·uv. 

O Sr. ?•.Ic:i.u:u;;, I3arreto-Sr. pt>e
~idente, ó<• seg1m•b vez qne tenho:~ iwnra 
tle occupal' esb tl'iL•una, e tendo, na prímeir<L 
em que tl'atei cl.J as:;rnntJlo; Londcntc:-:: à mi
Jlha prorbsii.o, s[do rteolltido pelo:: men . .; uol.Jl'eS 
co!legas coJU ;1::; maiores in·o\·;1:; ck c;walhei
rismo e nr-li:tnicbde, C5[;ét'O ::iud;i é . .;ta vez :::et· 
J1ouratlo com ;i. :·ncsma distin-:: .. :-Lti •2 me1·ec:•:.:· 
ar111ell<L con1pla~enc:ia de qne ô ilig·no uni 
espirito fraco, mal prep~ll':tdo e setn <• men•n' 
CNnpeteDcia p:U'<.t a lnfa <fa:; idén~. (.Ydo 
apoiados.) 

E' com esta convic<;:ii,o, pois, Sr. pi.'e::;idente, 
que Yenho fallar ao Cou gi'e:>so, s::m riu? 1.ne 
anime a menor presumpç~o de qne as 1de:•=' 
que vou expende1· e.lo a\to •.lesta tl'i bunn, pos
~am ree:olJer os applirn5o::; de e:;pil'itos escl~•re
cidc;.; e i 1 i ustr;u.lo:;. 

Si infeliz f'oi l)t:i:'.. rnirn o momento em qu·~ 
t:io mal occupei füta posi·~ão na ~essüo 1us::;<<
da, <]unndo di,.;(;ntiu-::;e a Constitnição e 0w 
(jlte tratei de a~::; um ptostenrlentr~s ú 1nin lw. p1·0-
tissã:o, este qiio <ltm•·csso ~gora torna-se p:1rn, 
mim ma!s difüc.:il (\ peri;;oso, nilo sõ pela 11a
inrezü cfo assurnpto que me proponhodiscntir, 

n~tt' as tlill'ereutes repa1·tiçõos tlaquelle es
t;tclo. 

Foi uaquella. epoca, Sr. presidente, que 
levanttwtun-se fortunas enormes ela noite para 
o di:1, torn:Lntlu-se enfüo a cn.pit<ll, o centt-0, 
o ponto de apoio llos di::fcaucladores do erario 
publico, e ontie os meios de corromper o olll
cialbmo mai::; largas pl'Oporçõcs tomaram. 

E,;ta, St'. p1·esiclente, ó a opinião formnladn. 
por <lignos funcc:ion ;it'ios, cnj:i vida pul;lica 
tr1U'iarnm s:~ lllJH'C. tendo pot• plrn!'Ol o tr·ium
plw d:l lç_i, tln..i n:; ti~:<L e <la moral idaLlc ; opinião 
<:~ta :qH·ci~ tmtad:i em seus relato rio~, di rig!do:; 
a mi:iistl'Os da fazenda em difl'ero11 te:; 
epoca:;;. 

Os temp:is, p01'em,pass:tra111-se, sem que ns 
;.;:d.1ias indicações :tpl'escutadas para repressão 
1le ttio negi·;.t instituit;ií.o, por ;v1uelles altos 
í'unccionarios, fo::;:;em acceitas relo gove1·110, 
ao p~tsso q~o tt hytlra do contn11Jando agu~«n-a 
stw;,; Yenenosas garras, pl'ocurava com vora
ciclacle cstontlel-;1s a.t.; ús fronte:iras dos es
tados visiuhos de Sant:i C!l.tllarina e Par.má. 

E a tudo isto o _govei'DO <lo regi111eu de
cailido 11enhwn:1 med1d;1, nen!mm obstnc!llo 
p1·ocm·ou antepôr a tão nefasta ille!:'<Ü-
lit.lade. ~ 

Uma. nova crn, uma. era de prosperidade 
para o püvo bt"'."'l.Zil0il'o vein : - :1. Republica, 
e est<l, Sr. ,prcsideu te, !leve trazer comsigo o 
desa.pparecimento completo deste estado de 
C•)Ll.Sas, deste iudift'ereutismo e desta cruel 
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lle:;irl.ia com que os homens do g-overno tla.
quelles tcm;.1(:s costnmava.m encarat· os ne
gocios mai::; vi t'ws e ma is set·io.:; elo pai:.. 

E, com cffoito, novas merlirbs, provisori,1s, 
foram to:r1 :.1 tlaoi, 1m wel hor intenção, peb 
ac:tnal sit11açiio.1lecretn.11do o !:!'OV<JJ.'l!O a. limi
tação do zon;1s 'no estado <lo··· Rio Gran;lc do 
Sul, e creantlo pa.r<t esse fim um COi'po fiscal 
admawirn, com o pessmtl de 200 e tatlt<lS 
praças. 

Sem foznr-, j)f\rem, recriminações, S1·. pec
sidente, ao autor elo semelhante medida, no 
men p•u·eccr, experimental, me h ;t de per
mittir· que :;olJre ellii venha fazer ligeiras 
consiileraçü,::s. 

íJUe fot•::un decretadas as zonas, s:Io os se
guintes: 

Annos 

1880 ••.••.•..•.•••• 
1881 •..••.••••.• : .• 
1882 ......... . .. .... . 
1883 ........ : . . •..• 
1884 ••••..•.••••..• 
1885 •..•...•..••••• 
1886 •.............. 
1887 .............. . 
1888 ••.•.•..••••••• 
'188H •.••.•..••••••• 
1890 ••.•.••..•.• · .•• 

Importação 
278 :055$000 
417: 5ii$000 
4:~:3 : 50 i ::;ooo 
::3sO : u67SOOO' • 
521 : 4133$000 
444 : 658$000 .. 
:357: 295$000 
:JQ(j : 5448000 
283 : 205SOOO 
268 : l 46~000 
514:090::;000 

- ?\o 1° semestre Lle 1891 rendeu o se
Sen•lo :i rcpress:i.o dn contrab:11irlo 11:1 fron- g-uinte : 

teira. e n. nacionalL·mr;ão do commet·cio rio 
gr·an1lonsc, <Jnc l'llgia. par.1. as praça::; de l\fon
tevidC<l e Buenos ,\ \ºl'd S, os unicos motivos 

1 

qne, sem rlu\•idt•., acti.mram no animo 1!0 ;:::o
Yerno p(lt•a :issim procellel', Yojo, entretanto, 

.Janeil'O . ..........• 
Po\·creiro . .. ...... . 
Março .... . ....... . 

Total ...... . 

l1.i:O:t7::;.tG8 
12:2808998 
1: ~ : G'JOà2ii7 

que nã.o t'oi clle bem inspira.Jo, na a.dopçã.o 
1!nrine!I•:s merlillas, pois que, co,~·itan 1 ~0 :ipeóas Segundo se"'~ de~te quar.lro, J'oi uo anuo de 
no_ crescimento tln.s rencht~, o 9ue nao so r~- 188-1 que a alfancleg"<t 1lo Gruµ-uayna. a.pre
:~!1~011 , c~mo tlemon~tr~1_r~1 mats ~ard_r, ; vem sentott maior renda dm·ante o dcceuoio que 
l~rir de lrnnte o p!'ID~1p10 const1tuc1011al da. serve de base iL uos::.:a. at·gumentação, ren
hbe1·dadto do commercto. tlenclo nesle tm110 521:463:$, muito mais do que 

Vou 1lar as razões, Sr.- presidente, porque· em todos os antros annos do ilecennio referido. 
assim penso, com n. conscienci;t 1le quem vem Ora, sendo :i. ci1·cular qLte determinou ::i. 
a•!Vo"'<'ll' nrn:i causa. justa honesta e pa.trio- limitação tlas zonas datada t.le 28 ele leve
tic<t ;"'e si niio po~suisse '03 elementos pre- reirü üe 1890, cleVeri~'I. a.. renda ter iogo <tu· 
cisos para, com a simples r:.iz:Io, conYoncer ao gmen~ado em relaçao as outras dos <tnnos 
n-,werno e ao Cono-r·esso da honestirla.cle de j anteriores. 
~ieu procedimeuto,"'scria lnca Jl:1.'- de «1.bortl:tr Assim, porém_, não su~c.eclcu, porq'.:anto ~. 
Ufo. impor·ta:ite qi:est::io, q_ue tem consQrvatlo 1 rencl<1 d~-~~~!7~ d.e 1800 1o1 :1penas de ol4:0_00:; 
o povo chi. frontemt do Rio Grande cm com- menos ' .. :i<:>->;;;. do que uo a.nno de 1884, isto 
plet;~ a"·itaçilo. 1 apezar do augmento gradual mt porcentttgem 

,."' ~ , , _. -," .. dos direitos de imporbção e •lo respectivo pa-
:\ 1~1, :51 · pi e::iid.c~te. deve ::(h semp~-- um 1 game1lto em ouro, e apesar de tet• o com-

1wec:1to.~ .?u~_,1. -~~!1.11:::td~. ~?\'e ª~!ov13it;:r "'ª J mercio se aproveit<ido do beneficiu que lhe 
toclo::i e:' .,oc1e !..,.(, r:.,,t ;:,er.d, e IMO enxer::,o resultava em fazer n·rancles provisões clu. 
na medtd:; reprc~sorn rlo ~on.tra.bando de que 1 mcrc:tdoria au.tes que ~ntrassem em yicror ::i.s: 
lan?on .1~1;0 o S:?ve: ~!'..'.l_,_, hn;1 ~:u:c~o. ~s .zonas, medidas de~reblas p~lo füco. 

0 

lll1h1. ra~,10 lllllc<l_quc . \C_ul_u .JU::.tifi.c.l.l- , ~., sem Vêlle ag·ora, o rendimento <fa alfandeg·a ue 
~ma ofiensa :~•J - J1!'lllCip:,J. tio tltrcito de Uru!niavànn., üo :iuno Lle 1891 vi..;.ente j:Í. fülo 
ig-ual_dacle, de .inst1ça e rJe li li:}t'da ifo ile com- aci.111.1, q:unto aos mezes dejane'fro, f~\:creiro 
merc10. "~março, que importou em 41:998$7:33. 

Vejamos si tenho ou não mzii:l p.ll'.1 cn- Supponhtt-se qne os outros tres trimestres 
t~Ut'.U' as~im a qtv~sfüo. con~ignam renrh igual; teremos então para 

Foi 0 contrab:lndo reprimitlu pelos 'll<'!ios 1 o anno conente uma renda de 1. 6. 7:994$932, 
empregados~ · • , inmortando em menos de 100:152~068, do oue 

Não ~ :1. i~encla menor apresentai.ln. , no êlecennio ·de 

E a provü. está no decrescimen :o das rentln.s 
eia a!fan<leg:i. de u~·uguayana, tles·~e que 
foram postas em pra.t1ca aquelhs medidas, o 
que estiL provado pelos dados estatist.icos 
daquella repartiç.ão, que me foram fornecidos 
e os quaes vou ler : 

Os rendimentos eh :tlfandega de Uru
guayana no a.nno de 1880 até 1890, época em 

C:iruar:i. .. Y. I 

l SSO :t 1890 ! . 
Isto. que se deu na alfandega. de Urugrnty

ana, den-se na alfandega ele Porto 'Alegea, 
cuj<.l.S rendas nugmentaram extraordinaria
mente, devido às c;1usas acim<t apontadas, 
dura!lte o a.nno 01b IS~O. '-" ·: 

A pr.ova de que este ~wgmento não é de
viLlo à. li mitaç:ão ch.cs zonas esli na. renda ar- , 
recadacla ness<t alfüucleg<~ uo 1° semestre deste ~ 

40 
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armo, onde se nota uma differençn. Llc 50 º/o l E' clnro que si assim procedessem commet
menos •lo one ;\do l" semestre do ;111110 :1nle- ter!:iln um er1'<) commel'ci::l economico pois 
rior, o qiie forços~mentc lm de acontecer 1 nle1n 1le não poderem cornpc:ti1· com os preços 
qua?to it ronc!n ,Jo t.:o~ren!e sernes~.e·~_:. . . 1 :l!li ~~ialieleeitln::.:, lJCt'lle1fam ainda, a in_lpo1·-

St os al~·:u·1smos nao 1:1 lham, ~l ::,:_w \ er- tanct:.L du fran,,;poi·te de suas mercadorws e 
dadeiro~ .::;;ses dados qnc me f'o:'~'llll l'or!1eei-' a lei d:1 cornmercio cil'i'a.-sc em vcrnler ccim 
dos a zona, lisc:ti,nflo pr0duzi11Jo par:' o e1-;t- luct•o. 
üo 'pnl1lico nenhum beuelicio, n penas vein Or.1, S1·. p1·esidcn t•2, ourig-:ir o productor 
coarciar a liberdarle do conm1ercin, dos povos senan~ ;i, couriuz1r. seus .rn:oductos para um 
àa fronteira e da rc!.!'ÍÜO SCPl'<lli<lenl favonhs rllel'Carlu que lJie da fJl'()jlllZOS em Ve7. 1.le 
praças do littor:tl (a1;0iaclos), e is\•) 8 nmn vio- luc1·.-;s, :1 ven_dm• pol' menos, quando podia 
Iencia, 6 um :ltl'OJH:llo aos direito::; d:u1uclles v.en1let· pol' 111:11:;, :t vel'corre1· m:~iores distan
'PO\'OS, que a lei nfo cle\·c e6ta tui1· e muito cias, sem que so lhes dê os meios ele f'acil 
inenos a Republica ('0!1sentir. Ioco::1oção, q_uando deYia perco1·rer menos, é 

Pr0Ya1fo corno ticon que a L1ccrd:1ç:io t1a:3 bto sem üuYirla Il:ila oll'cnsa iL sua liiJel'daclc ! 
zonas nenhnm bcnet\ci:' tronx1) pa1·;1 os col'l'e:i .\.lóm 'las t•as\11Js co111 que tenho jnstitic<'tdo 
irnblicos, pa,;sa :L cn_nmor:ll' :~s, iniquill;1d1•:,,; os ;,:-ra11 1los ma!•)S que ao commc1·cio tem 
qu·~ clla ar1·astou com::.:t~·o,o~p•!r·1a1111eute p:·:1·: 1• origina_do a li1:iit:t1,,ilo tl:ts zo11:Ls, outms niio 
os povos referidos. men~s 1mpot·tante:S, vc,!m ainda a meu !'urol', 

On•lc se vin, Sr. p1·e:Si<fonte, oln·i;;:1r-sc n l'c·lat1Yas a.u porn ser1·a110. 
cidadão a jo~·ar com sous cap!ta<::; nc~t:1 ou ;;01110 é ,,:aliido. 0::3 (!0ll1lllür.:iantos imporbt
naqnelht J!l''.:\,;t, on1l1_, se viu ]H'J\'<tl'-Sü u pt'(I- rJ, 1r<::õ d;i n·0ntei1·'1, ,-enrliam suas rn01·caúo
ducto1· du con:lnzir os seus p1·0 !neto,; par;i. rias para os prorlnt.:tores ::;er1.,1no:;, tran,.,ac1·ões 
este ou aquclic log:ir onde miis f'acil se ~orne C',.,t·::; qne l'•:ziam :t t~·oe ... o quo daYa-llte; in
as suas tramacç-ões? ter2sse rec1proco, pois. alémrle facilitar opa-

U'.'I Sr:.. DErUTMJO - Pois eSS<l é a opinião I :.:·:unento. ao. compr;1t!o1"· danun nincb. lt1c1•0 
do Sr. Barão do Lucena. ao Y8núcdot• 11u.e <.is r-:ccbia. 

. . , _ , ~ . ,., _ F. :-, ·~- Or:t, (:om a. lw11t:u:ao das zon:is e suas coo-
O Sr. ?\Il<.::-.?'A 13,\h.l.LIO s._ .:x •. ll<ll le, sequcnc1as, licarn :1quelles productores Süi!l 

-:-~:;ou.'~ metl1d~, l>,~~·q__~c esta~:i dt~: '~.11 ~1 1:n!c cornJll'a1lores p:tm os seus p1·0ductos, po1·<1ne 
t1u um _<'Cto do con,.,,1e-::io,_ .e l!ll.:::;.111? l ~ fl le ~ · não podem \·endel-~is eh mcs1w1. m·rneit":t o 
Ex. nao estrl\·a conYenculo 1h m1qmdntJe ua 11 , ~ lc·-=-."l'fül 111 11.,1 ' ' ' ' 

:l. • ~ · 1 t .. ,_O li, .. ' i' 'r·1 1. l '· (j iu.., l c; l " • 
n:er it ia. ::;r. p~~SH e:1 e.'; ~ .coiu;_L ::;e:~~·'. ::i:SI 1" Entretanto, Sr. presi1.len te, po~so atfürnç;u' 
e,,tabelec~do a l::>to o::i pli\.t. o,, cornrn.::1 -1ª1;te_ r1ue com a medida tomach o contr;1bantlo nilo 
estabelecidos de um la~o Lla zona nao_1•0•t<3rn se extiw,.niu · elle contim'n ·1. f\zer-'' n:to 
comprnr ao.s ,-~01111:1er?Hl.ll tes_ est~l l;e~ec;c~~s ~'~ com. tanto cs~andalo, e ver~lwJe,~'poré1~~' co'm 
ouho lado, a,_::.un t.iniuem º? cc n ::>llld.L 01 e:s mnio1· Cü.lculo e reserv11s m·1is e-tmhuTa .. com 
qu t 110 O , se·1 · e-t·11Jclecurentos soure 'L ' " ' ::., . e, e1 L • ::> '". _,, ~ ._ " ." . .. .. . ' a clifferença unica de ricar o governo onerado 
~rnlla, :1.yeq~ei1<1 di,,t,u~c1 :: '. 1 ~ ~·: 1 ~1. _e.~~·\ .l

1: com <L clesp.)za, de 300 e tanto:; contos an
..... ~n21~:e1~~0, nao P:!'.:e~u !ª~- 1 ~'~~ 1 ~1~, ~~;. :tri'.~ nnalmente, que faz p<rnt. reprimil-o. 
~ !~º.'"~' .~~ntlo obu,,.,a.lo::i ,L pet eou et ,.,r, les Sr. 1n·e?idente, 6 esta, a minha convicção, 
di.{~i,~1 ;'1 :,;i ~ ; t 1 Sr rw·• ·idente. um ela qual mnguem me póde ar1·alll:ar, sem que 

"' ü ,1 •• nc a n,~r~ ~ nc ,º'. . ·., ·. ,.,,, . . . ,:. . . prodnza ar.::urnentos em contrario. 
mal mlllto m~uo1 11º"' ti onxe ·1 }ll1tLtt;·~0 <.t~ Appellando, poi:S, para o patriotismo desta 
zona, q1~e foi o c~L1_i~t:.~• 11ientu · t.t • cc:rr ente C·un:u·a em nome do· inte" •"e' leo-itimos 
comm0Pcml '1no lla t·~giao sen.un :~tlltua para p~ H.io fa1·,111de do ::Sul ~m 11;~1~ elo~ S~"1":1.dn' 
os pov~s d;.o, l'rontmi·<~, dandri cans;t ao de:s- drinci')iO:S da jmtiça 'em nome da lihP.~ci'.1,1e"' 
appa~·e~1me1lto d~ esti:1~:110 parcL 0 tral;allto, em :i~1!1e d<t l{epubli~<l, ernlim, i;eço -lic~nç~ 
e po1 t.'mto ... mort~ cle::;t,. . . . par<L apresentar ao Con!!Tesso o seo-uinte 

Outro motivo, Sr· presiden~e,. ,-o~ apr.~- nrojocto. (Jluito bem. : 1;mito bem..) ::o 
sentar., pru·a. p_ro,yr <Jl'.º a l!rn1t<1.ç:1.o 1hs 1 • ·. : . . . · 
zonas 0 uma 1111qmdacle m1mousa.. \cm ,t mcs,1 e fic,1. para ser opportunamente 
. Sendo a região serrana pastoril, agri- julgado objecto tle deliberaçã.6 o seguinte 
cola e fübril, tinha os seus mercados nos 
limites rh frontein do CruguJy , QLwrabim Prwmcro 
e B<ure, em consequencia. ele sel'em c::::tn.s 
re,ziõ8s mais pastol'is do que agricola~. o Congresso Nacional decreta: 

Nestns cen:liçõcs pois, como ol.it·igm' os 
1
\rtigo unico. Fica revoga.da a limitação 

pro,Juctol'es dalli ::t conduzirem os seus pl'O- de zonas fiscar:s estabelecidas no Rio Grande 
dueto:; como sejam : aguardente, lterva-n:nto, do Snl ILi.ra, a. repressão de contratani.lo. 
feijão, fumo e outros, pnrü as praças du lttto- _ 
ral, l'eg-iüe:; tambem agrícolas e ~nde a colo-

1 
,sala das sessues, 11 de julho de 1891.

nisação se desen-;rolve a passos agigantados ·? 11:i.ewia Bcm·eto. 
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E' lido e fica sobre a mesa o seguinte 

Requeiro que vela secrntaria da A'"ricul
turt~, C?mmercio e Obras Pulilicas se}a for
necida <t Cam;1r::i. elos Deputados cópin, do 
contracto de transferencia das obras hvclrau
licas pal'a m!Jll10rameuto d1J poeto do'ruo de 
Jt•neiro, do cidadão Fr;:ncisco de F'i 0 ·ueir,3do 
á Comp::i.nllia de Olm<s Publicas, e LJé~n assim 
cópia, 1b representa1;ão feita pelos ne'"ociün
tes impo1tadores desta p!'aça ao mini~tro da 
fazenria. e o respectivo despacho. 

Sala das sessões, 11 de julho ele 1891.-
J. Rr.::wnba.» 

E' lida e enviacl:::i à commissão de policia 
em. vi~tud_? do.art. 112 do regimento interno: 
a mrhcaçao do Sr. '.\Jarciano de l\laga.lhães 
apresentada na sessão de hontem 1Jropondo 
qne os S1·s. :lepukdcis tenham no Thezouro 
Nacional um 1lescontó~ relativo ao rinmero 
de falfas, de:Sd8 q110 estas, sem participação. 
excedm11 rk., tres mensalmente. 

E' li•ü e enviaiLI- à commissiio de consti
tuição e legislação,.a, indic<wilo do Sr. Moniz 
Freir,~, incurnl1i11do a commissão de con.;ti
tniçiio e legi_slação de _organisar urg·en te
rne1ite um p1·0Jecto ele lei regulando as con
testações derivaclus da disposição do art. 59 
n. 3 § 1° lettm B eh Constituição. 

ORDEM DO DlA 

O Sr. Zan1a (pela onlem)-Sr. presi-
llente, IJreciso cl;11' tt1na explicaç'.ão. E' posto :1 votos.º approvado o projecto n. 4 "º jornal re.ligiclo pelo nosso i l lustr:;v lo 'leste anno, tiut.or1sando o (!'Overno a conceder 
coll?g:t o Sr. Jos~ j,velino, yem hoje nm en- seis mezes de licença com ordenado, para 
trellnhado em que se diz quo a commissão de tr:t~<'.1' de sua ~:rn1le ao juiz federal da secção 
pocle!'es tinha j à elaborado pai·ecer annul- de :::; · Paulo, Dr· ~~ntonio Luiz dos San tos 
lando todas as eieiç0es sujeitas ao seLl ex- Wei·neck. 
ame. E' posto a votos e l't•jeitado o projecto n. g 

Parece-me que tenho oLrigação de rlechirar deste anno antoris:tnLlo o iroverno ~l conceder 
pel'a!lte a Camara dos Depntados que n<lo ao juiz do Tribunal Civil e Criminal do Dis
tratamos deste assnmpto, que ancnas 0 que trielo Feder-al bacharel Sal vnclor Antonio 
houve foi que foram dbtrilJUidos os uapeis Muniz B<u·reto de ;\.ragão, 18 mezes de licença 
relativos à eleição _do Maranhão ao ·nobre liara. tratar de sua saude, com os respectivos 
depntado por S . .::Pàulo, o Sr-. Almeida No- vencmlentos. 
g-ueira, e os papeis relativos à eleição de F'ic:tm prejnuicadas as emendas dos Srs. 
s. Paulo ao illustraclo deputado Sr. l\Ioniz Oliveira Pinto e l\loraes Barros ao mesmo 
Freire. peoj ecto. 

Quanto ao mais, ha simplesmente o seguinte: O Sr:.. PRESIDE~TE. annnncia a votacão do 
O honrado redactor do lJiario do Com me1·- parecer n. 6 deste anuo, fixando o sÚ'bsidio 

cio '[lergunton-me p:u:Jiculnrmente a minha üos Deputados e Senadores, durante a l"- le
opinfüo inclividllal a r· speito deste a~sumpto, gis l::t tura, sobre o qual o Sr. Francisco Veiga, 
e eu respondi qne .esta opin[ifo jú estava ex- n<l sesslio de hontern, otrereceu um requeri
arada, na imprensa em artig·os editol'iaes do mento, propondo a nomeaç.:to de umll. com
Pcq1.ieno Jornal. missão de ires membros para que, reunida a 

Niio h:l na1ia mais a respeito tratado na outt'a do Senado, de seu parecer quanto ao 
commissão; só l1ouve a distribuição que men- meio de se conciliarem as disposições consti-
cionei. tucionaes, relativas ao assumpto. 

Julguei <lo meti dever clecl<.-.rar :perante a Diz qne o projecto da commissão de orça-
Ca1rnwa dos Deputados que a noticia carece rnento, sobre o credito pedido pelo governo 
de fundamento. par:l pag:unento dos senadores e deputados, 

E' lido, e julg<1do objecto de deliberação e estit impresso e vae ser dado para a ordem 
enviado á eommissão de fazenda o prnjecto do dia. 
u. 15 do Sr. Bal'bosa Lima e outros apresen- Consulta :t Gamara si deve ser votado em 
tado na sessão de llontem, concedenilo !), pen- 1° logar o parecer ou o requerimento do Sr. 
silo de l: '2008 :rnnuaes à D. Ma1·ia Theotonio Francisco Veiga. 
Jorge Pes:;oa e á sua Jilha. D. Laura Augusta o Su. S1mzEDELLO (pela ordem) é ele opi-
Salazar da Vei::ra Pesrna. nião que, rejeitado o parecer, estâ prejudica-

E' li~lo, ~ julgado. objecto de deliberação e üo 0 reqnerimento. 
remettido ns comm1ssues de orçamento e de 
fazenda o projecto n" 16 dos Srs. Santos Pe- O Sr:.. PRES~El'l1:Eresp?n~e que, i·ejeita_-
reira e .Paula Guimarães, apresentado n::i. ses-1 do º:l)arecer, nao t1ca vreJnd1cado o requer1-
siio de hoje, creando nas ;üfandeg:is de l" e 2" lmento. 
ordens o logar de conl'erente para. os clespa- O SR. SEVERINO VmmA (pela ordem) en-
chos de substancias chimicas. tende que o Sr. presidente deve reservar, o 
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requerimentop;t1::i, ser lido na. sessão scg·uint?, -1 aus.encfa. de fü?s ou interesses commerciaes (la. 
segundo os tranutes determrnados no regi-

1 
sociedade, CUJOS estatntos exa.minou, e ele 

mento. . parecer qu~ seja . deferido o r equerimento, 
O SR. PrrESlllE::\TE observa r1 ue o req11eri- para r1ue ollerece a. approvaç:iio da Gamara 

. menta do Si·. Veig-n. foi di~ctüido "conjtrncta- do~ Srs. Deputados o seguinte projecto de lei : 
mente com o parecer. · O Congresso resolve : 

O Sn. SEzBDELL.O lpela ordem) 1lissentindo :\rt. 1.° Fic;t concedida iL Socie1.lnde A.ca-
da, opinião do Sr. 1leputado pela, Balib., en- dcmia do Commercio, de Jniz lle Fórn isenção 
tende qne, rej_eitnr1o o parecer, está prejudi- do.direitos de importaç:ãot tr<Inspo~'te g-ra
cado o requerrni.;11to. tmto _nn. h;tratla de Ferro Centml pam os 

O SR.. ZA:.L\ (pela onle111) entende que 11ilo t ma~ena~s. r!_e ~ons!.rucçiio e obje~tos neccs
ha incompatibilidu.de, porqua!lto o p:ll'ccer de sarios a rn::;ta.laçao do estabelecuncnto cs
commissão é para. não discutir-se nesle mo- cobu· · 
mento a. questão do subsidio; e o requeri~ 1 ,\rt. ~·º Revog.1111-se as disposiçõ.:s em 
mcnto do Sr. depntmlo Vcig-ii pede à Cz ~1m11•:1 contra.1·10 · 
a, nomeaçiio <le uma. commissilo n:ixti J•nr-a Sa.l 1 das commis.sões . S de julho tle 1891.-
tratar do as:sumpto. A.~to lpl10 Pio. - B<1:,ern·t. - D:itc Oiticica.-

Snbmettido a votos, é •!pprovado o pai·ecer 1l1;ton:•1 O!y11r!w.- 11li!r:;ci . 
n. 6. 

O SR. PRESIDEXTE annuncia que i:ae snlJ
metter a, \·otos o requerimento do Sr. Fran
cisco Veig-a. 

O Sr. Serzedello (pela ordem) pon
dera, que o requerimento e o parecer se re
pellem; desde que foi este n.pprovaclo, deve 
ser :i.quelle considerado prejudic:tdo. Si ore
querimento fór snbmettitlo a. votos e appro
vado, acamara terá tomado resolução contr.:t
dictol'fa. 

O SR. PRE:SIDEXTE consulta a Camara si 
considera on n:lo o requerimento do Sr. Veiga 
prcj udicado. 

Consultada: tt Gamara responde negati
vamente. 

Submettido a votos, é approv::vlo o reque
rimento . 

Entra em di~cussiío o seguinte 

PRO.JECTO _ X. 11-] 891 

Inse.nç~io de direitos de impo;·Laçao em favo•· 
da socicdacle a;ionyma .Acarle;i•ia do Com
me;·cio 

O Sr . ./'l. .. 1·istk!e~ Lobo - Pedi n. 
palavra, !ião pat':t impug-11:11· o projecto, mns 
par<t pocln· que c:llc :'E ~ ·.ia r·emctti<lo ti corn
mi~são de orçame11to. 

Trata-se de isenç-:10' de i!npo:oto~, e ;1. Ca
ma:·a, crdo cu_, nfto e::;t:"t. l:rt' :i litail;t p:11·:i. fazer 
a d1spen::a de imposto;,; a qu..: m r1nc·r rí ;1e sojn, 
sem rine possn.rnos conhecei' qu;:1.·s ~:io as 
forças do nosso orçamento. 

E' apenas isto o que me t!·;u il tri l111 na .. e 
re_qu~iro, portanto, que o projecto -.·à :·: corn
m1ssu.o de orçamento parn, ella dn,r o ~m p:1-
rccer. 

O §r. 01ticica - Sr. presidente, ê 
com vcrLladciro constrangimento IJUe tomo <t 
paln:~'"l'a para oppor-me no requel"imento do 
meu lllustre chere e amigo, que V. Ex. sub
metteu a discussão . 

Tenho cluvhla, Sr. 1wesidente. se ha raz:.1o 
1 

ele sei· pam a opinião manife:;táda pelo meu 
illustr,ttlo colleg::t. 

Nffo se trafa de affecto.r verbas cio orça
mento que entendem com impostos tle impor
tação, 1·ecebidos h0je, rn ;is tratn,·S<) apen;1s de 
um:i Yerbn. insiguitic:rnte (rpoitXrfos), de obje; 
ctos ou degenero~ que devern ainda sei' im
portados para um fim cspech.tl, e não para. 
um lim individual ou de industria, mercantil. 
. · Vo:ms-Apoiados. 

A sociedade Anonyma ,\ca:lemia do Com
mercio, com séde na, cidade <le Juiz ele Fóra., 
estado de Minas Gemes, requer ao Cong-resso 
Nacional o fü''ºr da, dispensa do pagamento 
de direitos lle impor·tação e fretes na Estrade O Sr:.. Orr1crcA-Trata·s0 de uma"associação 
de Ferro Central para os materiaes e ohjec~os particula~· est ,1belecicla. em .Tuiz de Fóra p[l.rn. 
necessai·ios ú. construcç-<l.o e installaçfi.o do a organisação de uma academia de cornmer
edificio para a projecta<l<t A_c.'tdemia do Com- eio, e.'5eola que não existe ainria no paiz e que 
mercio. ninguem contestará qne grandes benefic;os 

A commissão <l.e fazenda. e industria., a poderá trazer ao desem·olvimeuto deste ramo 
cujo estudo foi sujeito o assumpto, reconhece de iustrucçiio ; academia que suppõe precisar 
e louYa os intuitos imttrioticos e altruístas j ·Jesse favor do Estado, e por isso pede a <lis-
da sociedade e, pensa dos direitos de que se trata. 

Considerando a grande vantagem pnlJlica 1 A associação -fundou-se, orga.nisou-se, mas 
de tão . util estabelecimento, e a completa precisa agora construir o seu estabeleciment_o 
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escolar, e solicita unicamente a isenção dos prezas que se propuzerem a est:Lbe_lecer insti-
tlit'eitos 'de importaçilo parn. os materiaes que tuiçües semelhante~. _ -
introduzir e que destina à con:5trucçã.o tlo se1r E' este o nieio sem duvida de fazer com que 
edificio e mais o trausporte gratuito desses ass 'ciaçõ;~s j)Urticulares estabeleçam e de
objectos e materiaes pela. Estéada de Ferro senvolvn.m em diversas localidades do paiz o 
Central do Brazil que e pl'opriedade do Es- ensino profissional,'' fundando in:;tituiç,ões, 
tatlo. por exemplo, do ensino agrícola, como a que 

Seria necessar·io que a commissã.o de orçn- existe no Rio de Janeiro, e na Bahia. 'Só 
mento interpnzesse o seu parecer, si se tra- assim poderú haver o estimulo p~ra a inicia
tasse de uma. verbaj:ºtesbbeleci1fa o que vies- tiva particular. Não é outro o motivo pelo 
se afl'cctar o ']1t1.mtu1n da receita do Estado. qnal o Estado concede garantias di~;:;jnros e 
J\fas não se trata 1isso; a a.ssocinç:iio pede npe- outros favores. e mesmo auxílios a. in'unigra
nas isenção dos impostos solJre os materiaes ção, co!onisação, etc. 
que pocle!'ú ünportnr pa.1·a a. construcção elo .Julgo que nenhum sentimento de economia 
seu editi(;io escol:u·: ,·el'l.a de rc:ceittt que nJ.o oconsellta.1·á a que este projecto utio seja vc
ex1ste ainda. ta.Jo; este sent!rneuto CJUe é sem duvida.indis-

Pergnnto a v. Ex. ha.verit perd<t pnr;t 0 peusavcl, e ao qn~l I!ÓS todos devemos obe
Est~tdo? E si houver pcrd~. não lw.\·ei·á CCllll- dec:cr na. quadr<t que atrave~sarn as no~s.as 
pensaçã.o, resultante do serviç0 que academia li oanças, não dcvc' el1eg-nr no ponto de preJu
commercia! de Juiz tle Fül'a vae pr;_:::;t<1i· '( Si dkar instituições justn.s qne darãv os melt10-
perdc 0 E<.;tado com a dispensa. dos dirc_itos re;; l'esultndos e qnc npcnns pedem corno esta. 
de imp,)rt:wii.u 0 com 0~ transportes de acae- uma. dispensa de i1npostos limitada ao mate-

~ I'1··,d do seu edi!icio ':::colar. ro;; pela Estra'.l:t de Ferro Cont1·tt!, n~o :;erá 
favorecido depoi~ com os resnltai.los que do A v:;:PUTA<]ÁO ~r;::-m~~~- ~\~?ia~o~. a -.,s 
estabelecinrnnto d;1q:1ella academi:l. nroYirão O :SR; OrTrcrc,, - ·.<io e~t,\ ~ a.s r, Züv • 
pn.ra 0 paiz? (.4poiudos.) • 1 Sr. p1'es1dente, pelas quaes entendo que o r~

que1·i11iento do nol1re deputado, para que seJa. 
onvida acommissiio de orçm11ento, não pôde ser 
acceito. "\. matel'ia do projecto não affecta o 
trabalho que a commissã.o estâ. elaborando. 

Esta e a que;:stão. 
Si acaso o Esbdo rlei:w. úe lncro.r com a 

dispans<t desses impostos e com O$ fretes des
ses transportes, lucriu·it muito ma.is, terú. 
uma comi~e!lsaçüo muito maio1• mais ta.rele. 

A commissão de orçamento teria nccessil~a
de de intt:rpor seu parct:er e oíl'erece1· al;;nm•• 
medida. consig-nando a dispens:1 ües:';es irn
l)Ostos. si o fü\'OL' de que se trat:t :t!foci.as~e 
alguma tias quanti<i.s eomprehcmli !as no.~ ~r
Ç<tmento:; q1;e e!b tem ele el<thorar. Mas e o 
que de modo al~·nm se dá. 

A dispe.n~a pedida no pr0jecto não vae in
fluir no orçamento, qnc a commi~são terá en
tre mãos, porque os m 'tel'iaes e os otnectos 
cm rel;Jção :10S qnes se pede dispensa d~ J m
postos nüo f'ora.m importa.dos, a rneb•• de· re
ceita que ellcs:produzem, não existe. 

O que poderú ;1co11toc81', Si·. prcsi•lcmte, é 
que tal vez se prejudique, em nome do inte
Tesse da. Fnzencla Publil:n., o estimulo para 
itlénticos serviços que a iniciativ~L pat·ticu!ar 
possa prestar. . 

Porque não se podel'á conceder esse peq1~c
no auxilio? Porque não poderá o Estndo cl~s
J_Jensar ess·1 pequena pa.rte de sua receita 
1htUra ~ =- -

Dou testemunho de que a commissão de 
fazenrla, de que tenho a honra ele füzer parte, 
estiL disposta a inr! cferir tudo quanto for 
favores~• particulaees. . 

Nós temos já nns poucos de requer1-
men tos nas pastas, rnn.s ê nosso pensamento 
unanime não dar absolutamente par.;cer fa
voravel a. essa. llor1h de invasores a querer 
os favot'es dos corres puiilicos, <\se dirigirem 
ao parlamento com a. intenção manifesta e 
cont'es~atl:i, de viver:\ cush\ do Estado. 

1fo.s tal não existe em relaç,fo ao projecto 
que discutimos, c eis a. rô1zii.o porque entendo 
qne o devemos approvar sem mais a delonga 
de novo pa.recer de outra commis.são que nada 
adenntar-ia .. 

São, Sr. presidente, estas ?S razões que me 
levn.m n, oppor-me ao requerm1ento do nobre 
depntarlo, e' entrD.e2i nti. justilfo,1çii:o do pa
recer rla commis~i\o mais desenvolvidamente 
si ti ver necessidade de sustental-o contra. 
qualquer hnpugnaç·ão. 

Vozr.:s- Muito hem; justificou perfeita
mente. Creio, S:·. presidente, <1ne !ti. necessi<.hl-

- de de v0tar-:;e este projecto logo, para que v- -
nü.o_haja nenhum ·embaraço i~ reali$1çij.o dos O Sr. Se-verin.o l.e.1.i-a pou-
intU:itos da inicfo.tiva pa!'tic111il.r, qufl tão fe- cas considerações vae 'oppor as observa-

d l ções apresentadas pelo illustr0 deputado 
iiz~-;.ente est:l. c?meçando a esenvo ver-se. pelas Alagoas ao req_u~rimento apresentado 

vozEs- Apoiado. pelo Sr. deputado Anst1•ieS Lobo. 
_- o Su. 01TICICA.:;;. Penso ,]ne e uma necessi- 1l: s. Ex. pi·o~lu~iu c~rn;~de1·:1.~ues muito pru· 

dt-1.de urgente e inadl~rvel, ãnimal' tocfas as em-- <lentes no seni:tdo c,<Q JL1st1úcnr o projecto,_ 
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considerações que calam no seu espírito e 
em vil'tuàe elas quaes est.:wa disposto a for 
o seu voto ao projecto ; n1ils essas rnzües niio 
excluem os f'nnrlamentos do requerimento do 
Sr. Aristides Lobo, desde que a materia. sobre 
que ver:ia o pro,iecto nfo consti tuc n bsol uta
mente nenhum objecto r1e especulação com
mercial ou mercantil, más é de origem a aJTe
ctar, embora em quantias não avnltath1s, os 
recursos ela receita. publlca. (Nc7o apoiados.) 

Quem nos diz que a conmüssão ele orç,'l
mento não está egualmente possnida dos 
bons sentimentos que se manifestaram já na 
Camara em favor do projecto em rfücussiio~ 

A commissão precisa saber qune<:: as me
didas aqui adaptadas e qne Yão affectar a 1·c
ceita puhlica, U e por isso qne 0 Ol':H!OJ' f]lliZ 

jnstiticar o seu voto em rnYor 11o re~ne!'i
mento do Sr. Aristides Lo!Jo. sem q no 0stc 
facto possa trazer prejuizo algum it appro
V<wão do pr0jecto. 

Ao projecto não precedeu consideração al
oum:i,q uer escrfpta,quer verbal de seu autoi', 
gue hahilitasse a commissão a compreheuder 
q alcünce on ...-antag~m que se tem em vista 
com o projecto. A cornmissão estudou-o, mas 
n5.o i1ô.Je encontrar razão nem conveniencia 
alguma para aconsellu r a, sua .arlopç<i:o. 

A estmd::i, ele que se tra.ta tmha em :~l de 
dezembro nltimo 1201,, iGO em trafego da ca
pital à cidade de Batmité com ram~~es para 
o porto e par;1, a cidade ele l\Iaran!.,!uape, em 
porfeito estado de conservação e dando saldo 
bem rea:ular . 

• \ esse tral'ego eleve-se arldicionar 45 kilo
metl'OS já co11strniclos no prolongamento ela 
Iinl1a pi>incipal qne se dirige pam o Quixadá; 
porquanto já for.-tm inaugnrndas ns estaçües 
de !Uac:hi'io e Can;;:ity. 

Existem mais e:;tnclados definitivamente 
-ll kilometros c:om •.luas estaçües, uma llflS 
quaes é <t de Quixaclá, onde o g-overno estit 
constl'llindo um grande açmle. IJs trabalhos 

O Sr. Oiticica. - Duas pahr>r;1s cl~ nssentam'.3nto rl~1 linha no prolongamento 
apenas em obetliencia e respeito ao men col- vao proscg::.undo,, s1 .ben! queJentamente ~ ao 
lega pela. R1 hin. · ·-~-,governo nn.o sera tli!Tic1l m;1ndnr constrmr a, 

Não me limitei a justificar o projecto, rlisse estrad<t ~t.e o c1:<Lto, ponto para onde tan:-. 
justamente a razão porque entendo qne o re- bem s: d11·1g:e a hstrada de Ferro de Carunru. 
uuerimento não dev-e ser :1eccito, e foi qnr~ a ,\ss1m p01s: 
dispensa, deste imposto não es~n.va <linda c-0111- Considerando qne a, Estrada de Ferro de 
patada, no 21Ia.no cb commi8são de orça- Baturite não é a unic::, estrada de ferro fecle-
mento. - ral, mesmo no estado do Ceará ; 

Nã.o se trata de um imposto que j[t estivesse Cofüideraudo qne ess<t estrada niio emba-
no opçamento e do qual agora se peça tlispen- raç~:i. odes o;n volvimnto que possam ter as on
sa._ trafa-se de um imposto que hac1c snr recc- tras estrndas de ferro c:onceditlas a empre-
bic!o para. o faturo e que_ hoje a A?l'demia de s<is 1m1ticulares naqnelle estado ; · 
Juiz de Fora pede para nao ser ol1r1g<1d('a pa- Considerando mais que, além de ser essa 
gar, e si a Academht não füzer <L obra. de estrada, uma, das poucas que niio pesam com 
cer~c.- n~o importa os materiaes. deficits 110 orçamento, deixará ele prestar à 

Ja ve o nobre deputado ~ue o orador res- Cnião e ao estado do Ceará os raphlos e va
poncleu ao ponto que foi atacadu pelo illus- lio:;issimos serviços a que e destinada por 
tre deputado. occGsiiio das seccas, si passar para uma em-

E' encerrada a discussão e adiada a ...-o- preza particuhr; 
tação. Considerando finalmente, que n, mefüln. 

E' posto em discussão o seguinte 

PARECER N. i-1891 (AO PROJECTO X. 2) 

Aiitorigando ao S1·.' Pi·esidente der, Republica 
a manda;· vendei· oi~ a;·rendai· a Est1·arla de 
Ferro de Baturite, no Ceatli 

A' cornmissão ele fazenda e industrh foi 
'j}resente o projecto do Sr. deputado .T. ···de 
Serpa, antorisando o Sr. Presidente da Re
publica, a mandar vender ou an<311dar a Es
trada de Ferro cl':l Baturité á uma empreza 
~u companhia que l)rolongue-a, nté à cidade 
(!O Crato, conceclendo-~e, na hypotllese de ar
rend::unen to, garantia de juros, não exce
dente tle G 0/o sobre o capita,! empregado nas 
obras elo prolongamento. -

tomada isoladamente para essa estrada 0 
odiosa. não só vara a zelosa aclministraç:ão 
que a dirige, como principalmente pam o 
estado que ella serve. E' de parecer qne o 
projecto não seja acceito. 

Sala das sessões da commissão de fozenrla e 
inilustrh1, 9 de julho ele 1891. :.::._ .tlstolpho 
Pio.-Be:::efril-111ursa - A.ntonio Olyntho
Polycarpo Viotti-Leite-Oiticica. 

o Congresso Nacion;1.l resolve : 
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica 

autorisatlo a arrendar ou vender a. Estrad::i, 
de Ferro de Baturité, no estado do Ceará, à 
ernpreza on comptmllia que se ohrig~\,l' a pro
longar a dita estrada até a cJda.de do Cra,to, 
no mesmo estado. 

Art. 2. • No caso do arrendamento, _o go
verno poderá conceder á em preza garantia de 
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juros, que não ~xcecht de 6 ,iº sobre o 
c:apital empregad() _nas obras dó' prolonira-
rnonto. · v 

Art. _3. · Revogam-se as rhposiçücs cm 
contrario. 

8ala elas sessões, 25 de junho de 1891.~ J. 

sará a communicar-se directamente com : 
Pernambuco em prejuízo do Ceará. · _,._ 

O empenho tios deputados cearenses torna
se ainda mais m·gente depois desta concessão. 

A commissãoúiz que a r~tl'ada já sea.ppro
xin~~ do c~·ato, e conseguintemente póct0 a 
Unmo contrnnar a mante1.:.a sem a entregar Se1·21a. : 

_ a uma em preza. particular. . .. 

_O Sr ... J\1.st.inhtno de Serpa Cnmprellende-se até certo ponto o interesse 
nao vem discutir um assumpto estmnlto à strn clv. commissiio, mas este nrg-umento que à 
profissão; dahi :t difficnlilndc que tem em im- primeira Yist.1 parece procerlente,cahe Lleante 
pn~·nar. º· p~1;>ecer d·~ commiss:lo, que c•.inclue lia necessidade fatal de ·~oncltlir esse prolon
pela reJeiçao do pr·o,]e"tO rp1e, lia poncos dias .<:(·amen to· 
snbnwttcu á <lclibet·açã,o da Canrni'a. "\nte~ " :\nn.lysando •) p:wecer da commissão, diz 
tem de fl.Ji])Ot' lll1l::l dcclnr.wão, Jl:l ~un, qn•lli- que ni'io se .inlga, habilitado a justilicm· umn. 
tlarle de autm· d_? peoject,1 -que 0 projecto metlida gcml eumo poderia j u:;tiiicar uma 
que aprcsenton nao oberlec•~ .~inifo aos intuitos me1lida em reli\çiío ao Ceará. 
1lo c:;tado a que pcl'tcncc e du:; sens J'i)[We- O motinJ que levou o orador a apresentar 
sentantes. e~~8 pt•ojecto, u o receio que se Dutro no 

O , l • t .. 1 . . estado, de qnB o Ceará nw 8er :<ssolado por 
.. ~J ,11 or e on "º:: r epnt:tdos ttve1·:1m ::nto- uma noYa cilamiJaue. 

~1sa<;~.10 •h~ dep_ntayao ceat'euse para pedn· no E. em nome d<.> Ce::lJ·ú cuja reputação tanto 
~r. ~eneral Gl!cc:no que conccdes~e o prolon- · o.;oO"re ouando ac1· uelle' estr,tlo é fl-:tn-••lh,do 
""UPlento rles:n e·tr·tcl"' ·to C1"1'0 - · ' 0 , < ' ~ • · ' :, • "'" • • l · dizL'm1o-:;e qne onorri. os cofres p11blicos, _ 

A cornmbsii? ~ (~ fazenda _e industifo, opi- rrwE1do :;cns J1lhos morre1~1 a fot~1e, que o 
nan<lo peln. re.1e1çao do proJecto, segnn-:1o o oi·adoe vem prqio_r es:;e pro.)Ccto, allm de que 
parecer, •:leclara •1ue o for. por nií.o tee 1lado;; em r1ua1l!'<l calanutosa, qual ;-1, r1ne se annnu
qn~ <'t h<1b1litem. a proferir jnizo :;eg-m'o. Até eia .. talvez al;;nnrn emp1·cza, po:Ssti fazer 
alu a commissão mostra-se razoa,·el e o ora- aqniilo que a União nii:o poss<t realisar. 
dor ::i~cusa, a responsa!Jili.Jacle qno lhe cabe, O par·ec:m· tliz que a estra.do._de ferro dú. 
por mw poder fornecei-os. saldos; pelos documentos oillctaes, porém, 

Qu:1 ndo teve oc .~asião de submetter fi, Ca- reeonhece-se o contrario, como se vê elo re
mara. este projecto, e na justitie:aç~ão de seus latorio do Sr. l\linistl'o da Ag-riculturtt. 
motivvs deixou _de ap1·esent;ir os funda- O orador pótle declarará commissão qne o 
meutos porque n hora esta. v-a aclcantacla; saldo d:t estrada ele ferro é dcticio e a rnz:fo 
entretanto, _declarou que agnar1laY•l occasião 13 porque se passam de umas para outrn.s 
~!e ?ar e~phcaçõcs qnando vic~se o projccto verbas certas despezas q~e nunC<\ entram 
a chscussao. . no orç<tm .·1lto no exercic10 a que corres-

Para cumprir este dever, \'cm à tribuna. pondem. 
Começal'it acompanhando o parecer nos seus A ill ustre commissão feriu, como o orador 

consirlerandos e mostrar r1ue a commissiio foi desejava, o ponto cnlmi0<mte da questão:
inj usta, com o ora.dor. a e~tr:.vhi de ferro de Baturité é destimlCb ::t. 

Antes clL;to vne entrar no exame do estfülo prestar sel·vi~:os cxtraorclinarios cm épocas 
financeiro do Ceará. . calamitos:is, uo periodo das seccas que são 

A e;;tmda de Ba tnrité, como tod:is as 1:stm- scmp.re no Ceara.. 
das ele ferro da Uniiio, com excepção da Cen- A estrada de fepro de Baturité obedece a. 
trn.l, i)roduz avnltados deficits. . este tim. Si tem em Yista n:1o sobreca1·regar 

Aquell•l estl'ada. foi constrnilh em l!lfül os corres da Cnião e attcudeudo que ella é 
· êj)oca. calamitosa, de modo que a commissão destinada. a prestar serviços de ordem su
enc:arreg<1da ele realisai-a não ponde oberli:cer perio!·, o orail~t· folga de ver qu~(f:~Sen
aos erçamentos. Mas em todo caso, .iustific;t- t:mdo este proJecto obedeceu antes de,\tudo 
v. a-se a me. dida, pt~ht necec.sidncle tle íne. lhornr .. I ::t' um. senti1nento: profundo-o arrendarrrunto 
as cGudiçüe:; rlo Ceará, eujo empei '.10 actual- desta ostrad:i. com a condicçílo ele ser levada 
mente é ligar a capital ao !Crtilissimo Valle it Quixadá onde existe um açude em execuÇf'i.o, 
do Cairil'i, onde existem as melhors r•'ique- vbto que c!Iii ú destinadtt a. prestar serviços 
Ztts elo estado. Ern .. este o objectivo dn, estrada. import;tntes. · 
de ferro. ~\ questão é saber-se si e possivel confiar-se 

::.1as, no anúo ,passado, uma emvreza obte- ao governo o pl'olongamento _desta estrada. 
ve o _ prolongn,m:mto da estrada lle rerro de O ora.dor cheg"<l ao ultimo consirlei-andwn, e 
Caruahi ate :to Crato, qne e a. regiã.o unicú 

1 

p::tr:\ elle clmma a attenção. dos seus collegas. 
que pócle ter recursos sullicientes parn, manter Disse S. Ex.: decretar a venda ou arrenda
º Cea.rá ~m uma êpoca c:i.b.mitosa, e que (las- meuto da estrada de ferro de Baturité, 
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n.1esmo com a condiçifo de pr;olong-al-a. :)L) a.o A c.;;lc respeito lernlm:1. o modo pcilo rpial 
Crato, :": unu meüit!;"l.. o:.fü1sa. foi·am reit-1"> ;ts concessões ]J:tl'a o porto tias 

r:..os111m•.le o orn.dor r1nr inl:t h;i :Lhi tb To?TC~ e ;ia1';!. 11s:lll:·~:1rn:mto dc:5t:L c:rnital. 
otliosrJ, ·~ qno ó n:nte:s. ele tut!o i:m 1. moJida Nii.0 n.c:l·ec:it1. que •~ g:trantia de juros se.1•• 
altn.m~ntc p:ttriotica; nominal: :111tes tndo 1:.ffa. a m::r r1ue, concc-

0 que rec .~i:1 ão dc ~aceor lo, o :1li.1wfo:io do tii h a 111ttlquer e1np:·c:za, ,-enha. :t form:iJ· nm 
projecto nestõl c.m1a.1·a rp1ando o:;. rapl'e~en- novo encat';;o pa!'tt o t!ie::;o111•0. E os ô "/o de 
tantos elo Coará devia m thn·-lhe o seu apoio. jm·o:i sul;p0 :t unidade k.ilometrica, de 30:000:';, 

A qnesti.ío economica 0 complexa. Tollo$ pode1·.io tornar g-1·:<nck:s propol'ç·õ ~:S , si a, e::;pe
saiJem que a atlministraç·iio 1lo governo rela-

1 
cnlaçiio awnsell1a.1· o prolongamento th"I. cs

tiva.menL} ::i. e. st1'<Hlas .Je fel'l'O, é fo.nt:t, so:n-

1 

tra:la por extensões demasütcln.) ou d.csfa-
pre com mn pessoal lnx:uoso e r:om :lltos orde- voraveis. · 
nados . Conclne depois tle rec:ordar •1lle emDregüu 

Como cefl.rense niio tem conti:<nca cm ne- junto do go1·erno p1:0,·isor!o todos QS c~t'orr~~1;;; 
nhum governo, porr1ue todos pt'()mettcm me- para que niio se pt·olong·:i~se at0 o Crato n 
lhoramentos pa.r;t o Ceará, e nenhum ainda est:":vb dü forro de Carttat'Ú, mcdirla qne 
cumprin :1 sua prome:::sn,. rnnito p1',:jutlic:u·;·,. as vi;is-J'errcas ce~u·otbc:;. 

Dir, qnc niio nin le\•:rnt;u· qnesl:'"lo :;;·.:m fnn
d:unento . Si o melho!'<llne:lto pt'L)jectJ1fo não e 
melhor, si o meio lembrado niiü é n mais 
etlfoaz, qne apre:Sentem os nob1·2:; <.lepntado::; 
out1·0 me llior. 

Tomem-se me•lhlas preventiY•\S c:ontrn o 
man emprego que o goYC:rno possa. f,1zer da 
autorisação leg-isl:üiva., mas não recus0111 uma 
metfüht qne importa. muito o melhoramento 
das condições elo Ceará. 

.Acceita o orador a. responsabili1h1de rln me
dida. proposta, como acceitará tambem de 
ontr•w que ;:iindn, te1·ú occusião tle vropol'. 

Prefere medidas intlirectns ~ne vno ao en
contro dns grandes necessidades, a Yir im
plorar os sentimentos de carich1de p ,u·a. Ulfü'
terr.:t que só rirecisa. qno o ceo não sej-_1, ás 
Yezes, til.o cruel parn. elln .. 

.Aprescota.ndo este projecto, só pensou em 
melhora!' ::i. sua terra natal. 

O Sr. :SarbO$a Lim:.::i. julga. ele 
seu dever, como represenfante tlo Ce:trá, e 
I•Or Ci1U5\I. de 11111'.L allusão feltn. pelo pre·~edente 
orador, apresentar as razões pelas qun.e .~ vot:\ 
pelo parecer da. commissi:Lo e: con;;i?C111e1Jt.:
me.nte, pel<1 rejei~ão do prqjecto qne autoris;L 
o Presidente da Republica a alienar ou a ar
rendar n. Estrada de Ferro de Baturité. 

Contesta que se posm dizer que aquelln, es
trada, em vez de saldos, apresenta r.le(tcits. 

O Sr. Serzed.ello 1liz r1ue não vem 
dbc11tir o p;a·ecet da. com;nissfro. 

Entende qne qnestues tle,;ta n::i.tnr\~z:t tc::;i i 
dnas C1ce:; perf'eihment0 dbtinctas: <~ qucs
t:i.n technica, e :i qne:;tno econo:nic:1. :\"estas 
condições pal'ece-llle l'<lZO<Wel íJUC a C;L!11ill'<t 
disr.nt;i. o projec:to, compctentemente e:; :la.
recitbt. O projecto J.<e lo seu :wt. 2° rnaur.1:1. 
concedei· ga.rantin. de jm·0s ue ü º/o no caso elo 
:.irrendamento. Parece-lho que, tl'ahlndo-se 
ele uma questão que interess<t aos dinl1eiros 
pulJlicos, a commi::;siio de orça1ne11 to deve ser 
ou vida,, aíim de ver quae:'i siio 0:5 recursos 
com que se póde contar pat'a fazer face a es:;e 
encargo. 

Assim ficar·ú a Gamara. esclarecitla e apt:t 
pa.l'.i. rnoclilica1· o projecto do Sr·. depnttclo 
pelo Cellrú, on i·e.jeital-o sinão for cornpativel 
com os recursos dó '.J'hcsouro. 

:Neste scn tido ,-ae mandar a mesa. um re:
q uerimen to. 

Vem. it mesa e 6 lido o seguinte 

Rcqtwi1·0 que o pt•ojecto n. Z e o pa.rece1· 
da commissüo de faz·.3ndn, e iudustf'Í;\ sotwe 
elte s~.i 1.m remettilios ã. co:nmis;;ão de orça.
men to.-Ser;deflo Covr·êa.--4.lcin:lo Giiwm
bm·Ct,. : 

Este reqirnr·imento não e submettirlo à vo
ta~'.ão, por não havei· nnmero . 

O nohre deputado antor do prcjecto servin
se, para sua. argumentação neste sentido, ele 
dados officiaes, (jUe foram porém comparados 
nciosameute.c . O Sr.Bezerril-Nãopr-etendo fallar 

Quando mesmo fosse exacto que a estrada sobre o requerimento de adiamento que acaba. 
não apresente sobrns de suo. receita, sabido de ser·apresentado. 
e· 11or to1los que essa é uma condição variavel, 0 SR.. SERZEDELLo-Não pedi adiamento e 
dependente muitas vezes da idoncicl;:de e cl'Í- · t · 
ter:O das :1dministrar;.ões. sim qtie vú o parecer com o p;·oJec o a corn-

Não julgn. que sej;i. medida acceitavel e rni~são de orçamento. - . 
opportunfl. :t venda da estrada; lrn.veudo a ü SR. BEzsmuL - outra cousa nao e o re
rcceio.r, no caso de rwrendamento, _que este j snltado '~º r.::querlmentq dR_ nobre deputado 
se fa.;o. por processos menosconve111entes. pelo Pai'th ·.· . · - · 
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Nã?;.111º ~pporei_~? 91~~pede S. Ex:. e a~ól · projecto a venda da, E~trada de Ferro lle 
podei..l rne,,1.~o th::ipeu,,;.1·-mo de foz01· rna1s Sol_;rd tamu"m do Cc"r.; ~ 
al .1·uul""'~ ,..,Oll"l '" ':0"!'1·1ç- ~ 1 · d . - • . c6 - (." w • 

t-.. <•u v ~ 1 ~u .ue::. a cm as qu,3 estao no :\ão 'ilr·e··i'o ·iro· r11ent·1r' do 111e,.1n·o mo.do 
IP recer ixu·· e · b· t · · v ~ ' · ::i ... ~ • 
.:·, .:- ', .t .. 0,1~ '' cr o pro.iecto, p3la. con- que S. Ex., e Jazendo-o wm to1la. a correcçãr, 

'ili.:(.'.1tº . ~n. q .. e e.~tou de que a Cam :.:.ra utio o e lealdade · ehcn·arei a p1·ov·ü; facilmen•e :u~ 
accet ara. n. Estrada de ferro Cent1·al

0 

do Brazil 2:esse 
O meu tliB·no collega e amin·o qne me pre- colosso que é umá d«s mais seguras ga.rantia,s 

cedeu D<l te1buna j:i, esmerilltou sufficieu te- do nosso credito no estrangeiro fambem dêixa. 
i:rnute os. pontos em que nos ach:crnos em deficits e rlc/icits enormes. 
formal ul\"er 1~e11ci·' co·n o 110IJ1'e ·1 'llut ·' · ,.~- · · · l · I aut, ·º " ' uc .ac..10, wt0e prec1soreccrreraos.1nroscocar1ttl 
tes 0~ do pr~Jec~o, e ~:ie 1:1erecsr',:;tm .vehemcm- acc~mulado ltu 33 :tn nos, on üescle a inangu
no f .?testo.:. . ~~~ nos::;a. Jl-•rte, ]H 11~c1palment_e mçao 1hi. estr,1tla. Basta r1ue se compare o 

o . an.!~. a. e.,:s .• questao que S. Ex. donom1- rendimento qne :i. jaros simrle~ de G 0 /., pro
nou de 'ma. t~u de morte-<i renda ou o ::irren- duzil'ict o ca1)itnl re1;re:;entando valor ou 
thmento eh, E' ··tr"td"' 1 ~ " • ' E~ t 't · 'Su ·n., · => _· · ~·<..e. 1•eri?. t1C Jlt u~: e. o cn~to actu;~l c~el!<l, em um anuo, com o .sen 

... r.::-:1d1entl?n 1~1u. Sr. pre~tdente, e~~a uo- rendimento 11rimdo '}U8 produz o seu trale;;·o 
cl.:,11.ii,,.o t.lo ,1o!Jre deputado com a qual eu no mesmo tempo. 
n;~o r•ouerrn. ;}:;t;ir ~lo a.ccordo, por quant•1, : ' " . ' . -. ' . · .. ; . . .. ,,; 
e:xactamento o nue nns OS ·'e•,·ut·' cl .. 1 C, .: -.~o . .. mt.\,ÜO, ::íl. prc~:..lle ,Jt0, .a !Jc::op .... to tle 
• "1 · u 1 '"-O:; t.o ,uai .t tt1u· o 1· .. ·o <J' ·~ · \'e•·110 " te· c·1·1 J"''l ~t1 lo ... to·,,1" lOCe~;;a_ll temente per.lÍ<t!l10S '10 <rove . • ··' - . .:l'> • _ :, _,O • :; ' .,~ ::Í l .", U• ::> 
rio Ct'a. o lll'Olo·tl""'""l"'tltr cf·i ·1F'str· rlnolpl~~\ 1~? •tS ::;e.lucçues tlarinel!e;; fJUe pelo csp1r1to 1.10 , ' o'"' ~ , . . . , <l! ::i. ( e L1 e1 10 • 1 . 1 
de B:üueite l''Jl' cout·:t lo Ic·t· l 1 · .. -.- ~anancm. e ce enr1:pwcer· « ·pre.:;s;1, querem 

, < , ... ::; .r.c o, ro.ic L·lll.LO, •1 . • .. • .· . rt· t d 8 t 1 · =-<lo r1nc póclc dnr testemnnho 0 S . Dr G 1. _ c.1.1m.i1 .1 ::-t, - ,t -~ ,1 o e que. o ~ ai o .11,to 
cerio riue era. entfo 0 rninist··o 1... r · · 1·t · 1 

ileYe s1H· em pl'osar10-. nmn. tla:; mn1;; pnpn-
0 ··1 , , . . • c,oagncnt~ra.t,l'ontsl' · ·:i.•ll" .. 

( Si·. Glice1:io _dá si(jiwl de appro i;açM.) e:. e e ::i. r 1q1wz. p.t J w.1. 
E1;1 com1m~;;ao f<m1os tliversa.s vezes à Fabulosas qn:iutia;; ~ei r1ue se teem offere-

S. hx." e p~d1mos-ll10 que satbti;~esse 0 1nrn citlo. para o :Ll'l·enda,mento dessa estrada. n. 
nos !tana J•romcttUo; i:;to é. dn.r o1·ctem p;\ra p.1r de outras va.nt:1gen::; como sejam a. ohri
lev'.u· por tleante a Estra1fa ele Ft-rro de Ba- ~.1ç~o de pagm• a. nosS<\ divith\ pul;lica. e con
turtté <~t~ n.o Cm.to <lO menos como reparação tribniçiio ele arnltacla:; sommas part1 o the
aos preJ mzos que nos i::i. caus<w a. conc<:ssão do souro. 
prolon_gamento tla Carua1·ú no Crato, que IJÔS, .\ _Est<~S ccns_itlc~a1;·~es que acabo de expen~ler 
e .c1·e:o que tambem s. Ex., nã.::_.po.dernD~ ._n:10.y1stHn ~o'' oete:;:1 do p;1recer de que. t1~e 
evitar. -~-·-· '" hon1·•t ele sel' rchito1', como tambem s1glll-

Foi em m -l . ...-.- - - -._ . ticam o meu mocio do ver a. respeito dessa. 
colleo-·:i, Dr uÊ~i, .. t ... ~;i_§:}.5 ' ~c~a.swes que otmeu prohibição exaggerada no tocante a dizer-se 

;;>' • - ·:§~s do. l'iascunento, cer •. o d.e quo 0 Estado e a Uniiio niLo tlevem sei' em-
que S. Ex. für1:\ expad11· o decreto, antecipou - . .- ~ 
os ag-radecimentos em norne 1lo Ceará,1!izendo: prez.lno::i. . 
E' o maior serviço que V. Ex. poderia pres- forque nií.o enteeg-;un~s as llnh~s teleg1·a
tar ao meu estado - o prolongamento da Es- ph1c•1s do est:i<lo, o serviço elas allandeg<~s, a 
trada de Ferro de Batnritü. ' · •· cobrança do fisco em geral e outros sel'\'Iços, 

o Srt. NASCDIEXTO-E' verdade isso. 
tarnbem, a empresa.;; particnlnres, •1ue dis
pensarh.t.m essa. enormidade ele empregad.:,s 

0 SR. BEZERRIT,-Ora, j;i, ve a Camara por que na p;1rte col'respon!lente tanto contribuem 
esta declaração que nnncti trnhalhnrnos para P<\1'<1 o mau ser.-iço e rleficits das estradas de 
a ,1Jienaçã.o cle!unaestradnque ú. União assim ferro~ : 
como ao estado do Ceará tem prestado e pres..: · -senhores, cumpre que não sejamos ex:n
tarit os melhores serviços a qne i3 destinada gerados ! " 
-por occasfüo das seccas, livre dos entraves e Como renresent<rnte•uo Ce:tú e membro da. 
das espec.ulaçües dos gananciosos que de tudo commissão' de t:1zenda e in<lt1:~trh, coube-me 
se :iproveitam. fazer o estudo do pro.jecto. .. 

O nobre collega,combatendo os consitlerau- Na. lliscussão do esboço tive a satisfação· 
dos do parecer da commissiio, a chou e insiste de ver que todos os collegas esta"am ele 
em affirm::tr que a. est1-ada dú-deficits, e que a accordo: commio-o, sendo-me lembrado, - -no 
sua aliena.çuo a uma emoreza serti o melhor emta.nto, a. con~enienciá de accrescentar-se 
serviç:o que 1:;e prestará ao Ceará .. umas preliminares resultantes das ?Onf'ron-

Para. ]s~o, e para aconselhar a vend:i ou t~,ções que lizemo< de dado.~ collmlos em 
arrendamento confrontou argum!?ntos escolhi- rtihttorif)s anteriores :io rlo Sr. Lucena, dos 
dos a propc..sito do fim a que queria. chegar; quaes se reconliece qae n. Estrad:i de Ferro 
no cn tretanto, DP.m os d:tr.los uem esses urg-u- de Baturlt0 de 1879 a 1885, em sete annos 
mentos ::;iLo verdacleirns. E, si a questii.o é de consecntivc.s, deu :-;emprc saldos bom i'egu- _ 
dc/i.cits, porque s. Ex. uilo. incluiu no seu 1. lares para po<le1' n.nimar n, cubiç;;i., : -

C:.mim. V. I 4.1:? 
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. Deu-os ninda. ele 87 a 69, a.present:rndo de- Até nos socco1•ros publicos que se nos teem 
· ficits sõmente o :inno pass<ido e em 1885 por remettido, qu;:sicomo esmolas, somos ver
condições exc0pcio11ae;,;, qne não cles:dionam a gonh11::.a.íncnte explorados. 
estrada. \'e:rn-nos ;1té pedir já qualquer cousa ao 

O relatorio dn S!'. Rotlria:ues Silva contém governo cm ~i,nxilio elos infelizes retiran
tlados e documentos imporlaute::; 11ue recom- tes. 
menda.m o prolongamento da. e::;tracla. por Agor<~ me::;mo: quan.do vim de lá, estavam 
conta do estado. assoladas muitas localHlades onde nüo choveu 

Esse meu êscmpnlo, ern pôr bem fóra de este anno, e tendo um cl•iputaüo estadoal 
duvida. 'llle a estrada de B:!turité dá 5:lldos e pedido ao Congresso pnra qne se represen
niio deficits na8ceu de que no ultimo relatol'io tasse ao p·ornrno, o pedido foi ab<; fhdo, ha
da Agricultur<\ 0 sr. Lucena apresrnta, n vendo até empenhos para que <:t imprensa não 
estra.da com dc/icit. e si:m mai-5 explica.\.í3es des::;e noticia. 
iocluio-a, n:L generalidade tle sua tlL!Se - as O SR. Jo:\o LorEs - E V. Ex. vem de-
estra.cbs de l'érro cl:io de(i'ci'.ts. nuncíal-o. 

De sorte que, pnr tcr-:,;e em certo tempo O Sn. BEZERRrr. - ::\i'io senhor ; mt ím-
augr.:.entadc mnito os t;·ahallwlores nn con- in·cnsa !ln sempre qncm nüo tenha, ·1·eserrn.s. 
strucçiio do prol ou ~·nrnen L•, qtw ent:lo na• l;t Como ia dizentlo,S l'. pt•esi• lente, a má von
prod11zfa; pelo facto de ter est:11lo e ainil;\ ta \e para connosco ó tal rp1e at0 essas immen~ 
continuar interrompido o ramal da a!foni:h•~;: rns cl.~spezas t'cit:,s a titulo de Soccon·os ,~ 
em uma grande exttrnsão arl'ebatn.da pel:l secca do Ceará, si fü;;;;om 11em e,;mitwndas, 
inva~ão do oceano,"endo precís:1s no,·as e 1lís- ;i, Camarct viria a salJcr que,em geml, tem-se 
pcn;hosas reconsír'ncçõ0s par;1 re.;;tabelccer o servido do pretexto p:w:c 'lll'~ no Rio Grande 
trafego, razito porqne famheni nndn. tem p!'O- do Sul, :.Iinas, S. P<tuln, Bahia e em Perna.m
duzido, accnrret<mdo assim nm excesso de buco se d1rissem crerlitos itquella vol'lia para. 
despezn. sobre a r·ecoitn. deve-se coneluir que occort·E:r n despezns ci>m soccorros aos •3llli-
a Estrncb de Ferro ·le Baturite dà de(i.cit~ ! grante:; li<t. secca ... 

:\'ão senhores, isso !Í~O e insto : isso Jlii•> e o Se. DIOXYS!O CERQUEIRA - Não ; para. 
leal. ' ' ,, Bahüi nunca se mandou soccorro. 

E note-se que o relatorio de~. Ex .. alem 
da. falta. de muitos esclarecimentos, n~o estú 
bem em dia, pol'que não dá 11oticia, de umü 
outrt~ nova cstai:;ão,:t do C;111gat~~,q ne lia. m;iis 
de um mez foi i1w ug-urada,:J.lém da elo Riachi\o. 
no iwolong·amento. 

O S1:c. BRZERRIL - Perdoe-me o nobre 
depnta<lo; ni:Lo füllo rlc retir:rntos da, B:düa, e 
::;im tlo5 que do Ceará para ahi seguimm e 
para. outras provi11ci;1s, hoje e::itn.dos. 

:\ing-llem ig-oora que se tlzemm verdndeiros 
syndicatos p:1ra, esS<lS explo1·~tç0es_; que se 

Prova.-se com isto que :\ constrncçrio vae r:w n<l~t va huscal' os generos, mmtas vezes 
proseguindo se hem que lentamente. detei·ior-ados, no n.io G;·ande do Sul e em 

Disso,porém, nã.o tBmo;; ~1 cnlpa, nós outros outros pontos, e sí 05 renw,ttia dfrectamente 
que estamos fom ch•S graças. para 0 ceara, evitando n.ssim toda sorte de 

Era natu1·al, e seinpl'e suppuz. que o mcn concurrenchl por parte do commercio clalli. 
collega., autor do projecto, envidasse.; antes. 
esforços junto ao governo com qnem está U>r SR.. DEPUTADO clà tun ~lpu,rte. 
muito satisfeito, e, nuxiliaclo com os bons O SR. BEZBRRI.L - :.\Ias não quero desviar·-
otficios do nosso caro colleg-a, Dr. Jose Ave- rne do assumpto. 
lino, ~tplaínasse torlas as difficuldades, alcan- Pmlel"i<'- tr,;tar de outros em q:ue o go1reruo 
çando a reparação '1 ne nos é di\"ida pela con- se mostrnu desdtencioso aos pedidos ila repre
cessão feit<i à Caruani. que chegarit wimeil'o sentai:;ão do Cearú. 
ao Crato afün de ex:to~q?ir~nos - os productos _o sr:.. SA:-.IPAro FERRAZ - Então sempre 
de toch a zona. <lo Carm. - apre;;entm·um algum pedi1.lo. (IIa outros apar-

Si SS. EEx:s. qnizessem não só consegui- 1 tcs.) ' 
ria~ essa ninharia que era ª. nossa. ~uestão 1 o sr.. BEZERlUL-Foi no tempo do governo 
<le vida. ou de morte, .::o~no a.te pod!'r1am ter provisorio. Presenlemente niio subirei ases
enc?-n~das as agua.s do r10 S. ~ranc1seo, 5em callas de nenhum Sr. ministro par<t lhe pedir 
pre.1ud1car Pemambuco, e m1;tt.~s outl'os me- rinaiquer cous<t para. meu estado. 
ll1or~mento~por confa dü. ünmo que tanto Evitarei u. desagrada.vGlrt'Sposta, de um 
tem favorecido a outros e:::tados. niio redon:lo. corno succeden-me aqui mesmo, 

Podel'iarn arranjar tndo isso, tanto nmis nesta ~Çam~ira, por· pnrte de uma pessoa d:i 
(1un.nilo <) notJre depntarlo não póde confo~tar intirnirla<le do governo. 
que :,u o quP ha é mnito má vontade do Q'O· Cllamav;i. eu a. n.ttenç;.i:o de um meu collega. 
ver-nu pm·:.t' e:om o nosso Cearà, victima (los l de deputação, que con-versa va com outró col
ílagellos dã secca. leg:1 quasi ministro, sobre a perseguição de 
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que está senrlo victimn,;_o contrn.cfante do as
sentm11<mto das lmhas folep!1onicas nu, cidade 
da Fortaleza. 

. ~sse Sr_. deputado levou o negocio para o 
r;~llculo drzet?l~O: ,não ; não póde ser attenlli<lo. 
fosso ha poltl1ca... · 

No emtanto, o negocio era. por demais sim
ples ; pedia eu apenas que o meu colleg<o al
ca?ças:;e do Sr. lllinistro da lnstrucção, Cor
reios e Telegraphos que fizesse cessar essa 
horrorosa perseguição de que está senrlo victima 
um moço emprel!endedor 11nc, apezw ile ter o 
s~u coi;i trncto con tlrmado pelo governo federa 1, 
nao pode execntn \-o, :tsscntando as lin lias te
lephonicas na e:! pital llo Ceal'ú. por que o Sr. 
engeuheil'o do districto telegTaphico niio o tem 
consentido,nme:t<,~:rndo-o 1\,_, '·mandar cortal-as, 
si ousass0 começar o:; trabalhos. 

_Conshi-me, Sr. pre:;i(lente, que tudo isso :;e 
•la,_ porr1ue o ar.tunl empn sario não 'luiz :ts
socmr-se <_t un~<\ pessoa qne de perto vae i1.ter
ess:n ao dito 1lscal. 

O contmcto cttclucarú ern 19 ou 20 do cor
rente mez, e toda e"sa. protelação não vi,;a 
outro fim sinão inutilisar a emprest1. ou obri
gttr ~ ernpresnrio a acceitar rorçamente mn 
associado. 

A Gamara sabe que isto é nm serviço todo 
de caracter. rnunicipd, q 11'~ não tem mais 
nada com a. União. 

A Constitnii;ão consn!:!Ta. o r1rincipio eh\, au
tonomin. muni~ipd: m:i>, <~ corno se vê, não 
temos os meios de compcllir o go"Vemo:. dei
:rnr üe intervir nos negocios•· particulaees 
daquelle como ele outros estados. 

.Tá tive vontade de pedir i1 palana, parti 
tr·'.1,tar especialmente do 0 assmupto aqui da 
t!'tbuua.; mas, por me pn·ecer ridículo estar
mos a fazer pedidos e indicações sem resul
tado, contive-me, e cleixei-1110 ficar em si
lencio. 

A Gamara é testemunha ele que tenho pou
pado o mais possivel o seu precioso tempo, 
destinado a outros assumptos mais serios. 

N~-o adiantarei mais nada par,1, corroborar 
o parecer ela commissão. 

Convido, porém, cada um dos meus dignos 
collegas a folhear o pí·oprio rela todo do Sr. 
Lucena e os dos outros ministros de Agricul
tura anteriores iL S. Ex, n:1 parte que se refe
rem à Estr-arl:t de Ferro de Baturité, e 'BStou 
certo que se hão de convencer, de q1w é Yer-
1la1le tudo o qne <1lli no p<wecer affi1·11mmos. 

E, note-se bem, esses Sctlllos poderiam ser 
muito mais n;vultados si, ilouvesse maior nu
mero de carros pat'a ai.tendei' aos numerosos 
pedidos dos ca.rrogadores que, depois de esp~
rarem 15 e 20 dias, aborrecem-se e vão pro
curar ontro meio de condncÇ<tO. 

Parec0 incrível que :t estrada. se mantenha 
carregando apenastellms, tijolos, lenha, ma
deira, passageiros 0 animaes. 

Si m0smo assim ellêl. d{L saldos,' quanto' mais 
quando começarem a se reanimar e desenvol
ver sob o influxo dessa importante empreza 
de melhoramentos do Cearà, que vae activa;;. 
rnent~ trabn !hando, a clespeit0 de tudo, e at,é 
da ma vontade cte um poderoso barão. qu~ 
não se cansa de lazer m.:tl ao Cea.rá, só vorque 
este tem a desgraça de conter nas smts terras-· 
as celebres minrts da Viçosa. 

Ü:\I SR. DEPUTADO-Não sabia que hq;via;a. 
intervenção d0 um barito. 

O Jus-rrxuxo SERPA- :fonhum barão tem 
cou~n, alguma com est0 projecto. _ 

O SR. Br:nmm1-- Não tenho Ó habito de 
íhllar em publico, nem a pr·eten<;ifo de ter su
IJiilo à ir'ibunn. p;1ra fnzer· nm 1li:::cms0. Só o 
\lun~r i1npcriu;,.o me ohri!!·on n. vir su~tentar 
o pttrcccr qno o nobre 1ll'\11lt.-1do impugnou. 
E:;tnudbpo~to, Sr. presidc11 te, a dttr' o meu 

rnto ú l'avot· 1\0 p1·0.jccto qne maio1·es vanta
gens offerecer a. vi::wilo renc;:i. da União em 
~e1·al. 
u Si conv0rn n.reen<lar ou vender ;1s estradas 
de !"erro müoriscmol-o,em um só projecto l1ara 
todr•::::, evitnnr!o terminantemente toda sorte 
de conces;;õcs de jm·os. 

Sr. J;rcsidente, nii.o quero abusai• por mais 
tempo ela p;lcienci<1, e da 1Jon11ade ele v _ Ex., e 
dos meus collegns qne tiveram a clelicadesa 
de ouvir-me em hora tito ade:rntada. 

Deixarei, por isso, para outr:i occasiã.o o que 
tinh:1 m:tis a dizer :\ i'espeit.o desse escandalo 
qne, sem protesto algum; se está dando no 
Ce:ll'ú, apez:n· da indignaçi'io qno revolta a 
todos que veem hso c;nc se eh.una. melhora
mento do porto da Fortaleza. 

Aqui fomos o saneamento qu0 o meu collega 
diz chamar-se ... 

O Sn.. JosE· BEVILAQUA-ln[eccionam0nto. 
O SR. BEZERRIL-Pois no Ceará nós temos 

um peiorwnento ,muito ruim a pretexto d0 
melhorar o porto. (Riso.) · 

O porto está completamente obstruido ! 
Perdido talvez vara sempre, e a Ceará Hai·

boiir Corporation continúa a perceber para isso 
garantia dejueos. 

Desde já 11eço, pois, ú Gamara, sua benevofa 
attenção para, em outra occasfüo, trat:.w do 
porto de Ceará. (3füito liem ; nniito beni .) 

E' adiada. a cliscnssão pela hora. 
Vem à mesa n, seguinte 

Dcclarcrçüo 

Declaramos ter votado a favor do parecer 
n. 6, d:t comrni:::s<1o de Constituiçiio, de Le
gislação e .lnstiç:1, em vir.tncle elo qual o pro
jecto n.:; de :30 de junho ultimo, concernente 
ao subsidio 0 ~juda de custoaos deputados ~ 
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senador<?s, <l~>êr<"i._:-18'\lal'dar oppornidatle leg-:11] rcg-imeu, si pelo facto de estar eliminada ~ 
em face tle d1:-;pos1_ç~o oxarnch no ::u·L 2'2 da p1·npo~tt1. 1!0 orç.:menlo pelo governo, est;t 
C\•nstituição Fedefal. p•;r:macliilo, de riuc deve só ministrar esses 

Sal:l cl::i ses·;ues, 11 de ,julho de 1891 .- esclarecimentos, em ·virtude de provoéa~.ti.o d:t 
Jli;1ice! C'r1:tí·o.-:li;;o;·i1n Gm·cc::;. __ C:imar.~. -

, o Sit. PRESH>EXTE . marca pa,r:i. :t sessão de _,-? ,e, ~s~i.m, como ~~ trn~balho~ _ d~ co1~11';ii~: 
13 <lo ccwrente a.se '"U:nte orilen>""·lo J. ia : :::.;; ce v19amcn~o. e::.t,t? ietard~.r_~o:., e a op1 

0 "" - · ...., nmo pnbl!ca est<1, 1mpac1entada, imputando do 
Yotaçio das matel'ias, cuj:i, disc;1s:;ão ficou ester·il a pre.,onte ::;es:;ii:o, como presidente 

encenadi.t; dcss:1 _çommissiio, o orador pede-os par;t tirai' 
Continuaç:ilo rh discnssão do paroc<>r n. 7; qnalqb'er responsabilidade que lhe possn.C;l-
l r l lier pdo rct;mbnten to de seus trab~\lhos ; e.' iscnss:i.o i os proj1);··tos 5 A e 1-1. !ta nrn mez c::;tá t'nnccion i11:lo a Camara, e é 

LG\'D.nt::i.-so a, 1:;e:::;são ús ·1 Jtoi-.i :::. inc:1·ívcl ~ue at :~ c,;t:i. data, o;; dcpnt;1tlos não 
cstcjnm de posse tiCl::i r0lal01·:os do toLl:ts as 
repartiçfíe,;. 

P,;·e .~idcncir.. do S t. .To11q1ií1 ;1. Pcr;i.-, 01 !J!fcr; 
(1'' 1lice-prc.,illente) e .!orlo Lop1Js (:?" vice
p1·esidente). 

_i\.o meio dia_ o Sr. presí1l•mte d·.~clar;t <Jlle 
n~o h:t sobre a, mc:«l. expediente, n. cnja 
1~1tum se possa procedei', ;1ntcs d<i ;1,ppro-ra-
çu.o cfa :.teta. · 

o Sr •. S1mz1.:r1E1.Lo- l\wt'eit<lm011te. 

O :S1~. ' Ro1>1w:r-,.:s ,\ L\'Es-X:Lú ln :iin:.la 
!'ehtol'i1> 1l0 nii11istwio ria .i n . .;tiç'.: t e de outros 
1 l.l ::; : •l'l!) q ne o o:·ador "•"-se em grandes cm
lJ:n·aç·os p;11·a imprimir a0s tral!al llos rla ?Om
missi:io de orç:u_lH'n lo a reg-u lar11 lad,3 Ll·~:::~JaU<l. 

Sabe o Sr. pfüsi 1lcntr~ qnanto é desngl'ada
,·et aosqu1 pretendem tir1rn11· melhoi·es prece
dentes. ac:h•trern-::.e ptivndo3 do:; d:t1!0::; neces
sario:; p;n•:t os h'abatllos da commissií.o. Si .iá 
houvessem todos cs relato rios Ü•L clespez;t e o 
calculo dos recursos com r1ue eli'n. h:t de ser 

O Sr. Rodrig·u.es ..:1..lYe~ Vl'lil cobert.1, co;p certeza a com11ibsiio podeifa 
s~1b:11etter, .ªº critel'io 1la C:rnrnra, um-r·:·qne- estabelecer· ·re_g1me11 OOYO, e n.cn.imr com os 
r1mento, r1gorosm101~te sobre irmteria t!e n.IJnso:;, que iodo:; censura.'Yam no antigo 
expediente. regil!1en. 

Jlté ag:or::i, a. commissiio de orra.monto não Entretn nto: está se pro~edendo como 
tem podido impl'ÍmÜ' a 'procisn rerrularidatle ontr"ora; \"Lte-Se nrgauisar OS OJ'Ç:arnentos da 
a seus tr:i1x\lllos por f'n l t:t ele dgcumonto&. clespez;t L)arcialmen te, sem conltecer-se os 
de !nform::i.çües e esc la.r·e1~imento5 que j;Í encai·gos que pesam sob!'c as tli íforente:; 
dev1::un ter sido remettidos à C1:unarn. tlo.s repartiçú ~:;, .sem conhecer-se os i·ecur:;os ;:iu~ 
De~utado~. ( Jluito bem. ) ; lia para. cobrn· essas tlcsp ·~ zas; a. materi•t e 

:No alltigo regimen as propostas do or~.r\- ur'"ente. 
mento competiam ao ministro chi, f'azendn. u ora1lnr não dcscj:1. que ~t commissiio 
que as fü.zia acompan lrn.r d;·:s tabella::: d;l 1·e- de orçame11to s~jn. imput:tchL qualqner füfüL 
ceitn. e tlespew. que serviam de h:ise á 1.lis- cjnanto iL regulnriclacle de seus tr:1balltos. 
cu:::silo do orçamento. Alem dessas talJellas o serviço estit c::ompletnmante tlividido. 
j~stificafrvas, um<t luvin. <1uanto aos cre- Acha-se distribui1.lo a cada, um dos membros 
dltos snpplenrnnt::u·es, out:ra rinanto aos cre- <l<l cominissão o reln.torio refArcnte u c:ula. 
ditos extrn.ordinnyios o especino,;;: ú. synopse um dosrninisterios; Ifüt:i os ti>[tlmlhos estiio p:.i.
ou b1lanço prov1so1·iri do ultimo excl'cicio ra.lysados. niín ]lódem ter o ;mdn,rilente ne
encerrado, e o defin!tivo do ultimo exercieio cessaria. l\o i·2gimen antigo, :.Si ns propostas 
~iquidado. Essas tabeUas jnstificr,tiYns qu;uüo de orçan~cntos, as tahellns i·espect1vns e os 
a receita. trazialll uma exposição dos tre:; b:tlauços nã.o et·am remettidos·~nos primeiros 
ultimos e:xercicio~ dos: <]uti.es verificava-~e a. dia::; de sessão, e o regimento prevenia o caso, it .. 
media. da. renifa e despeza, para. b exerci_cio mesa pertencia rech1.~1ar. do governo es~e~ ~s- -
IJroximo; quanto·~ despe::;;ü. além 1.J;:s verl:as escl:weclrnen.tos. Ho.1e e_ certo q11e a 1111C!;l
-votn.rlas vinham as verbas orça,fas e as difl'e- tiva da propostr. de orça.rüento niio pertence 
i·enças entre umas e .. out!'as, parn, mais e ao g-o.-01·no, e sim ao Congresso, a quem com
pam meno:;:. ; ' " , petc ,prifativarnente a decr-eta.(;[o do 01·çn.-
' -A commissifo de orçamento está privada dej mento , mas seja, quu,l for o regimen, não é 
todos o~ es(;lm·ecim~ntos r•e-ra pocler elaborar p<issivel presciudie-sc ths informações que só 
o seu trabalho~ - , .' - , , ' . !-º gov_13rno P.ó•le da,r. 

o Ol\'..t1or.,.>1ifo S;1bA si 0 mnstr.: ministh• ,;., Ne!.tes termos, e or;idor vem SU1Jmetter {i, 
·fazenda, si pelo facto~ (lr, ~mtrarmos ·cnh1ovo ~ conf;ide:'ttção do Sr. presidente um requer)~ 

- - :. .: 
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mento pedindo íJUC, por infoemedio do Sr. 
secretario, como mand:t o reg-imcnto, sr~ja 
convidado o Sr. ministroc::da fazen.in. pnra. 
remetter ú. Can:iara todos os pia.nos r!e orça
mento, as talJe!las respectivas, ·os balanços e 
as demai;; infiJ1.'1nações necessaria::; purtt o es-
tudo e preparo do orç<i.mento. , _ 

Vem it mes:i, e lido e apoiado e seguinte 

Jlcrpierimcnto 

Requei1·0 <lll'3 se solicite com nrgcneia do 
mini~tro da fazenda a rcmcss:t cios rclatorios 
qnc ainda não cxbtir·:m1 n;l s~cretn.l'ia, dos 
planos do orç:nmcuto da. 1·~ccih e lk:.;pez::t p:wa 
o exe1'cicio proximo, dos l1::tl:tnços e t:tbellas 
justitic:n.tivas e todos os llocumcntos e inl'oe
m:·wües neccssiwias pam n. clal.101·aç;'i,o daquell<1. 
lei. 

Sala chls sessões, 12 tle jull10 de 1891.- üo
cl1•igtics .Aloe.~ . 

Po1' isso on ten1Je do seu dever füzer. ess'" · 
recl:1maçiio, í]ÓC a mesa tom<!-rà nà. consi- ' 
rleraçã0 que meree<H'. -, · 

O Srt. Ptu..:srnEXTE - A rnes::i. tornará em 
consideração a f\1Claurnç-.1o r1ue •1.CaJ~a de fazer 
o ltonrt"l.do dcpntatlo. ·· 

o s ·r. :i<"'elisboll:) J:.-,reire
Perli a. paJa. vea, Sr. Fresi;.lente, p;lt':t snbmei:
ter à consitlernção cl:t Ca.ma.rtt um requeri
mento. soll1·~ :i. franJulenta, eleição do go
vernatlol' do estado d0 Serg·ipe, a proposito 
r.hi re;;posb que o governo deu no Senado a.o 
pedido de infor-m:Lçües J'1::jto por um dos sena
dores daq1tello estado, o Sr. Coelho e C;unpos. 

Sinto-me consí-r;\ngido a trnl.a.r dessa ques
tão, P•3ranto meus illust1·os collegas, liOt' nã.o 
ll1es p:1r.~cer que S•'! tr<ü<t de. uma questão. 
locnl, de uma qnest~o que se circumscrevc it 
politicn. de um esta.rlo. Entret:\1~to, '' mim 
olla se atigum de muitn. importancia. porque 
affccta intcre3ses p:eraes,-por isso mesmo que 
s~ refere ú prindpios · l'ilndnmentnes do re-
gunen. 

O Sr. C tuüão \rem fornrnlar umii re- Sendo o reginlt?n republic:rno um regimen 
clamação solJi·e o modo corno e Lbd<1. a ordem e;;sencialrneute electivo, mm frtwile eleitora.l. · 
tlo dia dos tra.b::i.l!Ios da c.-t1mra.. a.lém ele lit'mar um prcc:,~dente pernicioso, 

A praxe até 11oje seguithi tem sido a mesa ataca ê" estabilidade Lb instituição, tira-lhe o 
apenas <lecla.1-.u- o numero dos projcctos, que prestigio do espir-ito popular, fere de perto a. 
são da.rios pa1·a :1 discussiio no din, seguiu t:;,; legitimid<tde da. au tor·ida.de, arr;1sta o systema. 
mas não S'3 declara qnn.J o seu assnmpto, e só ti unrn. conqui:;t;t. violenta. uos ambiciosos e dos 
no dia. em qnu en tt'am em di:;;cussiio, o depu- amktzcs. (_-lpoiar.l·1s.) · 
ta,do os recebe na,. occ:~ si:"io cm qne entra Desde que as leis e as funcções publicas, que, 
no recinto, i1ão t·~ndo pGl·tanto te111po de peh natureza do regimen, de';"C!ll ser electi
cstuclal-os. (,1poiw1os .) . . • vns, não se.jam a expres::;ão de uma. maioria. 

Vem, pois, pedir ao Si'. p1·esi1.lente que da rn1·dade d0 suffragio, ilesapparece de todo 
lll:lnde distribnil' os p1·Qjectos, sendo possível, o principio fünt.lameutal rh instituição> qne ü 
na \? spera. do tlia em que entrarem cm <lis- '' :sol.m·a,nia. popular; tlcsappa.recem as ga
Cfüsiio, 011 então que ao menos se declare no rantins do cidarl<lo, o prestigio üa lei, <t legiti
Diario Oíficial r11in.J ê o as,snmpto 'cios p1·oje~tos midade da. autoridade, e a ~onsequencia in
dados pat'êL or.lem do dia, n:lo se limit<rndo evfüi:vel será a. decadencia e a. morte da Re
sômentc a. mes:t :1, rlesigtrn r os uumeros desses. publica. (1lpoiaclos .) 
ficanrlo assim os deputados sem S:\IJer d·~ que Eis porque disse cm conieço, Sr. pre-
trat:~m elles. sidcute, que a elciçito do governador de Ser-

Eoti·etanto polle:n s01· d:11los para ordem gipe se me aiignra.va, de <tlta importanchi, e 
elo rlh pwje:::to.-. mnito inle!·~ssante,;, c-n.io ,Jevht p:·ender o. attencão da Ca.mar<1. do:; 
n.s:rnmpto p1·ecise se~ 11:=,;t111hvlo· Jii!los depu- Depnhdos, porque :\ pppubção d:1qnellc es
tados, o quo nilo podcrlo fazer, Il<i.o s:tbendu; ta.tio, que arpli tenho a honra de representar, 
sinão ao ent1·ar na casa, rpml :1. e1atcria n. que assistiu,com p1smo e admiração, as scena.s as 
se referem. . 1rniis intleccn tcs, por occasfüo 1lc eleger-se a 

fü;tá, dndo 1mra. ordem do dia de hnj .~ um sna vrimeit'n :u1toricfade; coriqnistamlo-se o 
pro,iecto que se refere ú. que:::füo dns incom- poli ::1· peln violencia, pela fraude, peh cor- . 
patibifülade:-:, nssumpto muito mclint!rc,so rine rupcão e :finnlmeqte pela força. ' 
precisa ser ü:;füdado pelos úepubu!o:3, afim ele Y. Ex:. compl'eheudc perfeitamente, S1·. 
o approva1·em ou regei tarem . cow pleuo co- presiJente, que e~sas scenas qu;: aqui foram 
nhecimcnto de causa. ("lpoiados.) relnbúas pelo meu nnbre amigo e illustrado 

Outros ainda lia verão igun.Jmente impor- collcga o Sr. Iv-o do Prado, qno as assistiu, 
tnntes, mas , pela maneira por qne é dada a que <lqllas foi !1111:1 testemunha. oculai-,atta· 
ordem do dia, ,vindo apenas o numero Jos cam de frente a paresa ria Republica.., des
prQjectGs, tlcam os <lepnt:vlossems :tlJel' qua.l '' acredi tnm-n;t no cspirito tlc.:. opinião, porque 
materia de qu3 elles se occupnm, p:wa. estu~ I Allas tr.:tduzem ;1 <1mliii;ão rle um ll?mem que, 
dai-os conv8ni•?ntemente. . sem elemento~ para eleger-se dignamente, 
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nüo trepidou na, pmtic:~_ dos meios violentos, com toda claresa, com-todü n, fidelidade, para 
para, conquistar o p.oder·. -- - dispensai· que eu vol~e a di~cuti!-os de novo. 

Ellas trai.luzem<'.. explorarão de um grnpo u que me traz a tr11Jun;r <~ analysar a. r.:s- _ 
que se. tr;\nsl'ormon em nm _ verdadeiro syn- posta qu~ o governo deu ao pedii:io de infor
dicato no intuito exclusivo de ac:mtdlar os ma.;,õcs feito pelo senador o Sr. Coelho e 
intere~ses n<.1. cre<)Çií.o de uma si1mtção, po1· Campos. 
meio da, qi1al interfeririam na adminisLrJ.çfo Ante3 de entrar rnt a.nalyse d,,s atiirmações 
do e:;tado. _ o1fü:iacs, em contr::u!ição ilagrante com a, ver~ 

Quando neste recinto o meu ilustrado col- dade dos acontecimentos~ ::;ejn,-me permitticlo, 
ie2'a o Sr. lvo de Prado lenintnn a qucstáo Sr. presidente, estra.nlinr e admirar o desda eleição Üo n·oy,-,•rn:LÜOJ' elo :Sergij)e, eu JlÜO faç:clllento do g'OY•Jl'llO, C[U1l!1ÜO atira.-Se a 
qui;r, i:omar pmi:1~ no 1le1Jate,_ porque S. E;:. foi Iu!'ormrçüe::> inexacüts, no intuito exclusivo 
a testemunli<t uos :u:tos :1rl;1trar10;; que h•r-:tm de Je!ender •1. ille!.!«tlillade. <t indecencia, n, 
pratica1lo.,; no rneu est.tdu e com menos si;s- folt,t ele 1k·col'o, em 'i1m acto · de admini::;tração 
peição do que en tr.<zia. perante a cafia a. local. (Na.o ctpoiados e (cpoimlui'.) 
expre.ssão da Yerdatle. Disse 0 .-..0 vei·no (tt'J) : .-\. sul;stituiÇ:ITo do 

s. Ex:. assistiu a, demissão forçada elo go- ex-~o\·crgador acima. mencionado, foi indi
yernador. o Si·. ~oronel Mendes d;_ --~for:1e~, 1 cad;i pel_a con venieueia de hui:monisar as di
.iustameute no tbt em <1ue o. cong'.e""º ~-ou- ver.L!·encrns levantadas no sew daquella as
stituinte a11pr0Yava, em ultim•t d1scus:;ao, .° senúJ!éa, e autorisacla, pela aquiescencia, que 
]_).Ic\jccto de Constituição, assumindo. :i :\ilm1- antes manifestava-se resolvid(l a acceitar a 
nistraç:í.o o canlfübto do gevenw feder<"Ll, e> clemiss<io, desde que o g-o.-erno julgasse des
Sr. Vicente Ribeiro. nece::;sarh1 a su•i continuação no referido 

s. Ex.viu aincln, nrnis n, pr.itic<c dos planos cargo.» 
fo corrupç:ão que se puz~ra:11 e.m pt·atic.:~1, por Est:1 asseveraçãc do governo é inexata, 
meio de concei'sües. de_ naçao_ Lene•:,' a1'.i;1 -l~e sr·. presidente, como p;ls:So n provar. . 
formar-se uma, ma101·rn no seio do L;ongi c::::::,o ~\demissão do Sr. lllenues 1le l\Ioraes, foi 
em favor do cauclidato offici:t;l. feit<~ sem prevh:i. consulta. Elia sorprchen-

0 governador candidato ;:diou o Con_gt·~s~o, deu-o. Quando a imprensa, desta càpital 
em -v:espef'as da prom.nlgaça_? tia co~:;-~mu~:a~, 1cleu 0 consta ·de adwr:--se resolvida,_ ess:i de
por isso me~mo que amda na.o contav.i co.u ,i missüo, ett telegrapher :w meu anugo o Sr. 
maioria. . lvo do Prado, tr;:m::;mittindo-lhe esta reso-

A fracçifo (los clepntados que ~he et\\ hostil, lução. 
não ))Oclendo penetl't\r no rec11:1to chi c _;s:1, , ' ,:- l 1 ·11 t 
cercada pela forç~1. publica,, reunm-se no paço . .\.t1:: entao, segun~ o ( isse-me o i us re 
da Intendenci<\ e protestou contra o g·olpe de ' ·Jep~tt:do : po_r . S~~·g~pa, ?- Sr: Mendes de 
estado ;~rpetrado pelo pPoteg-iclo do goYerno, ~Iorn.e::i de, nad<L _::;.dJh\. E ne~te m?m~n~o 
devolvJndo 0 deci'eto de adiamento, pol' jul- :<ppello pa:a, o te::.temunho do .neu illu::.tie 
"'al-o -:: nilo só um acto -violento, conio ewri· collega,. 
~ado 'cte l:.mn. ::mtoriilarle, qne já julg-ávn, in- O SR. h'o no Pr:.ADO-E' exacto. 
competente para baixai-o. ' . : o SR. FELBBELLO Ft~mr:.B-A denüssií,o teve 

'Nessa de:o~uç:"i.o pelo poder coi;i.s~1 ~.m.~te por can:;;tn~o qnere~ o Sr. Mendes de ~~oraes 
do _estado, e~b a prov;_1 tle q_ne C?ll~l~ler,1.\ <"L o patrocinai· ;_\ cancl1daturn" do Sr. vicente 
governador urna autol'!llado 1lleg1 t1: IM. "" _ ~i beiro 

_o\ntes de expirar o termo determinado pam 1 · . . . . > - · ' . > r 

a reunião do conzresso elle é convocado. Els aqm, Sr. lJte,,idente, a p1.01a de que 
comparecem 12 déimtnd~s, que julgam •fa avanço, ~1e~~es t~legrammns que venho ler 
renuncia de um dos membros, e elcg·em o g-o- pera~1te ,t C<1,mnra, .. . . _ 
Tern--tdor sem lwxer numei·o Je "al para qoucr O Sr. Lucena: prrnc1pal protector do can-
a ca~'n fu~ccionar. ., t di·.lato, {:ia%C'U o segmnte telegramma ao 

::. ~- I t · Sr. Meneies ue .Moraes: Ul\r SR. DEPUTA.Do - s o e o excesso <lo . 
1 

-
1 

,,. E. 
· d· 1 «.~\o governo e '-"gr;1.1 <V•e coucorr,er :'.- 'x. 
escan a o. . . . ern:r.vrnr da canclidatur.a do coronel \ ' icente 

O SR. FELISBELLO _FREI_~rn -:- _Eis,, Sr· pre- RHieiro par<1. 0 cargo de governador desse 
si<lente, co:i~o se real1:;0~ a-e!e1çao uo ,gover- esÚ1.lo. A bem da harmonia dos amigos e 

- nador do estado de Scrg_1pe. - _ . conveniencia eh situação não ·duvido sua leal 
A parte ~1ue tomo hoJe no d_eb~t:, nao e e cletlicadn, cooperaçü,o. i> ' 

nara discutu· estes factos de arbitrw::., que se Eis 0 que responde o Sr. Meudes de :Moraes: 
- \mpüem à ::vlmiração de todos, e por onde se . . .' :_ . d 

1 
d· - , 

· Óde ajuizar do modo pelo qual 9s :estados se «Ou me se.1a_per1111tt~da a, lib~r at.. e 0 ::.er 
tito organiso.udo. (.-lpoiados .)_ 0:1:1eu illustre m::utr?, ou <:_nt<.ta me seJa. concedido o de1xar o 
companheiro de representaçao Jª os._ expoz governo de:::;te estado.» 

=:= 
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Corno o govei'no, Sr, prP,siüente, assevera Em vista: 1\isto, Sr. presidente, e perder 
qúe o. ex:-governador de Sergipe acquiesceu tempo pedir novas i11fórm~1ções. No requeri.,
coin ã demissão, mtistranrlo-se disposto a mento que agora subllletto à consii.leraçií.o da 
acceit<tl-:t 1 E ess:~ demissão, pergunto aintht, Cuirnu·;1, peço que se nomde uma commissão 
lrnrmonisava as clivergencias no seio tio con- especiul, p.1ra estudar a eleição dv governa
gresso constituinte <laquelle estadú '~ Niio. dor ue Sergip_e, em vista de documéntos que 
Elia_ garantia ~~ eleiç~~o tio pup~llo d.o govern~, \se i_he o.fferecer, e dar parecer sobre sua. le
porque, p01· meio o.ell:1 subm elle a <ldmt- gallllade. _ .• 
n_istrac.ão, para fJ.Ue as violench-1.s fossem_ pra- \ Não sei o q1rn mais atlmire, Sr. l1l'esidente, 
hcaua::;. . .. _ . si a rnrnde,o escau1.blo eleitora.l pr[lticado em 

A outl'<-1. mfort11t"tça~ pr_estad~1 pelo governo,. Ser~ipe, q1rn.nàoinieiav:1.-se ,, pl1a;;e consti..: 
Sr. presidente, ~ tao mveeiútc< ~ c0rno e:sta tuci~nú d:t Republica, ou a m_entira ofücial 
que acalJo de elucidar per-ante <"L Carnam. cons1g1rn.Lla em documento publico. 

Disse o gO\'Gl'llO: «Que, tenclo a 8 de junho Tenl10 coucluido. (.ill<tilu úeui : muito úem .• ) 
ultilllo se l'Cl\Uido l:::i deputados no vaço da :vem ·ú nws<l, é tido e urJoiado o sea-uiute 
as~emblé;1 e constituindo urnio1·ia deliberaram ~ 
sobre a. promul~a~'.ÜO 1h t::onstituiçii.o tio es
tado e ele~el'<\!11 ·a ~-overuaclor 1j vice-gover
nador, c1lti"to um dos deputa.do:; renunciou o 
seu mandato.» : 

Emriuanto, Sl'- presidente, o J~Jinistro do 
intérior diz que 1:3 tleput<tdo:; rennll'<llll-se. no 
paço da, assemblea constitui[]t 1 de S~rg:pe, 

_o jornal ofüci~Ll elo estado, do ll ua,l aqt~ ten l~o 
o numero que imblicou a acta. úa se::;sao, diz 
o seguinte ( Zê ): . 

Requeiro que <"L Gamam dos Sb;. Deputados 
nomei0 um<\ cominiss.:to especial para estudar 
a eleic,<l.o do governador do estado de Sergipe, 
procl~ rlhla no seio do <.:ongresso do mesmo 
estado, e dar pa.recei· solJre :;un iegalidacle, 
em visb dos üocum1.•!ltos que lhe forem for
necidos. ~0 Sr. presidente declara <]Uü em VJSt:t Cht 

renuncht de depntado Guilhermiuo Bezerra, a 
ctts::t acliava-se em maioria- ~lb:soluta pilI'<\ de- ila,J::i, das sessões, 13 de julho de 1891.-
liLemr com os do~e membros p;·esentes e põe Felisbelto Frefre. 
cm 1.liscussão ~\ redacção. )) E .. foram cloze os 
deputados que pi>omulgaeam a Constituição é O Sr. Glycerio - S1·. p~·esidente, 
elegeram a primeira autoridade de estado, e O Diario Offi.cwt dt~ l1outem publwa o Dc
não 1:3 eomo <isseverou o governo. ereto n. 39!) ele 20 de junho de 1891, appro-

vaudo o reg-ulamento par:t 1i:scalisaz~o d:1s 
far Sn. DJ<:PUTADO- Isto realmente - ~- : 0 estmAas fl,: fen·o da Republica. Por virtude 

auge do escanilalo. - cles:;e neto elo Poder Executivo, sã.o creados 
O SR. FEI.ISBET .. LO FÉ.Em.E- Diz irnüs a eillprcgos 1rn!ilicos federaes. são lbe.fixaclas as 

acta, Sr. presidente, (lê): RE}colhith1s as ce- attribuiçües, e são ll1e estipulados os -ve~ci
llulas, e;li lW1lie;·o de dozd, procedeu-se __ a mcntos. 
apuração, obtendo. "<?tos º.sr:· coronel 'vi- Ainda mãis. 
cente Luiz de Ohv-e1ra, R1be1ro 12 votos. 
Procedeu-se em seguitb a, ~leiç?.o do vice- 0° Decreto reguh\ as tarifàs de todas as es
""OYernador, oh tendo voto$ o ::;1·. corouel An- ttwlas de ferro da. Rcp11blica, o que _quer clizer 
tonio Alves de Gouveia . Lima nove votos, que legisla sobre a, p1·opriechde particular. · 
etc.)) Pelas pab.vr<\S em tjúe es~à concebidt\ lt Entretanto esse po cl~r não c.1be ao Poclcr 
inforrnaçã.o do governo, ella deixa s~ppol:que Executivo. -
a renuncia do de1rntac10 ° Sr; _Guillierromo Quanto ;10 primeiro caso, diz o n. 25 .d.o 
Bezerra, foi feita depois do vieito e dri pro-' nrt. :34 dn. constituiç.ão, enumerando as a~tr.1-
mulgação da Consti~uição,_ac~ia~O.?-se 0 mes- buiçiies elo cong·resso : « Creae e suprumr 
mo ~lep~lta~o no r~c1!1to tla, c,~m;drn.t empregos vublicos federaes, thar-lltes as at-

~e f~LY'.~;~~g<'J!1~;~~p~~- ,{c\~~1 v~~s~· não ~ó tribui.Çoes, e estipular-illes os_ venciment~s."St 
que 0 deputado Guilherrnino Bezerr~~ nao Quanto ao· segundo eU~ s~ ~clue n~ Lllspo-
aclrnva-:Se presente à sessão, como,_ depo~s que: siç::\o do nrt. 13 da Co~stttu1çao que cltz : 
o pr;~:;idente declara abert<l. a sessu.o, foi lido o direito à:i. União e· dos estados de legis-
o officio de renuncia, do mandato do mesr:i10 larem sobre a viaçi.lo fereea, e na;v~gaçifo in-
depntaclo. A Canrnra reconheceu da ren_uncra, terior será reo·ulado por lei j~cleral. · 
acceitou-a fnncciona.o com os 12 memuros. - ' . " . l - d e r 
~ Eis a v~'rd<llle dos acontecimentos que o go- -~~uve pois flf1,w-:_a,~te no. aç-<1.0 .,ª . ?fs 1.:-
verno tentou torcer, subscrevendo com a sua t~1çao, . o que alia:; .:·mtd rntedesU ~v1 ar a 
palavra ille:x:actidões dirigidas ao Senado. nos, como aos demai:; po eres a _ ; mao. 



Câmara dos Deputados- Im presso em 04/0212015 15:54 - Página 5 de 24 

. sessão en1 13· dc ·.lullÍO de 1891 

Não ~r-i · h':lh ,j,, ~imples regnl:lm:mto on i estrada ou de cada nma elas estrad;1s, que 
instrnci;üc;; do Poder Exect1fü'o, enja compe- c9nstituirem sua rede de vbção, sendo essa 
tenci;t 1imit<t-so :\ e:1,pedir <.foc;·eto.~, in~ttucç ões in1porta11cfo, i1:cluich~ no ~omputo ao capital 
e reg1.ilo.;;wntos para n fiel execuç<io clr:!s leis e p :1l'il ;l. garantia de Juros, nas que gol.arem 
i·esoluções rio Congresso: art. 48 n. l. _desse favor, ou levantada pelas outras em-

0 que.o P~der Executivo tez 110 nllnrl.ido ~lr:l-111reza.s_ •. em umn. pequena porcentagem sobre 
ereto foileg1slar sobre assnmptos tl<t pr·tv<Ltm:t astar1fas em geral. . . .: 
1..:ompetencia <l.o Cong es~o. . Art. 4. 0 

,\ füca lisação dns cmprozn.s ·sub-
Não desejo por6m instituir debates que p:t- vencionadas se1.·á ampht e sem limites, as

rci;am antes intuitos oppos!cio11ístas para ~istindo os Jiscaes ás sessões e <leliberações 
alJi:ir conílictos com o gove!'no Lla Cn:ão . (\as dircctorias, e acomp:rnha.ndo as e1111)rezas 

Confio uo patriotismo tlo Sr. Presiilcn te 11:1 cm lodos us neriotlos de ~cu desenvolvimento 
Republica, não dc:;e,:;pero da pt·udencia do.~ p:1t':l inro1·m·:1 1·etn eom·enientcmonte ao go
mirüstros, e q nero de minha ]1a.1·te offcrcc:cr nruo, e l1aLilitarem-se a jnlg:rtr <t tomn.dn de 
ensejo pa.ra. que cad;:i. 11m . tome o s . ~n cáminbo conta:; pam o p<tgamcnto dn. garauth\ de 
constitucional. · ,juro:;. 

E:spero qne. o Poder Executivo s11spe111la. a :\rt. 3. º :'-i:1s crnp1·cza:; ni'io snbvencionachls 
execução de,;se J r·c t'elo, rine tomo a lillcr- a fl::c~1li:Saçiio se rc:luzit•:'t n.o <·x:tme 1Jas oln·as, 
dade de o lforecer como projécto de · lei á e d<t con:;c1·va.1..:ã.o <lo lnil0 , rna t<:·rial tix:o e 
consiuer.:(:iio cfa Canrnra, reserva.11do-rne o tli- rodante,e tudo o rine i11t1wossa.r :·l segurança. 
reito tlc o discutir e emernlar no correi· do e commodicla11c do t!'a!isi!o, intel'vindo n;t 
debate. parte eco11omica ape11:1s \l:ll «~ iaf'ot·rmr soh1·c 

Vem it mesa, é lido e considerado objecto 
de deliberação o seguinte 

PROJECTO 

~. '.2. l -189l 

as tarifas quando tiverem rl0 :;er prc::;~ntos ao 
~overno parn smt 1le1lnitiYa, approv::<;fo. 

Art. Ci. 0 As comp:mhlas de 'estrach de 
fe!'ro, por iss0 qne teem zon:l: pri vilegi:1d:1., 
e:;füo fora do reg·inien commum, pMque ex
cluem a concurrencia, e.' pois, são to:fa;:; ohi·i
gadas a sujeita r semestl'almcnte sius t:trifas 
ou preços de passagens e tr-ansportes tle mer
cadoriasú app:·ovaç~ão do governo, acompa

Com:petencia e acção fiscal do governo sobre nlmndo-as de uma. exposic:üo justi1ic1tivn. do 
todas as estradas de ferro do Estado seu estado economico e do parecer do fiscal 

O Congresso Nacional decreta,. 

TITULO I 

con!Ü'tll<lllllo-o para t!eliniti rn.mente serem 
approvados. 

,~rt. 7.0 Esras tariras com o ac:to de appro
v,1ção seriio afü ·melas em quadro:S, ott de 
modo riuc não se inutilisem, nas estações ou 
agencias das companhfas, para .conhecimento 
do publico. . · ' 

DA CO:\lPETE::\CIA E ACÇÃO !:'ISCAL DO GOYERNO Art. 8.º Serão m!Kitadas aquella.s que não 
obedecerem a e .. ;s<t pres~ripção, e pelo dobro~o 
v;i.lor recebido ;\S que, occ.ultando as tar1-
füs, cobrarem mri.is do qnc o IJUe for estipu-

C..-\PlTULO muco 

Art. 1. o O gove1·no tem acç-ão füc:ll solJt'e 
todas as estradas 11<3 ferl'o, qner snbvenclo
nadas quer não, em relaçilo ús primeiras como 
interessado imtnedia.ta111e11te na. pai-te eco
nomicft, e quanto às segumlns, pela. imperiosa 
raztí.o de lhe caber velar peh\ seguranç:-i. e 
commodi<lade do publico. 

A.-t. 2.º Exercerà. podsso e como entendct' 
uma. liscalisação nssidua e permanente junto 
its emprez:is, por intermedio de fnnccionarios 
vor elle : nomeados e pagos pelo Thesouro 
Nacional. 

1\rt. :3. º P;i,ru. esse pago,men to as e com
panhias depositarão no principio de cada se· 
mestre, no Thesouro Nacional ou nas the
sourarias de Fazenda, e a quantia estipulada 
pelo governo pa.ra clespeza da . fiscalisaçã.o da 

laüo. . 
Art. 0." A imposiçilo f.lessas mnltU:s, be111 

como a:; de~ignatlas no m•t. 22, será propqstn, 
polo· fisca.l ao engenheiro •;hefe, que impon
do-as dará. logo conlloc:i1mnto ú a_utoridacle a 
quem conbclr '' cobra.nç<t exccuti\;a, co·111 re
curso pal'êl o mi~istro. 

TITULO II 

DO PESSOAL DA FISCALISAÇÃO 

CAPITULO I 

Art. 10. A fiscalisaçüo da~ estradas de 
ferfo da Republica. será · ex,~rcida por uma. 
i·epartição composta de u~~ engenheiro c1:1efe 
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e tantos_engenhei1·os f1H:;\es qmnto:' sejarü]. com1úo 1:cl:íll13 1ll1 Jllúilico. -e in!'orrnarã semes- :: 
Decessarws a:; e:;tr·;1das '>011 ::-na j11risdicção. :·. lraluknin •·o :\'.linistro ::i'.J'ure as taüfas, para a 

"\.1·t. 11. E:-~e;:; íi~c:1c:-: serã1) de Tll'iinciea,I ~n:i :i ]'; l'O\';:r:Ju ou :diêração. _ 
~e~un1_h1., tel'C0ll':l. e) Cpl:.tl'b l'.l~lS~e. eonrcm!lri• :\\·(. l\I .. \•.:untJ:.:nh:tr<i o Presillente <la Re
a 11_11pol'tu11frl '" exten~iío J!:::~ _s,,t;·,:das a' lís-

1

1 t.1n!Jli··:, .'·''.1 (• Mirn~tro 1h :"1gricultura, sempre 
cu.li~ar. ~ : 'l ue Y Ja,Jal'é•:" uíll (~strarhs <le ferro compre-

.Art. 12. Tod: ~; os cnr~·n:-: de JL.,:c:; lis~i~·iío \ l:G;Hlida,,: H• 1 sn;;, ll~cal is:tçii.o, 1wovidenéiando 
serão de uom<c'<<Ç:ão du nÚni.:slrv tb :1gri,-,ut- 1 l1:ll'<~. qtw '·;j~ilil for·ac~:idos ca!TOS espe~i~e~ e 
tur~t, ú cxec·11ç:Tü do de t•u2:e11!1t,ir-o f:liol't,, qnro \ i.:_r,'1,1_'.1!:?'llu:; Lhl gerari.:lna Je tao altos fuucc10-
seya de nomeaçito do l>rc:3~lenl:~· ü:: l~(·pn- 1

1
"

1
'

10=>· _ 
bllca. j . .'\l·t.- :20. lmporit as _multas fJllf3 julgar ru-

i zoa\"•.::!::; put· q_n:·.esrpier· 101'r:1.c1;ões úc contracto 

Art. 13. O eng·cnheiro cl1c'l'1! s11p1:ri11t1~11-
derá todo o scrYi.;o d:; liseali~a~·iio das cstt-:1-
das ün. Kepuhlint, rpic n:'io c::::tl',itlltt ;\. e<u·;.:·n 
do.' cst,ulos. e :t cllc 1•stito imrnec!iatamenle 
su lJUrdinados toi!os os wai:; cJJJpl'c;..>:lrlo.-;. 

1 
?H :1 ispo~ir;õe:> ,10ste reg-u}mwnto .. P?dendo os 

1 
111 te1·ess1th1s rccoi'l'Ol' dd:rn,,; ao Mm1stl'o, que 

\ :•::; J.10Jo':1 relenU'. 
1 .üt. 21. Te1·iL tldia ixo de stta, immerliata 

ii~c:;i lb'.•(::io :: lit:ila rn:tis importante e de'maior 
l1al'0p.·o d,::.~. que i•a.rtem ün. C~p~t'.ü Feü~yal,. .. 
cx1.:('jJtnw1<is n,; e:iL'.wJas atlm101-:.-craJas T1elo 
go\·ei·nü. ~.em ]"W 1~::10 DC'''.··1mular ,nenhum 
º'.ll1·u Y1:n1_:\rnento ;~ Ütulo de g1·a.tilica~'.ii.u 011 
:1,Jndtt Jr: n1:,to. 

"i1·t. :.!·l. O vess,><il rlo escriptorio se com
po1·à t\,~ nrn v1:.~·,~11!1.::irn <<juclaute, que servirá 
'ª!nli<•rn de ::;ect·eLll'lü, e um cantinuo, quando 
a mstalbt;iío se iizi;r em proprio seu, fóra U.a 
secrctiria dn "\g-riculturtt. -

C.\P!TULO lll 

,\rt. H. Cornrn1111kar-~c·1!'1. 1!i1·ecta1uc11te 
com o ministro da :110·1·icnltm·a, ::o qual in
foemará sobre todos os :1:,;:snmpto~ relere~ttr:s 
ao servir,·o l11'.l que :;o <ll::h:c incnm1Jiúc, pro
cessando as conüi::: ele :rnr:~n th1 ck in:·u::;. e:<
aminando os cstmlos f:_-projeclo .• ~ t'(~lati,.;,s/,it 
constrncçiio de estl':tda:; do J'eri·o. propoiúlo 
as modificações que julg-:11· cnnn·oirrntc :'::;: 
obrns elll VÍ<t de r~xer;UÇ<tO.' e íi::;C;\ Jisandu lfl':i- i 
soalmentc o sen·i1;;J, tollus :\8 \'é%C::> qne "º 1 I•U:':. I·::>1;J-:rrn11~0" FISCAE:> E .lfAlS FUXCCIO-

Rc1mblic:1. com i;rêvht autor-í:.n.ção do mi-
tornar ne. ce::;s;:i·io, cm 1p1alqne1· ponto da 1 x,uuo::; 

nistro. 
-Art. 15. :\a:' vinQ·ens em serviç~o f0r:\ da. ,\1·t. 23. Os eng,:n~wiro;> fiscaes exerceri:io 

sé de, alem rla~ p:tssà:z1-.ns_ por mar ,: yo1 ~etrn, 11<~ ,,m't:::l 1~~: ~-º·b--~~-'~.v1~ila;1c~a toe!?-~ as ru:i-cçõe::; 
se llw abonara urna diana. qne ~era rn:m:ad;i 11 11" e."-=-"t ,u t:,,i_.e,n ,to ~nºenheuo chefe, com 
p~lo mínisteo ela ngTi~uitm:a; tem~o em nttei:i- ~-~ 1:ª\ ~·~ .. c.01:;·~s1 1.on~~nt0, pr~~t~n_ct9 todos os 
çao as de~11c•zas d<t, nag-em e a 1mpol'tancl;\ e,,c.:!~ue~t: .. ~.'. 1 ~~-"'' .. ein_'."nrlo. ,t: ·:ctds ~a tom~da 
d[t c-omnussão. de <.:ont,1:s e ... ,..«1 <t1Jt1,t de JU"o:i e o 1elator10 e 

. . . . . . . orçamento ;mnual da despcza a, fazer-se com 
. Art: lG. AlH'.eswtt:ira aunualiuonte ao 0I:- :\:;. e:;t1•;uJ.u::; <L seac;lt·go. 

mste~·10 d'" .\gr1cultm•:.t, am_ mot ant•}::i d_o dut ,. . '>, , ,,. •. , , • ., . ; _ 
marcado p:ua ;1 ;i111·esentac:ao c!o relato1·10 «.o ~.it. i,.. O e~:o~ 1 :1te11? chefe d1::.tr1bu.i-u, l) 

President.:: da R0pniJlic;:i. tÍ.1mt c-:-;:posiç.ão eíe- pessoal e.o :.;eu u1,~nc'o ue rnpdo q_ue todas as 
CUl11SÍ<ll1Ciada sobre todas ns estrnLitlS em €!5tt"adas se.J:<m ~lS~1duame~tet1scal1sadaS, que~· 
c<mstrucção e em trafego. descrov~ndo 0 pro- as s~11J;:c~~c10nac~a_s 9,uer nao, su,lm1e~ten~lo ~ 
g-resso (h\s obl"<)S, sen cnsto, renda. lleS])GZ<t de ntil11..?"t<,<•º do i.1rn1:::tro ? qund1 o d,t d1str1-
iisc:disa1;ü.o, e orçamento da despeza provavel lm1çao elos engenhen·os .1scaes. 
com :..:·ar~ntia, de jnros 110 1 ~xereicio tinnnceim Ar-t. 25. l\o arcllivo do escriptorio central 
futm·o. afi.rn de pocl_er este ser decretado pelo h8:verá livrosc em que ::;e lan~.rúão tod:u; a.s 
Congre~so. ded::.&es relativas ús e&tr<1das, tudo quanto 

.Art. 17. $,:un resiclencia serú. na c~1 pital lhes disser respeit_o e convenha ao historico 
Federal, onde se insta) lará o escriporio dn de caà:i um::>. Jellas, de modo que, iuüepen
tiscalisar;lto, ern pwprio nacional, si nlguns dente c•:c: :'1'l:1h1rios annuae~, so possa em~ 
delles bou ver espnço, on em C<1Sa adquirida riwilqner temp<> ter o exti-acto de todos os 

: :Pelo govemo par<t tal fim. . accidente;; = occorridos nas estrada.s, para 
Art~ 18. Dirigir-se-ha. às companhias ex:- orientar- <t aà:ministração publica s.obre cad<L 

igindcitudo o.que for a bem da segurança e um::t dellas, quando disso houver mister. 
Carnar.a V. I " 42 
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Art. 26. Além desses livros, haverá outros, 
em que se lançarão os balancetes de receita 
e despeza das estradas e as actas da tomada 
de contas para o serviço ela garantia de 
juros. 

Art. 27. O Engenheiro chefe transmittirá 
aos fiscaes as instrucções, que, de accordo 
com este regulamento, forem expedidas para 
a boa fiscalisação das estradas de ferro em 
construcção e em trafego. 

Art. 28. Todos os empreg·aclos de serviço 
ela fiscalisação elas estradas de ferro são obri
gados ao serviço que lhes for ordenado pelos 
sem;: superiores hierarchicos, não podendo, 
sob pretexto algum, furtar-se a elle, quer 
seja feito nas horas de expediente e trabalho, 
quer extraordinariamente e em dias feriados, 
sob pena de suspensão ou demissão, con
forme a gravidade da falta. 

TITULO III 

CAPITULO I 

DA TOMADA DE CONTAS 

Art. 29. A tomada de contas será sempre 
feita por uma commissão composta do enge
nheiro fiscal, como presidente, de um ern,pre
gado da. Fazenda Federal e de um represen
tante da empreza, como membros. 

Art. 30. No fim de cada um semestr~ se 
reunirá a commissão no lagar, séde da com
panhia; e, deante do balanço apreser1tttdo 
pelo representante habilitado, e mais do
cumentos comprobatorios, procederão ao exa
me necessario, requisitando livros e tu~o o 
que for indispensavel, lavrando depois e.m li
vro especial uma nota, dlt qual s~ extrapirão 
duas copias, uma para ser enviada ao es~rip
torio central e ser archivada, e outra, que 
seràentregue ao representante da campa· 
nhia, para com ella requerer o pagrtmell'~o da 
quantia de juros que lhe for devida. 

Art. 31. Os documentos, balanço e mais 
papeis relativos á tomada de contas, depois 

·de examinados e approvados pela coir,unis
são, serão rubricados pelo engenheiro fü,1cal e 
empregado da Fazenda e serão remettidos 
para o archivo, onde ficarão à disposição da 
repartição fiscal que houver de processar o 
pagamento da garantia de juros. ' 

Art. 32. Na aota da tomada de contas se 
mencionarã') todas as glo;;as, despezns mal 
cahidc1s no capital garantido, e bem assim as 
verbas de receita que tenham sido emitidas, 
e no final della se declarará qual a qurntia 
liquida de garantias de juros se aeverà p:1gar. 

Art. 33. Serão documentos validos para 
o computo clit despeza os projectos de obras 
feitos com approvação do poder competente, 
e autorizações recebidas em ordens de serviço, 
contas com firmas reconhecidas, do paga
mento de materiaes, e outras despezas autori
zadas, facturas, certificados, folhas de paga
mento do pessoa.!, ou qualquer outro recibo 
convenientemente legalisado. 

Art. 34. Para a demonstração dc1 receita 
prevalecerão os bilhetes de passagens, guias 
o em geral o conhecimento de qmt!quer renrla 
ordinaria ou oxteaordinaria, desde que tenha 
já sido extrahido o talão 

Art. 85. As despezas effer,tuadas em paiz 
estrangeiro terão visados os documentos re
lati vos a ellas nos consulados, o que díspen
sará o reconhecimento das firmas. 

Art. 36. Com esses documentos serão mais 
presentes á commissão de tomada de contas : 

§ 1. 0 Uma classificação da receita e cles
peza, discriminadas as respectivas verbas por 
especies, segundo o modelo annexo sob o 
n. 1. 

§ 2. 0 Balanço da receita e despeza da parte 
da estrada já em trafego, de accordo com o 
modelo sob o n. 16. 

~ 3°. Uma conta especial das despezas do 
primeiro estabelecimento de cacfa umi;l, das 
secções de estradn,s abertas ao trafego. 

§ 4: 0 Demonstração do movimento e re
ceita dos transportes eft'ectuados no sen:estre 
vencido, de accordo com os modelos sob os 
ns. 9, 10, 11, 12 e 13. 

§ 5. 0 Demonstração das rendas das esta
ções no semestre vencido, de accordo com o 
modelo sob e n. 14. 

§ 9. 0 Um quadro de classificação e estado 
do material rodante da linha em trafego no 
semestre, de accordo com o modelo sob o n. 2. 

§ 7 . 0 Um quadro de perci1rso das locomo
tivas, wagons e trens na linha em trafego, 
modelo sob o n. 3. 

$ 8.0 Uma demomitração de despeza de 
tracção e conducção de trens da esrrada, mo
delo sob n. 5. 

§ 9. 0 Um quadro de utilisação elos trens o 
vehiculos, modelo n. 6. , 

§ 10. Um quadro de consumo de combus
tível, lubrificantes e estopa, com material 
rodante na linha em trafego, modelo n. 4. 

§ 11. Uma demonstração de substituição 
do material da via, permanente e telegrapho, 
modelo n. 7. 

§ 12. Uma estatística dos accidentes oc
corridos na estrada, no semestre, modelo 
n. 15. 

Art. 37. As estradas · sem garantia de 
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jm'os deverão riprescntar semestralmente ao 
tlscal : _ 
. § 1.0 Um relatorio cicumstanciado dos tra
balhos em-constrncç'.ão. 

2. 0 No caso _ _11_~g-ativo! que provi~encfas 
tomou o governo par~• que essa instituição 
b<rncaria. cumpra as obrigações, que· contra-
hir '~ ~ 

§ 2. 0 Uma demonstração ·las despezas rfo Sala das .. sessües, 13 de julho de 1891.-
primeiro estabelecimento da, parte em trafego, .Cesai· Zaina. -
modelo n. 21. 

§ 3.0 Qnadros demonstrativos e estatisticos 
organizados ele accordo com os modelos sob I 
ns. 2, 3, 4, 5, ô. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 

Art. :38. Todas as omprezas são obl'igaclas 
igualmente a apresentar mensalmente ao 
fiscal: 

§ 1. 0 O total d a recoita do rnez anterior. 
~ 2.0 O totctl da despeza. 
§ 3. •> O numero total de viajantes transpor

tados. 

Vem ú mesa, é lido e apoiado o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que o Governo Federal informe si 
foi onvi1lo o ~overno do estado do Rio de .Ja
neiro sobre wa conces~ão da. estrada. Je ferro 
qué, partindo d~1 estação elo commercio, neste 
eshtdo, termina em Sapopemba.- F1·1ies da 
Cru:.. 

§ 4.0 O peso total das mercadorias clespa-
chadns a peso. O Sr. Serzeuello- Sr. presidente, 

§ 5.0 O volume total das·mercadorias des- o illnstro deputa.do por S. Paulo acaba (le 
paclladas pot' volume. - a,prcsentar ti. ~onside1·açií.o rfa Casa, como 

§ 6 .0 O numero de animaes tr::rnsportaclos. prc;j ecto d e lei, ·1111 acto do Pmler Executivo, 
~ 7. º O numero d.e carros. - inquestior \aveln:cnto ::tttentntorio da. nossa 
§ S.0 O num0ro de telegrammas particula- Constiluiç ·ão :üm de lega,lisal-o evitando 

res transrnittidos;. attritos e1 üre oS..ious poderes. 
§ 9.0 O numero_ e percurso total 1los trens. Está. c1 nt·o e l·idente, que esse decreto. é 
§ 10. A extensao da csteada em trafego. attentator ·io daC:istituiçã.o, pois sabemos que 
Art. 39. Esses documentos, depois de Ye-. o Poder E .,."'~üvo ê um mero executor das 

rifica.dos pelo_liscal,_po1·que. fazem objecto ele j leis, ob1·i;;u1l0 a mover-se dentro do circulo 
~ua, 1IS?cthsaçuo, s0rao arch1vaclos para. a con- ,1.ie lhe é traçado pelo Poder Legisla.tivo. 
iorencw, na to1~1ad::i, de. c~ntas, _extl'alundo-se (A.pm·tes.) 
deUes nm quactro estat1st1co, al1m de ser en- V b· , t· , . , -; l c:-
via.do a Repartição Geral de Estatística da ou :a~n :~ apresen ar um~ noí a. v :º ª~·~º 
Republica. da C_on,,titmçao, dn. nutono1ma dos E,,tado.", 

Art. 4G. As emprezas serão obrigadas a prat~ca~o ~elo ,goyern~; solJ, ~ ~Pp~r~n~2"' 
observar as d sposições rlos decretos ns. 1.9'.30 mno~e_nte e.e p1ov1'.le~c~cr soorn a, t:Xecuça.o 
do 26 de abril de 1857, 55Gl de 28 ele feve- d~ art:g3s da Co~1sti~mçao,que_se contem 11as 
reiro de 1874, 699?í de 10 ele ag-osto de i 878 d1spos1çoes trans1toria~.- E assnn. que le~do 
e 7059 de 20 de dezembro de l880, em tudo os .Jornacs de;.~'" manh;~, encontr~~ 11 rr:ri~ecl~s~~ 
qunuto 11"- ror contrario .10 pre~eute perru- u. ~38 que e Llei;item~nte encerr, co _ , 
lament .'to ' ::s " 0 a trtul.o de prov1deucm,. s~b2:e e~ecu~o dos 

0 arts. 3° e 4° da Const1tuiçao, v10laçao 11a-
Capital Federal, 20 de junho de 18\J!. grante de um desses mesmos artigos cita.dos. 

O art. 4º das disposiçües transitorias da 
nossit Constituição diz o seguinte: Bai·liO de Lucena. 

Nota - A tabella de vencimentos será pu
hlicatla, logo que for oeganizado definitiva-
mente o serviço. -

Sala das sessões; 13 de julho de 1891. 

F. Glice;·io. 

V em ~L mesa., u lido e a poiad:: o seguiu té 
:;: 

Requerimento 

Reqnei1·0 que se solicite do go.vemo as se:.. 
gtl:intes inform:içõe.s: 

l .0 Tem sido cumpritla a clausula -do con
tracto celebrado com o ·Banco da Republica 
solJre o resgate do papel-moeda~· 

« Emquanto os estados se occuparem em 
regnlarisar as despezas, durante o veriodo 
de orz~111isação de seus serviÇos, o Governo 
Federal abrir-lhes-ha para esse fim creditos 
especiaes, segunclo as conclições estabelecitfas 
por lei.>> 

Ora, Sr. presidente, não lrn, lei alguma a 
este respeito. O governo que tem nes!a casa 
tm1tos amigos ca,pazes, que conta ded1caçües 
sióceras e um pessoal tão competente, porque 
não incumhiu a· um dos seus amigos nesta. 
camara n apresentaç.ão de um pro.iecto de lei 
reg-ulr.ndo o rrssumnto e determinando as pro
vir1en~ias a tomar ·sobre os a.rts. 3° e 4° elas 
disposições tra.nsitorias ? .. _ . • 

Entretanto não . foz e :urogon-se 1) direito 
de Jeo-islar sobre a materia e' vai ao ponto de 
enteifder ~que as rendas pertencentes aos 
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clifferentes estados por disposição ,expressa da 1 der<l.<las inti::rinas, e sel'ã~ postas em concur
Cons'tituição só deYel'ão ser-lhes entr-e.Q"ues soas cadem1s respectivas, devendo os 
depois que os mesmos estados confeccionarem actuaes p1:o!·essores em_ ifin~ld: ~ (le de merec:i
os seus orçamentos. O que tem o goYerno meuto,= a .1mzo d<L commrssao .iulg-<ldür<~, ser 
com isto? · Si os estados estão perfeitamente ifrefor-idos par;1, :L nomeaç:fo effectiva. 
or~anisados, com suas constituiçQes votadas, Art. ::3. Revogam-se as disposições ~m con-
os ~governadores eleitos, os poderes esta~ll.'~es tr<trio. _ . 
exercendo ns suas runcções, com que direito Sala sessões 13 -de jalho de 1891 .-Prede-
vem o g-over_no _ cl~zer que as rendas que peh~ ;·ico Bo;·oes. ' 
nossa Const1tmçao compete aos estados ::;o • 
lhes serão eutregues depois de confeccionados Vem à mesa e lido e .julgado objecto de 
os orçamentos~ deliberação e enviado á commissuo rle fozendn, 

o seguinte 
Uu SR. DEPUT,\DO. - Ha cousa mais 

interessante: o sello das - causas perten
cem aos estados e o thesouro decidio que se PROJECTO X. 19-1891 

nae-assem dous sellos-um ú União e outro C 1 · l D J · 
~os estados. · -oncec e pensa o à viuva e /il1ios e o i'. ose 

J:Ianoet de Fi·eitas 
O SR. SERZEDELLo- Tanto é Yerclade qne 

o decreto não está de accordo com a aspiraçii.o 
dos ll'overnadores dos estados que o go\·erna
dor ::ido estado do Pará na organisição dos 
serviços que lhe incumbe, jú mamlou cobrar 
os impostos de exportá.ção que pela 1:JOSS<l 
Constituição são conferidos aos estado~ iml~
pendentemente ele orçamento que so 1m_11s 
tarde, quando estiver reunido o Poder Legis
lativo ordiiforio, podera see votado. 

A' vista disto faço um requerimen.to que 
apresento ú, consideração da · cn~a. ueclaro, 
porêín, que não é requerimento de opposi~ão 
é de paz e com intuito apenas de compellil' , 
.zoverno a conservar-se na esphern, de strns 
attribuições e \er SÍ entra UO C<UUÍUhO COllSti

tucional. 
Eis o meu requerhnento (lê) 

Vem á mesa, é lido e apoiado o seguinte 

· R equeri-meato 

Requeiro que o gove~'n~, _a vista, . do que 
dispõe o art. 40 da Const1tui\ao que <ltz: em
quanto es estados :;e occup<trem em reguh1 ri~ 
sar as despews, duranre o per_iodo de 01·ga
nisação dos seus serviços, o Go~erno Fe1_'.eral 
abrir-hes-ha para esse fim cr.:id1~os esp~c1:1~:;, 
seg-undo as condições estabelecidas por le1-
informe em que lei se funclou para e~pedil· o 
decreto n. 438. 

Capital Fecler::\l, 13 de julho de 1891 .
Serzedello Co1·í·êa. 

Vem à mesa, é lido e julga.elo objecto de 
déliberação o seguinte: ~ 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. ° Fica concedi(la a viuva, do dr. 

.Tosé l\1:1 noel de Freitas, uma pensão annual 
de 3,C\00$000. 

Art. 2. º Esta pensão será clividid<t entre <t 
viuva, suas filhas solteiras, Anua .Julieta 
J<'reita;;:. Rosa Arnelht Freitas, e lillros men o
res, Tl1omnz :\.quino de Freitns, e Theophilo 
:-.ranoei de Freitas, se:ldo 150:) para n, viuva, 
150:) para estes em partes ig-uaes. 

Art. :) : ) Rev0gam-se ;.1s disposiç:ões em 
contrario. 

Sala Lln:; sessões. 11 ele juillo de 18!Jl. -
JosJ Jfa;·ia;w - .J. Pontes Jiiranrla.- Epitacio 
Pessoa.- Jfif/1tel Caslro.- F. Sod;·J.- Fil
f11!eiras.- Amo;-i;;i Ga1·cia.- Sá .4-ndrade.-
C. F1·eitas.- Theophilo diJs Santos.- Bellar
m.ino Can1efro. - Santos Pereirn. - Garcia 
Pires - Francisco .A;·gollo.~ Po;iscca e Silva. 
L it i:; ele A;ulrarfe.-Coi!lo Ortta::r:o.- Retwnúa. 
-Im{io.-Catdoso de Jlello.-P. Guimcmics. 
-1'.lcz,,o;i ele Vasconcellos .Almeicla.-Scbasliao 
L. J.liedrado . ...:... .lewino .t1llntqiic•·'Jne. - Felis
l1e.llo Freire.- V. Pessol1.- Go;1çato de Lagos. 
- Jíanoel co._;lho Bastos d fJ ~vascimeíUO.-:: 
M a ;·tinho Rodri,ques. - Jo sé Avcfi;w.- .tl mfrc 
Cm:alcanli.- Cacta;io r.l ~ Alu>u1uerque.- Nina 
Ri7-Jei1·0.- Jocio Lopes.- Leanrli-o Maciel.
Nogueira J:aranayitú.- Pires .Fi'i"!"eii·a.- J. 
d~ Serpa . ..:... Fe1·;·eira R_ab,ello. 

Vem n, mesa, é lido, julgado objecto de de
lilJeraçU.o e enviado á commissão de marinha 
e ·guerra o seguiu te 

PROJECTO N. 17 DE 1891 

Re·vogac::a li mitaç1io de zonas flscaes no Rio 
Congresso Nacional decreta: Grande do Sitl para á rep;·essao de- contra-

Art. 1. O proviment_o na~ cadeiras <lo en~i.., z,ando ~ 
no secu ... nd~rio e ,superior so podera ser feito o Congresso Nacional decreta: _ 
:por COll.-UlSO . - ·. . . . . · ,- d l" · "t -ô 
Art~ 2 ~ As nomeações feitas dentro de u~n 1: Artigo ~mco. l· _1ca re:roga a a 11111 aça _ 

an~o 'an_tes da data da ppesente lei são cons~- ele 'zonas nscaes estabelecidas ~o Estado elo · 
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Rio Grande do Sul, JKU.\1. á repress~o do con;.. por esse tempo era tarabem obrigado a ab.ater 
tr<lÍ;audo. . . . ~ a espaíla deante desse principe que occuµnva 

$a.L{ das sessqos, t l de j ull1o de 1891.- e a tão logar distincto no exercito e, por conse-
Jlcnna JJ0.1·1·eto. <J.nencia era snperioe ao nobre apartista. 

=Si 'º . partido lihernl se prestou então ás 
O Sr .• José~:fariano- tliz que e for- homena,gens a que alludem os qu,e o inter

çrtdo a uccupar·se do incidente occorri<lo lla rompem ·c.om um aparte, o orador não tem de 
dias entre o orador-: 0 sr-. _Custodio ·cLi i\follo. que se envcrgonh:w disso, nem tão pouco qs 

Não teni <L menor intenÇiio de re:Stalielecee chefes desse partido. · · 
o incidente, que jnlga:va modo depoü; das pa- QlÚlllto a Silva Jardim, qué tambem lhe 
ln, Vl'<\S ~ue troc•;ram 0s autóres do mesmo in- lembram em aparte, dirá que esse propagari
ci:.lente. dista desembarcou em Pernambuco sob a 

o nol1re deputado 11e1a B:;\lia limitou-se a gnr<tntia do orador. E :se podia, perante o 
o:q1lic<n· 0 rnovel quo 0 havia lev-ado a, sabir povo t'azer respeitar Silva Jardim e o Conde 
do seu Jogãr par:t se dirigir â banc;ida em qu e U.'Eu, ,_:: porque tinlt~l popularidade para isso. 
se adi;lva o . or:.1dor; e, tauto julgava com- Feita a Republica,, como já, teve occasião de 
pleta a explicaç;1o dad<L por S. Ex:. que não dizer, o orador foi votado ao ostr::icismo. P(\,ra 
r c• í'uto1t n. noi:ii:ia de n m jornal a!Urmando que nií.!l -azed;11· o debate não Lliró. os horrores que 
o orador- ll:ivi:t avançado pctra o nobre 1fapn- ent<i.o S:.J rratical'am em Pernambuco em nome 
tado pela Bahia. eh democracia. 

:\ CamcH'<l. é te ~ l 1:.-munha. 11e qne tal não se o Jl<ll'tido olTicial, pois não vê que melhor 
den. mni tn pelo cotltrai>~o l'oi o ~r. Custodio de lhe caiba outl'o nome, 0 partido official: repete, 
:\l c llo que, lev;tdo pelo sen temperamento começou a procurar a.llianç:a entre os grupos 
procmou a p1·oxim;u·-se do 01wJor· ,,como S. Ex· esparsos dos partidos extinctos, com o fim 
me,:;wo o disse. - justamente de consolidar a Republica. 

E' cer-to (\ne, po1· snft parte, procurou tarn- Consultado entiio 0 orador, respondeu que 
hem :1proxinHw-~e ele S · Ex·, rn1ts em pnra uão ll1e tic:.wn, bem senão prestar apoio <lesin
melh01· ouvit-o. Mas desde que 0 Sr . Cnsto1Ho t•~ressado e a. sua collaboração a nov<t ordem 
de 2'.Iello dias depois voltou ao assumpto, não ele cousas. Só qneria vrestar S'. ·rviços e depois 
se estranhara qne o orador~ qne se achava ele os ter prestado ê que acceítnria o galaraão 
cnfüó :mente, trate aind,, daquelle incidente. que lhe des:;c 0 p<tiz. 

O nobr·e depnb.do ·peln. fü~hia chamou o 
orador de ctepnt<tdo rle todos os governos, Qmtndo se lhe di::;se que era preciso sacri
provo:!a-o que 0 pr-ove, s. Ex., por-tim, m:rnà<-t. !icar <tlguns uos sens antigos a111igos, respon
que o orndot· se detende ; sin3·ular theol'ia •l•!U si111plc·smente aos directores politicos ele 
ess .t ! seu c::;ta:do, que elles tinham ca.rta branca,, 

Quizern, qne :; . Ex:. lhe disse!Sse si pelo facto podiam fazer o qae lhe,; parecesse a bem da. 
de não ter 0 orador· se opposto ao governo cousolict;.i.ção dit Rejrnbliea. 
pi;.ovi~o1·io e ter-se depois irlentiricado com o A um aparte, que lhe lembra a · luta que· 
g-0\•erno nctual, dá o direito a chamai-o ele I teve outr'ora com o St>. Ba,rão de Lucena, diz 
deputado de todos o5 governos. · qne uenhnma, offensa pessoal tem de S. Ex:. 

Devia. <"1té ;;g1·;1decer- a.o nobre deputado pela O Sr. ' Barii.o de Lucena defendia-se e batia-
Rihiu o ter prO\'Or:ado este incidente, pois elle se como chefe elo governo, e o orador defen
darúcnscjo it,iustiric:ição de seu procedim:mto, dia-se ,;01110 opposicionista e como homem que 
qne tttrnbem nfcre o seu patriotismo; pois, dada luctav;t pela causa do seu partido. . 
a fransformnção politica que todos conhecem, .A Repul1lica foi o esquecimento de todo 
o era.dor sacrificou no altar chi. pa.tri:t todos essr; pass;tdo de !netas patidarias, em que se 
os seus oclios e resentimento,; dos antigos par- csterilisai'am 50 a.nnos da. vida nacional. 
tidos. Si fosse preci~o esquecer as o:ffensas pes .. 

Todos sabem l!m qne conclições o orador se soaes, quando as houvessem, em honra da 
ligou ao Sr. Barã.o de Lucem ; não foi qnaudo pa tria, fül-o-hí::t desassombritdamente. 
elle era tllJJ triumpl1ador elo dia, quando elie Declara que ligou-se ao St·. Barão: de Lu
nc:c1JpYra unm alta posição ofücial e podia. cerni no dia em que o partido por elle orga-

. prodigalisar .füvores aos seus amigos. nisado recusava o pncto gne se lhe o:trerecín.. 
A ·nm ~i)arte tlo Sr. Custodio de .11Iello di- Os acontecimentos hão ele Jlrovar um dia, 

zeodo-mas eJ>a de esperar::- o orn,dor consi- que não foi o'SI'. Barão ele Lucena que guer
der;• isto uma injuria., pois o nobi•edepu-tado reoti a e.andidatura-dó Sr. general Simeão ; 
não póde dizer que essa :illian'i:;a era feita ua ao contrario, os~·. Barão de Lucena, seus 
osperanç'.a de favores. - amigos e o orador pre:;tav;un as maiores ho-

.-\ ontro aparte que lhe lembra a sua u.tti- mena:;!ens a esse mustre general. (Ad1lertido 
ii<de junto ao Sr. Conde d'Eu, o ora.dor res- pela Sr. presiden~e, o orador interrompe o sei~ 
ponde g,ne o nobre deputado que o interrompe discurso.) _ ~ 
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Procede-se á chu.muda, á qrnü respondem André Cavalcanti, Raymundo Ba.ndeira, An
os Srs. Joaquim- Pernambuco, Palleta, Nina niln 1 Falcão, Marco! ino l\loura, Paula füli
Ribeiro, Educ1rdo Gonçal\-es, Rodrigues Fer- marães; Pire.se Albuquei·que, Fonseca·: Her
nandes, Jndio d0 BI_'.azil, lnnocencio Serze- n~es, l\fanh:les Barreto, Joaqnim Breves, 
dei lo, Cautão, Pedrô- Cliermont, Matfa Ba- França Car·valho, Luiz I\Im«1t, Erico Coelho, 
cellar, Casemiro Junior, Henrique de Car- l\Iayríilk, ~Thomaz Delphino, Pacitko l\lasca
valllo, Noguei.l'ü, Parannguii, Nelson, Pires renllas, .Jacob da Paixüo, Ferreira Bt·andilo, 
Ferreira,, ?llartinho Roclrig·nes, Barbozn Lima. Costa Lima, Aristides Múia,Gouçalves Ramos, 
Bezerril, joão Lopes, Justiniano ele Serpa, Costa ::\facha1lú, Bueno de Paiva, l\1onteiro da 
Frederico Borges, .José Avelino, Josê Bevi- Silva, Bernardino de Campos, ?lfartinl10 Pr•1-
laquit, Gonçalo <le Lagos, N.1:;cimento, Pedro 1 do Junio1·. Lopes ·...:haves, Rodolpho Mirand<1, 
Velho, ~lí~q~el Çasti:o, Amorim Garda, Co.uto Cost~ Junio~, Alf~edo Ellis,,\lmcicla Nog11eir~1,, 
Cartaxo, Epltac10, Sa Andrade, l{,etumba, rn- 1 Rnlm10 .Jun10r, I• l ·~ury Cm·ado, Leopoldo ue 
lentino de Carnllho, Rusa e Silva, Gonç:llves BulJi.je:;, Uuimarii.es Natal, Lauro M1tller, 
Ferreira, José :Mariano, Juvencio de Aguiar, Perei1·a 1l:t Costa, .Jalio do Castilhos, Alcicles 
Pereira de Lyra, João de Sirru,~ira, João Vi- Limn. Abreu, Homero Baptista, Cassiano <lo 
eira, Luiz de Andrade, Espirito Santo, Bel- Nascimento e Fernando Abbott. 
lmmino Carneiro, Tlleopllilo dos Santos, Pon- E' li•la, posta em tliscussií.o e sem clebats 
tes de Miranda, Oiticica, Gabíno Bezónro, lv0 appro,·ada, a acta. th sessão anterior. 
do Prado, Olireira Valladiio, Leandro .Haciel, 
Felisbello Freire, .-iu!:!·usto de Freitas, Paula. O S1~. 1° SECitETAlUO procede à leitura do 
Argollo, Tosta, St:n.bi:a, Zam:t, Arthnt' Rios, s,;g·niute 

EXPEDIENTE 
Garcia, Pires, Severino Vieira, St1,nto~ Perei
ra, Custodio ele Mello, Milton, .Amphilophio, 
Francisco Sodré, Dionysio Cerqueira, Leo-
vigildo Filgueiras, Car·dozo de l\1ello, l\Ie- Ref]fü•r·imon los : 
dro.do, Prisco Paraizo, l\Iuniz F1·ere, Atha.yde Da Sociedade Amante <ln Instrucção, 'j)e-
Junio1-, Fonseca e Silva,Nílo Peçanl1a, Oliveira dindo benç~iio dos 1·espectivos impostos pat'<-L 
Pinto, Virgílio Pessoa, Baptistu. dn, l\Iotta. 05 legados que Jlle forem feitos.- A' com
Fróes da Cruz, Alcindo Guanab:wn, Samp:üo mis~à·i clü~fozcnda. 
Ferrn, Lopes Trovão, Jacques Ourique, De: Ambrozina Rosa de Jesus, pedindo que 
Aristides Lobo, Furquim '\Yerneck, Jesuino de a pensão conce1lirla per decreto ele 8 de março 
Albuquerque, Vinhaes, FLrneireclo, Baclaró, de l890, llte seja paga, de~de 25 de janeiro 
Angelo Pinheiro, Leonel Filho, Cliag-ns Lo- de 1881.-A' mesmfL~commissiio. 
bato, Alexandre Stockler, Francisco Veiga, De Olympfa da SilYa, pedindo uma pensão. 
Lamounier, Gonçalves Clt:wes,Feliciano Pen- -A' mesma commissão. 
1m, Yiotti, Corrêa, Rabello, Carlos Cha:::·as; 1Je Amclia Auzn:;ta das Cruzes Anta, viuva 
Francisco Amaral, Domingos Rocha, DoiT.in- do coronel Antoi1io Pinto de Figueiredo Men
gos Porto, João de Avellar, Peneira Rabtllo, des Anta, pellinrlo uma pensã.o.- A' mesm::i. 
Ferreirn, Pires, Francisco Glicerio, Cezario commi~:5ão. 
Motta, ?lforaes Barros, Adolpho Gordo, Car: DG Luiz do Kodh e outro, pedindo a cou
valhal, Angelo Pinheiro, :rviürsa, Paulino ces~iio de uma lotel'ia.-A' mesma commissão. 
Carlos, Rodrigues Alves, Carlos Garcia, I\10-
reira tl~~ Silva, Azeredo, caetano de Albu- O SR. JosÉ MARIANO pede urgencfa para 
querque, Belarmino de Mendonç:i, f.Iarciano conclúir o seu discurso. 
de nfagalhães, Fernando Simas, C<\rlos Cam- Consultada n, Camarry,, é concedida: a ur-
pos, Scllmidt, Lacel'r1a Coutinl10, Victorino gencia:' 
Monteiro, Antão de Faria, Borg-es Medeiros, 
Thomaz Flores, Demetrio Ribeiro e Memrn. 
Barreto. 

Abre-se a sessão. 

Faltàm com causa participada, os Srs. 
Matta Machado, Belfor·t Vieira, Anfrisio Fi
alho, Pedro Americo, Urbano Marcondes. Cy
rillo de Lemos, Viriato de Medeiros, Antouio 
Olyntllo, Gàb1'iel de l\fagalhiles, AI varo Bo
telho, A.merico Luz, Dutra Nicacío, Manoel 
Fulgencio: Astolpho Pio, Joiio Luiz,Oolllingos 
de :\Inr.ies e ltoel1a Osorio ; e sem cau~a pH·
ticipada, os Srs. Uchôa Rodrigues, Ln.uro 
Sodrti, Costa Rodrigue~, Alrnino Atronso, 

O Sr. J 08é l\:Cariano repete que 
alliou-si: no Sr. Bariio de Lucena no momento 
em que S. Ex:. estava, disposto a vir lutar na 
adversidade contra o partido dominante. Eoi 
nessa occasião, sou a malelica administraÇ'.ão 
do dr. A llJit10 l\Ieira, que tinha levantado o fa
cho da i.liscorclia, no seio ela familia'pernambu
cana, que o Sr. Barão de Lucena não quiz 
nccede~' ao pacto que lhe prop1rnha, o Si-. l\1eira; 
foi nes~e dia que o Sr. l:iarão de Lucena, ar-
1·iscanrJo-se a perder o apoio de seus amigos, 
que aliús não perdeu, foi nesse dia que S. Ex. 
se resolveu na, adversidiJ.de, na opposição, 
~ lavrai' um protesto contra o vfüpendio a ·· 
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que se procurava · condemnar aque!la nobre 
· ter·ra., foi entúo que o omclor, como pn.triota e 
})ernambucano, entendeu que lhe cumpl'in. 
alliar-~ ao homem que se npresentava para 
defender\ os brios pernambucanos. Si tiro
ceLleu li~m ou mal, que o diga. ;1. importante 
reunião do :antigo partido liberal promovida 
llelo orador, a mais brilhante que alli se deu 
desse TMrtido. · 

P;:i.ra provar que o Sr. Barão de Lucena 
não fez opposição ao Sr. general Simeão, 
basta. lembrar que, quando S. Ex. acceitou o 
loga.1· de governador, o quo foi um verdadeit'O 
posto de sacrificio, sustentou a ca.ndiclatura do 
illustre gene1·a.1 mo lealmente que o Sr. José 
Sime~i:o foi eleito. 

Depoi:; de larg.1s consideraç,ões de ordem 
11olitica o orador. antes de con_cluir, diz que, 
dos factos at'ticu!ados pelo Sr. Cnstodio de 
Mello não se pótle tirar attestado ele su~l 
abnegaçüo, deh::amlo de acudir ao chama.do 
do seu illustre amigo o Sr. general Deodoro, 
ainda que feito em termos vagos _por tele
gm.mnrns, y1ara. prosegu1r em su:1 viagem . de 
circumna vega<;ão. 

A abnegação. o rasgo, a decliC<1ção e o so
criticio de S. Ex. seriam muito mais bri
lh:1ntes, mais frisantes, si S. Ex. se tive~se 
diri!::ddo ao chefe LiO fütado dizendo - recebi 
o vósso tele.g1·m11111a que me dú :1 liberdade 
de llrosegnir . a minha. viugem ou ir para 
junto de vós; mas,como a. patria, corre perigo, 
sigo para lá, quero collocar-me as lado das 
novas instituições. · 

do movimento, esse 11omem foi o genGral Deo-
doro. ~ 

Concluirá sentando-se com a conscieucia 
de que acàba de cumprir o seu dever de"' 
p<ttt•iota. protesta.ndo contra .. o facto de que
~er-se amesquinhar o nobre vulto d9 general 
Deodoro, allegando-se que alli ná.da fez, 
quando elle foi o primeiro í'actor da revolução 
tl'iumphante. - • 

O Sn. SERZEDELLO- Peço a V. Ex:. que 
consulto a camnra si me concede alguns mi
nutos para. responder ao topico sobre que o 
orador que me precodeu invocou o meu tes- ' 
temunho. 

Como a. questão e delicada e entende-se com 
o primeiro mag-istruclo da Republica, preciso 
liquidai-a.. 

O Sr. Ecluardo GonçalYes -
PeM a pa.lavra somente par<t que fique con
signado que a sessão de hoje está completa
rnente perdida. com o incidente de explica
ções pessoaes, com os qu;ies nada. tem que 
ver a. Camarn.. Essas questões ·devem ser 
elucidadas na. imprensn.. E' preciso que fique 
tambem consign::i-uo que sã.o os amigos ~o go:
vel'no quem assun tomam o tempo precioso n. 
Gamara. 

O SR. PRESIDENTE (depois de tocar repetidas 
ve:;es a campainha), pede aos Srs. deputodos 
que occupem os seus lagares parn. se pro- -
ceder ú, contn.gem. 

Snbmettido ·a votos o requerimento de ur
genciu. por 10 minutos pellida pelo Sr. Serze-
dello, é approYado. .. · . 

o SR. PRESIDENTE - Tem a pala:vra. o 
Sr. Serzedelio. 

Jnlga que não é grande prova ele ge
nerosíclade em uma ocC;).sião como aquella 
approximar-se de um príncipe, corno S. E:t. 
fez com D. Augusto, dando. logar. em um 
ba.nqnete a demonstrações que rlev1a.m ser O Sr. Serzedello-Sr. presiden_te, 
evitadas. começarei im·ocaudo a bondade dos meus 

o Sr. Custodio de Mello apresentou-se como collegas, pedindo que guardem completo si
um salvador do g-eneru.l Deodoro, como pro- lencio; o nssumpto é de ordem daquelles que 
tector desse glorioso soldado por_ não ter pedem toda a calma, tod(), a reflexão, afim de 
consentido que elle abandonasse seus cama- :que as nossas palavras sejam pesadas, pa,ra 
rncbts na questtío militar. - que '!àd;.vum de nós possa _ter completa l'es-

l-sso é uri1a accusnção muito gi·ave,- do ponsabilid::i.r_!e~ __ daquillo que affirma. 
Sr. general Deodoro ser capaz de abandonar : Lastimo que incidentes desta ordem sejam 
seus companheiros naquelle momento, ê um trazidos -para este recinto (apoiados), pro
facto de tal ordem que eleve ser tirado a vocando anarchia nos h'abalhos e contribuin-
1. ' - elo para tirar a gravidade às decisões da 1mpo. , ·. 

Rt~fere ... se aos serviços prestados pelo ge- Gamara. 
n•3ra: .Deodoro na quesfüo milifar, na. do o ·SR. Jos:B MAlUANO- Accuse o illustre 
abolicfonismo e em outr·a.s que ''5C . deram cleputado pela Bahia, que foi quem levantou 
nestes ultimas tempos. · - ' . 11. questão. 

o g-eneral Deodoro não fez nada, dizem, -
mas quandu ::\. revoluc~o (le 15 de novembro O SR. PRESIDE~TE-Atte1:1çao. 
estava. feita nos quarteis, quando estav~ ~a O SR SERZF.DELLo-Lastimo como -patriota 
cmisciencia nacional, quando o povo ass1st1a, sincero, profu"ncbmente, que aquelles que 
bestificado a todo e-sse especcaculo, quand9 se teem u. responsa.biUdade do actual momento e 
precisava para tudJ isso de um homem, :unda a obrigàç.ão de dar o exemplo de moderação e 
que prostrado no leito, para se por a f.rente de or'dem, e gárantir a paz deste recinto, 
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aquelles que, pel:i. su:~ ligaç:Io com o poder 
publico, m~1is devem z · ~hu· os c1·ec.lit'J:S das 
institniçõos a:ctu:ies, ::;:j ,1m os que l1ff:rntem 
qnestõe:; c!e:;fa rn: t~1rcza._ 

Ó SR. JosÉ :'.1A1:uxo- A soi r.!:«~i;;! oppo
siçiio ido t<:m t!Lmh1~ 1n ü dever d0 mante r •• 
ordem '? 

ver no mnnd:ir ca.ncellar as notas injustas da 
10 de· orEcio : do benemel'ito teneu:e-coronel 
~.!<\Clul'eirú de sawfoà:\ lil•~mori:t e 1lo co1•onel 
Cu.nhL JL:tto:_:~ O ,'.:!'enaral Deodoro era da 
opiniilo 1lo.> pri mei!·o~· e pens;i,ndo assim,,j ulgou 
qt1e 11i'io t!e....-ia. c:o11ti1rna1· a qnc.~-tão, quü seria' 
pl'Udente considerai-a terminarla contra a 
:10:.:s:1 oph1ião que .iá e:;ta.v~rn1os conwromet-

0 SR.. SERZF.liELt:.n- O S1·. depuL:1Jo p,w tidos e seriamente mnuenlwdos na, !neta. 
Pernambuco a pretexto dl• uxplic:1ção ]>%- Ei·:t i'ól''' de LluYicfo. qt10 nos ac!ta,camos 
soal. si Yies:;e :w menos 1idl:iHler ·~s ta. s:~t·ie cnvo\\·itlo:.1, nã.o nrn.is ·~m nmn. questão de 
de ~buso::, de c1·inws, p1·ati1.; ~;.· io:; pel0 podei· pl'i:1c!pio..; só:nante, m::s em nma questiio que 
1JUHico, eu 1.üda diria ; e::;l;tv~~ !lO:<r;n clireit1) tin iu . algnm:i coitsa, l'i! ' li~, porqne jü tínhamos 
de amigo do gove1·:w. ~"hs, não: s. Ex. :ld- :t:.!'itado a opiniito pnblit ::·L e niio [1<1di:ll1l_9..S re
:xon-~e:quixona 1-, 1.ld::tw - :,;c1l 1l!11i11:1I· pel0 :-: 1;11 ctwr- tlo c::mialio qne IiOS leYaria até ay-'can
temperame nt:o, r' t'ornp: 1•::1ctt·.:11<!0 :t ~m·,>n i- r.elh\!IH!!1tll 11"::; n otas como i::ompbta satisfa
tl : 1d ·~ de nos:; 1s 1 l 1~l'il:~:': !\,.·i8S o :i. :li~C ,'.;::;id:: 1 ~ ,, <;ii.o :i.c•=- 11 .,,:;..;o;; l11·io=' i11:::11l ihmente oJfondidos, 
dl3 trab:~: har· :n o;,: :::e1·i:un1·11t1i. r"i ;;rni\1\ a\6::1. :!t·i·:1:;l :ndo assim 0 j1n,Jrr pul . .iicq a confo:-;sar:: 
e trouxe p:n>:1 é:;l:: 1·01:i 11to por:t-1:::; contr·.-,voi'- n:"i" s1º1 " sen t:ITO eomt1 data. :-:: lti~fac;.iio que a, 
tidos de l1blol'i :1, :1pt'(1Ci<11.:(Jt',; rn:ti:; (Jtl 11W!hl,; 1l'~· nidal'i1~ de nos:n co1·por·:1çi'Lo oxigfa. 
Yerd:1Lleir:1S, mais on rnc-no;; ap:dxon::th~ ;:o1.•re :'i.,sta,.; co:ic!iç·ües ,\ ·~:·: i• i· to qrE o rnal'ech::tl 
:i.ssumpto t"/!le niío <'L1'.lliecr, ]1elo rn_e1:0:-. om Dcorlc11·0, que linlia 1n:1is do que 11ingucm a 
seu~ ]Jor:nenm·os par~1cnl~11·es. (4.po:rul~-=J- re~ponsali1lid :r!e rlo;; ractos. qno tinha. mais 

\ 011 eEtl'à!' Jl:t, e:qil1cac:ao pe::-~: :·l!. F•ll lll -:;o- 1!0 qn0 nin.~·:iem :1.:-;,-nrnido o rn:imei.ro papel 11:1. 
cacto e aece1~0 o nvu - te::;te.:iinnn? Jit' io 1i:i:! ll q;ttest:í.o por sua attitude t! especialmcufo pelo 
collega e ~umg·o o Sr . . J ?"e 1fal'lau no. ~o 1?1'e 1 e trgo rlc con tbn çn, q a(· exercia, não se achando 
pont~ delicado 1:. que 1·efêrc-::.e :: o 1n·rn1eH·o prese nte nesta C•lr1ifal o ~r:i.n.fe \'i:>conile de 
magistrado <lo pa1z . Pelotas,que o tin !ta secundado no Sul ,e exacto 

Direi o que sei, r~orqne nestas nnest0es que S. E.x. ent·rndeu !jllO .. Dt'.Js não de-vi;: mos 
absoluta.mente 11ão ·se podem extrêm•ll' as abolutamente con tinuar n:i mesma. :1t~it'!de,, 
opiniões 0 as apl'eciaçües deriv::i<l .1i; ~ dos porqu,3 ' tendo o ~nv·e1·no tkldo sat1sfaçao a 
factos 1lepel1llorn do modo de YCi' de cn.da 11 uestiio de pri;1cipíos •) 1\e :llg·uma sorte a 
um. ?IIas, si o illi;stre deputado qn'er· o n1~SS<t dignidade orTenclirb com a cl~misssão tlo 
meu testemunho, fü.llando com a. ve1·rfo.r.l0 ma1stt·'1, r1Jst~1va apenas a ri u')St<w de <tmor 
e sinceridade de que Strn capaz. ifü·ci proprio elos officiac~ qne tinlhun sido censu
ao meu coller·a-q ne a questão milifa1· tcn-e J\:dos; e S. K". era de opinião qne reque
duns phases distinctas. A l" í"oi aqn>Jlla om r~~~em . cll0s o caneellameut?. •las. notas, e · 
que reunidos reclnma:.-::imos pelo 1·.;, t:tlielec:i- nao ?l1ngassemos o por le~· pnlJ!lCO ate um acto 
mento do nosso rliraito. e esé:11:!:idns n;1 [Gi. qnc :-1. Ex. 1·epnta;va1x:r\~c.>So. 
p~db1~os a a~nul.l~1çã~ d~ :~~!sos" incon~tit1n: _:ie3tn. cri ticn, sitnn.ç~~,0 P•ll'<'l. nós, o nol2r-e al
c1~n~e:::., ~fi__Il~ de_ .IJlt~ ~a~ l~~);, ;:- • ~ l-Üv ::~:!)l~L · '.(.0:, 1 lnll':l:ltü q. ~!'. \!.aStOtllO .de .~IellO lhe lez'-:er 
e ~ena~ore::> . .. on,,1de._a lo", .. ,1~.,o :s ;:,np .• 1. ,01e:::.. com a, ni"~x 1 u1 t in:le ·)enclencrn. com n m:uor 
H·n·1~, 1,1 .:::1doe111v 1 1· tt1l·1e ' l<''"''~- ·1"t'O ' C•"1- . , . _, ,l · - 1' ', ' • ~ • . • ,,.: ..... .,·. => • · • :- ' v·. 1 cn•~1·Q·n1 e :,;rn<:e1·tu:i o•~ , 11ue no;;; nao poc.t,unos 

sm:au~s d~us .c~1~trnc:os_ ~!1::,;.a~s, e n r,'~,~~ ~11~1: ab.c:of~J~ :lm~nte p::i,i·m:- JJOl'que str_i ~L i:>so recuar, 
~e:a.v-,~n~o~ cs"e~ ;acto::- .lL,., .i,~ e o.lt 1•"1 • º"' J qne.Ja rw.v1:u110~_c<t;rnnlw.do clemms pa;ra. parar 
"'º"' brw,,, do exei e.to· tl nes;;ri, c:onvieçüo est~ov:mws todos os que 

O ministerio, consultando r.orn o 11:r1 1lc l:) - J .::cr·ca..-a,mos ,.n t11:1r0c:lial, poi-é1ue pensava.:. 
dear a que:; tão ao Sn)•!'e111n T:·ihuiv l ~1fii i t : 1· • 1 írlo~ qi:ü· lic:Hiamos co:'npletarne!lte vili pen
deu solução as recl;wiações, intcr·pr•~L i;:'i o ú 1\bl.lo,; mt opinião puhfr.~:l ,~i não obrigassem o 
lei, _mandanJo fic;1r ~em :cf~eito, o.-; t:;e" :tv~sos i o gov:orno :t p1.z~r, o c:.tnc:e ll :11~ento das. notas 

. ~ nao .os_ act•is CJl'. ~ :_:e_lles n:t"i'!::n: . 1:0".!•i.ITill ü. 1 ' !Ih: t1 n bu_n :~1:lü '1 H?g::. l~nout ~ irnpostas aq1'.el
A rru:süio de rm:IC:l[!lO, lli\,l':t· rn_u1t•i .::i III tl,f" - l Ie::; doa,,; di.-;tmctos oillCJHes.(Trocam-se mi1itos 
ressauos e:·1 : fazer· ce,;:; ·: 1· o c:onfl1 ::to <;it pa1·:1. 11.pn;·1es. ) · 
n~ütos qne ,11ão .obe<l~d;\nl n. t .. ·c_I".tos i:1t1itns º.· 1 Ei"<:, pQis, 11;11a, quest~o 1] 1:;) Ujn'eciução. O 
nao par:t no::, t111h:t a ·;';:t.pp:w r«!WO. . ;n:i:·,~e !t:tl c:edeu, concordon e fez-s:: a decla-

Pens:1vam mmtos r1ue o ;~or e:·:io, rn:·11lih!ll.lo Í J.«•r)o :t que alladiu o ~ lmir<\J1te .\Iello, conti-
annulhlr os a\·iso~ e i·c ,.;t :1 b2lecer a IJ 0~1 . d,)n- • nua~11lotG :fos uai:lo:; e de accordo. . _ 
il'!na por meio ele nm :" ··"º"ª lei ri.~e e!lG pro- j Q1:aurlo S. Ex:. chegou :·, est:t: c:1pitáJ jà 
prio }JU :!ha em c::rn~:H:,üo, h~wia reccmhei::ido nós tinlmmos feito urna renniii.o no Clnb 
a ju.stiça d~nossas reclamnçõe~ e ;-estabeleddo ! Gymrn;stico Fl'<tDCez, sob a pr-esidenc:ia, ~o 
as garant1:r:; de . que esta vamo:; de possa; ou-

1 
sempre saudoso e grande morto BenJain.m 

tros entendiam que não, poi,s deverh, o go- Constant. 
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Nesta reunião, a mais impo1~t::mte que fize
mos antes d:~ r.heg «la do general Deod-oro, 
tinhmno.s tomado coi'npromi::;sos sérios e i1n-
portantes. · ·· 

· U:1r Sn. DEPT:TA.!lo--:- ~1!a:; estt\ r·cnni:io foi 
determinada pela attitUL!e .ilo mwecllal Dco
doro, defenrlendo o tenente-coronel M:·ttlu
reirn, no 1-:.io Granel·~ do Sul. 

o Sa. SEP..ZETJELLO - O nobre. deputado 
pódeJconcluir como entender; eu, port:m, ni'i:o 
pos~o e n-w devo sinão t'azer a exposição da. 
vcl'ri:l•h· smr;. paixão, sem odio,sem es:aggero. 

E' t1 n1 urnn e.meto que o nrnrechal Deodoro 
westrm relovantissimos serviç?s ~ aboliç~~; 
mas hmbem e exacto que na pr·unmra reumao 
do CilâJ ,.:\Iilita.i-. o llomem que o .ipterpellou 
:.:obt·e o a~snrnpto. fE:ra. que claramente se 

O SR. S!'!'·zr::nr::u.o-E' ex<icto, mas antes explic;iss-~. fbi ~1inda, o genel'al Ben.h!J.1in Con
dest:i. renrnaoe d' pro::nnctamcnto do general ,;tant, '''l:rndo ]\ir· p0\liu qne declt~r:isse que 
Deodoro, j:'t ti nh:1.rn havido ontt'c1s na i•:scota esl1.~ c11; !' torn~nfa como diYisn, o iwincipio da 
l\Jili~nr, e esper.ialmet1io nm:t :~m. uma easa , ;1 Lo!i1_·:'io ,~ a 'sep:• raçúo d.<t igrejri. do 
pnrt1cnlar, :;em gr-:rnde <ilc;u1r;e, ., \"ei'rln·le, Estado. 
presi1li/l:1. pelo rlistincto cn pitüo Ce;;:,1\ 1!epois 
transferido injnst:imen to, 11 ir caslig·o. 

O SR. Ci::;sTomo DE :\i1,1.r.o-.:.· rr.::-i.l en C:ii. 
(Hri oHt;·os rquirtcs. [1!1<wlto.) 

O Sr:.. SERztns;,r.o-D.Jei;n'1> qu,-, não,_; ,n
tinuarei, ;.:i o;,; nolwes dopnbvln:-: insisturn nos 
sen:> ap:11·tes, pul'qn ' niio 1111(H\J Col!tr·ilit1ir 
pam a nria1·cllh nesta c:tsl. 

Mas, tlizia eu qne j:i. se tinha C :ito e,;;;t i·e
uniiio no ClniJ Gymn;·tstieo Pr:rnc~;z e que nelln 
tinil:uno,;; t«1m:ulo compromi:',.:o:,; ·le il!1or111e 
graYida.de, sendo exacto que se aclmra111 1we
sentcs amig-os epn.rontes elo 1n:u·cch:1 l Deo·clo:·u, 
já dcnrittido do:;; cargos que exerci:1 no ;;n l. 

Esses cnmp1·omissos riilo podiam des:1ppa
~cer simpte;,:menle eom :1 retir:idn. dm: ;wi.-os 
do goYerno. O :Sr. ;_;,~nre,d Oüotloro, q11:rn•.lo 
chegon, encontron já a soluç.-io cl:td:L pelo 
Comel110 Snprerno ~íilitil", 1: 11em segm'a
mente co11venceu-se q1w Ih' l'n!tàrn, vsse 
apoio nnanime qu;; o nol>re rieput;ulo por P8r-
1rnmbueo s11ppoz qne elle tinh;1, na classe mi
litar; pois S. Ex:. vin q1ie v:irios :unigos lho 
tinha.rn fült:"tdo com a :;ru 1ledic:ttç:lo, e o;n 
sna casa · nii.o n.pp;u·1~cera m o,,: g-enot·a.es nem 
cnrmnanrlantes de corpo:;, com ~)S qnaes S. Ex. 
Uil.tnralmente contav;1 .. 

Poucos lá fonm: e em torno d·} si apGnas 
encontrou um punhado d::~ moços das escolas 
e dos po$:tos s11ln1 lternos '!º exeecito, c0~11 
r:1.f[!S e::c, .. epções, rine ent.enilt1:11 n.ne so : lei·w 
sal ra.r a hom·it do exei·cit0 fazenl[,, c;wce llnr· 
as notas ... 

O SR- PRESIDEXTg - Peço a·) nollrt:: depu
tado qne se limite à questi'ío pe;,;so: t, 

o SF:.; Jo.;;1:: o;\iA.RIAio - A íjuestiio e ;Je 
saber.:. si o rnar·eclml- De•1doro quiz ou n::to 
abando;:;ar os seus companheiros. 

O S1i. SERZEni.:r.r.•• - AhsolutamentG nitc-. 
vim c>qui pam 1·espo111~c~·- .")bl'? os ex~remo:: 
dcBt:1 on ch:.qtwlla op1mao ; vim aqui par:1 
fazer a expo;;i1;ão clnl~l elos J"ücto3, podendo o 
nobre deputado concluir (;Limo entr:mlol'. 

o SR . .Tose:' ~fa.RIANO - concluo <[ll~ elle 
nunc::i. al.Jand_onou nem pretendeu aba,udouar
·os seus companheiros. (Ha oiltros apai·tes.) 

C:1ma.i·a. Y, T 

Jiiq: ~\L\RL\X•r- E que respondeu 

O <.JL SE1-:.;~Et>ELT.') - ,\.cceitou esses com -
pt',>Il!i:>;.;o;;: m:is :t rn·.:-n ,·er o B'l".:tncle serviço de 
.-; . Ex. foi l:•!!' ::cceitado a petl1-ao a_prese11tada 
rro ClnlJ :.!i!ittlr que veiu tbr trmmpho ao 
:liio!~ci:>:Lbnto pela impuniilalle com que con
tai·;,::: tlnhi ern lleante os esct•avos que fu
giam. 

Em i·claçil.o ao facto rio e::;tabelecimen
to da H,epulilíca. n mais partit:ularmente 
;W nwvimcnto rc1·0Jucionario de 15, o 
nobeo deout<til<.r C•Jmo 1tclestrado politico 
q1ie <·, abusa da t1·ibuoa, aproreit:.i.-se de 
tudo, lanr;;i rni\o rle todos os meios, lev:rnta a. 
,1nest;fo ;::m um terreno que lhe é favoravel 
1u::s que ó i':tlso, avança, proposições que 
llÍPg"llel1l <Ülit'll1011 ne~ta ?asa, p:u·a dar-se ao 
trnlJalho de ab<"l.ter dep01s uni a um esses 
~:1st ·!los de cartas. Jimai5 pessoa n.lg11ma. 
negon aqui o,; grandes ?erviços prestados 
pelo geneia! Deoiloro; nwguem contestou 
ne~ta casa qne S. E.:-::. se tive~se levantado 
,[o leito d:t morte pn<L a immortalid<lde da 
11istm·ia, p:1ra. g11iar os s~ns companheiros ao 
incl"llf'luto combate de lo de de n0vembro. 
E' verd,:_J,), senhores, que Benjn.min Consta,ut 
roi procuraÍ' a S.; Ex., cujo concurso julgava 
imfieescimlivel .. -

O ~~R. JosF: ~"L-\.RL-\~o - Pois V. Ex:. sus
tent:t' on não rp10 11 g-euera.1 Deodoro aban
:onrn o.-; sens companheieos) (Ha ov.t;·os 
·1oa1·tes.) 
. o ;.;R. PRESíDENTE-F'Ot' mais beGevolencla. 

Ç';l~B !illei:·a tel' V<LV<l com O llOO~e dep11~at~? 
mio posso perrnittir-U1e que coutmue, pois Jª 
cxce1len a horn .. 

o SR. SERZEDEtLo'- Vou concluir. E' 
e:o:;:,,cto qno o ;;cn<>.r':tl Benjamin Const1in:t pro
~nron desrle o pl'inci pio rt S .. Ex. o que. JUlgou 
sempre neces,.;lt<'..t' üe su:t espad~ glor10sa, ele 
::;en v:t!or milit.1r e de sn:1 prattca. de campo 
.te IJ:ttall1a. (Apoiados.) 

):\ã.o podoriamos, com effeito, prescind~r do 
chefe que havia sido nosso COJ?lpauh~J.I'o e 
que amargurado sotrrfo. n <lescons1deraçao em 

~ 43 

f!'! 
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9ue o la::iç-n.v~m os potlcr~s pnbli~os,. Seria 'í porhção em favor <h. socied3:de ai1?nyma-
1sso nma rnepe1a 'le nossa 1•arte. ::ser \~\ uma :\C<\.tl ewia, do Commerc10 ue J u1z de Fora. 
ingratidão. (Apoiw hs ; c opai·t.~s.) _ _E' posto n votos -ecappl'ovudo o projecto n , 

Nã.o ba duvi<la que ::>. Ex:. tinha compa- 11 deste anno, concedendo isenção de direitos· 
nheiros que "Jú n_wam SÓllleU te po1· s .. Ex., i sociedade ;rnonyma-Aca(lemia de Commer
m;i_s e exado <.iue outros nãoobedcciam siililo n cio de Jui r. tle Fóm,. 
seus intuito,; :! ~an:inlmriam p.:ir'it. a rev»luçíw i~· po~to a votos e :1pprovado o requeri-
ao ];ldo ctc BenJ;Umn, cust:1s,,;1~ o que enst;b:::;c. mento dos Srs. lnnoceneio Serzedello e Al-

E' pob certo qne, ::>i se julgou sempre ÍIH',S· cindo nu:i.nabara, pedindo que seja enviado 
timavol o conc!-11·so do genet'al Deodoro, ítcm- il commissão de 01-ç,amento o parecer n. 7 des

- bem 0 ver·lhlle r1nc S. Ex. encontl'ou seus te anno ::;olwe o projecto n. 2, tambem deste 
-comv;m11::-iros no meio L1a rua, e quer l'o:-;se, anno, autori:;an1!0 o a1Tenclarnento ou ti. venda 
que1· não fosse, ernbor;1. vorn:id0:; e todos d:i; estr:lll:l. dl! l'i:1'ro üe Baturité, no EsLttlo 
morto5. nós l!a,·i:mins de com Late1· ]J :~ l:t pM- do C·:ará. 
cbma~ão da l~cpnLil!c:a. (Apuici l,is; nwitu o si~. P!tESIDEXTE üllntlllci::i. <1, discussão 
bci;i.) - do seg-ui nte 

L'~r Sr:. DEPt:T.\ 110 - Lcrnn tou-sc do le:i to 
lh mo1·te. (.\11,, i ruL1 . ) 0 Pt:o.n·:CTo i'i. 5 A-1891 

O :Sr:.. Ci:sror•[•) D!·: .MEU.o r])()io. n;·r(e;;1) 
Pc1:0 :t pn,l;nT;1 11 :11·~b nnu l'Xplicnç,no . Es- Estabelece úicoi1ipolióilidrides ent;·e os cai·gos 
-pero qne a f'amal'::t me co11e•.:de1·(i. '-'~sa m·- ;(·rle;·aes e os vsl<id 11(/cs, S(i/ l)o e111 materias rle 
gencin. ordem pw·a,;1c;l!e JJrofi.~.~ional, scicntifica ou 

O Sr:. Pr:.ESIDE:-;Tr::-Antcs 1lü s111J1nctt<}l' :'t tec!m-ica. 
votaçilo da Cü1na1·a, o l'•~qmwlmento de nr-1 _ . _ _ . . _ . _ 
:,;~ncia. n.pre$enfa•_\o pelo S1'. d'.:pnhulo cn~t 0 . ! . :\:or:1~mssa0 ~1~ c.~1~stitmc;uo,, l~g1slaçao~ e 
d10 de :\fel lo, Yo11 ler· 11 q uo ·d1::;põe o al't. 72 1 J n::.tll_. l, .t ri 1w1:t .1~1 y1 t"~en te o ]H O.JO~to do :se-
tlo rezimento (li_:): 1 n:tdo , ; ncornpatll!1h::;ando os ca!'gos tedemes e 

_v • _ 1 os c~ taduaes vem dar seu pa.l'1~cer : 
«Urgente, para se inter-1'omper a ordem ilo 1 ., . _ ' . . . 

uia. SÓ :;e deYtl entendei' aquc!JO !1C!!0\:i 11 l:lljO l t;üllSltler:lDd? qtte O rr?.J.CClO Se dmge ape-
r_e~~Jt;t<J? Js~ torn:uü nullo e '.Ie--_ ti ,~1~1 111111 n.a.:;O'_ª .c:i·:•u~ '~ 1?coin_ pa~1b1~- 1fad:'. ':bsoluta. dos 
e1Le1to s1 deixasse <.lc si.=1• tro,\ta.do 1n11rwLlrntn.- car"'.o:; teder.te:i º= o~ .e:stnd11~e~, on11tt1~1~0 
mente.» -- ·3nsn"clm0nte a, que refere-se a mcompat!br-

.Tb. por duas vezes foi in torrompída. hoje a i itl:i1le dos ca.!'gos. l'ecleraes entre si, no mesmo 
ordem do dia. : o oobr.:: cleputn.clo pede O\ltl'<\ grno a que alludm em seu art. 1° ; 
urgencia. Vou consultai· a Gamara sí n. con- Con::;idei'<tndo alem disso q_ue o referido 
cede. art. 1 o abre excepçiio em f<wor dos cargos ele 

o SR. C-csTorno DE l\Ir:LT.o (pela o;·- caracter puramente profi:;~ional, scientitlco 
de1n)- Desejava responder ao lwnrndo rlepu- ou tec:lmico, excepção que n<t pratica pó<le 
tatlo por Pcp114irnbuco ; mas nlg·uns do mens abl'ir esp<í~:o a. abuso::; em damuo de s:tlutar 
~ollegns dizem que ser·à incoin-eniente l"ai:el-o principio institu ído no art. 73 da Constituiçü.o, 
hoje. sem emb~u·go de não envolverem autoridade 

a,llministra,tiY;), judiciar·ia ou etectiva; 
Considerando que .-i incompatibilidade abso-

0 SR. CcsToDIO DE :llELLO - Estou pro1npto luta. dos cnrgos foderaes entre si, pode cousti· 
para responde_r a S. Ex. -~ tuc:ionalmente ser deCL'eiivh por lei O!'dinaria, 

YOZE~ -Apoia i.lo. 

0 SP... PRESIDEXTE - V. Ex:. 
seu requerim0nto de urgenci.t ·1 

desiste elo do Congr·esso, quer· se attenda as origens 
polític.-is da:> instituições, quer aos principias 
lun!amentaes cousag1·ado~ na , ConstiLui~·.ü,o, 
onde n:~LO se encontra disposição que pouha. 
em duvicb esse poder do Congresso. -

o SR. CUSTODIO DE MELLO - Declaro qne 
desisto em vista (~:tq uelht co11sidoração, e 
desde ja pe<,'o ao Sr. pre;;idente qn'l me con
cech1 a palavra em primeiro log-ar na h_ol'a do 
expediente da proxima. ses~ão.r · 

ORDE:-01 DO DIA 

Conclue a com111i5são. offereceudo os e~·uinte 
substitutivo: · - "' 

O Congresso N;lCioual decreta: 
Art. l .ºOs empregos -pnhlicos federaes são, 

desde a investidura respectiv::i., incom1mtiveis 
entre si e com rJLmiquer funcç>,;,i,o publica :,no 

E' posto a, votos e r•o.ielfü.rl•) o l'eri_1iel'imento ::e,·erno ot1 n_dminl:Straçlo, a.os estados, po-
do Sr. ,\ristl•les Lobc, peclindo que ''à it cnm- ! dendo it elles r rinnir-se someute commissões:.. _ 
missilei tle orç.1tUen.to o_project? 1?-. ~l tie_:;t e j' tc_mp~r.a.r·ias üo º_ rdcr~l pu_p _- , men.t_e __ proti:5sion_ a1, _ ,- · 
anno, concedendo isençao de d1rcitos (fo rm- sc1ent1fJ.ca ou teclln1ca~ · respeitada em todo 
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o c~so a prohibir;ão constitucional das ;1ccn!11U- dessas fnnc1:ões, nã.o no.derá s01' nomeado 
Iaçues remt~nerad:~s. rmet o ele mini:-tro no G~verno FeJeral. • 

.'°1.rt 2. 0 .t>erclera o emprego que occupar no e, 1 F 1 . :;. · _;, 
g-over:no ou ~1clministraç~ão 'redoral, se.iú elle _ :';n~c 0 1 ~i 0ral, :4 ,de .JU:1!lG!'U.e :189:. -
de ordem pohtica a1Imidistrativ::i, ou judich-: 1!:1 v/~,itc Jo.i':. de Jfo, oc.~ e Bai i ?s~ v1ce-1:ire
ria, o cictadão qu~ acceiüu· emprego, Í'uncç~ão si~.en ~e --=:'!)'.'.º P_ed;~·o Bel(o1:t v/;i;·çi: .1." .~e-
0~1 man_~fo.to legiBbti'.'O no governo ou admi-1 crtiJJ:10. ~ Gtl Di,u- Goulait, "- secretauo. 
rnstr:w10 elos estudos. · O ::i_R. GARCL\·Prnr::s (pela ortlem) .• 1Iiz CJ.Ue 

Art. :1. 0 O cidadão rrue tiver exercido o o 11l'QJActo n. 5 versa sobre uma. materfa de 
cargo de governador, in·esiJente ou chefe do snrnm;L gra vida<le, e que tendo sido distri
Pode~' l~xecutirn ,em qna l í]U81' esta,rlo ante:S 1 ~ui do, apellas •:sht manhã, não tiveram os. 
U~ SelS me31es apus 0 termo de::;sa.::; funcções ~r::>. LtC!JUbuloS tempo pare\ O OStuclar, O [lOl' 
mw podera ser no1110:1do ministro do Esbdo isso l'equcr qne el1e seja adiado pot· 24 
ou membro do Supremo T.ribnnêÜ Federal.- hol'ns. 
Amphilophio. ~Aristides Loúo.- Francisco I·\•sto :::i. votos, é approvaclo e requerimento. 
Glic_erio. - FraHÇl~ Carvalho.- Chagas Lo- O S!::.. BARBO~.\.::LDIA pedt:: qnc nn. acta. se 
bato· declare r1ue votou contr;t .o adiamento <la 

(.liscnssiio desse pr~jeelo, porrine entende que 
Voto em separado o opportu110 entrar-se no exorc:i'3io das attri..: 

buii;ões da Cam<H·;t. 

Vencido. 'Votei pela acceitaçã.o do projecto 
n. l,cxceptuadoo art. ;30. 

o referido projecto, estatuindo exclusiva.
ment<J sobre incompa.tibilidades entre Cfü'gos 
fecleraes e estudtwe~, consacTa doutrina per
feitamente constitudorwl, ·-ao passo qne o 
substitutivo approvatlo pela maioria Lla c:om
missão, a.:npliarn!o a ~8pl10ra do projecto n. I, 
fe~e ?"... frente d1spos1çües expressa5 da Con
stltmçao Federal; fundamento este pelo qu;il 
neguei àquel~e su!Jsti tuth·o o meu yoto e que 
desenvolverei pera,nte <1. Gamara, por occasi:Io 
da respectivu. discussão. 

Por outro lado nüo deparo· motivos de 
interesse publico qtw <1co11selh0m -~ :.11Jop1;,ão 
do allndido art. :3° (projecto n. 1): é uma 
restricção injusta e odiosa, raziio 'por que 
otrereço a. seguinte ememla.: 

Supprima-se o art. 3° do projecto n. l .
Gonçalves Chaves.-\'encido. Votei de accordo 
com o voto em separado do Sr. Gon~al ves 
Chaves. -Leoi;ilgiclo Fil91rnitas. 

N. 5-1891 

Enir':i. em discuss:Iô o seguinte 

PROJECTO X. 14--1891 

<>editos sH!'JJlementw·rs ,;s uet/Jas-Snbsiclios 
dos senadores e lÜJs dcput(jdos, secretaria do 
Si:narlo e da Ca,;zara, na importancia de 
2.051 :OS78:JG8 . 

Attenclendo ao art. 83 elo ti tu lo V da Con
stítni<;ilo, CJ.Ue rna.nil:t vigorar, emquauto não 
1'0Yll'";1das us leis do nutin·o re;>·imen no que 
expli~ita, o~l impl1citament~ niio"' for cbntrario 
ao systenia de. governo tirmado pela Consti
tuiçiio, o n,os principios nelln. consagrados, 
entend:: a. comrnbsão de orç<tm01ito que n.cha
se w1 vigor :t lei n. 589 de 9 üe setem
uro de 1850 0 com ella o§ 4° rlo art. 4°, 
que dá ~10 Poder Legislativo tt competen
cia pani approvar o:; creditas supplemen
tares pedidos na, mensagem dirigida. ao Con
gresso Nacional pelo Presidente eh Repn5lica, 
pam pn.gruuen to dos subsídios dos senat.lo'.'0s 
e deputados, e secretarias do Senado e fa Ca- · 
mat·a, no que nlio for contrario ao que deter
min:1 o art. 22 da. Constituição. 

(DO SENADO) Ol'a, o art. 22 tem duas partes distinctas: 
-a primeir-a que l'el"ere-se ao quantum, e só 

O congresso Nacionn\ decreta: pbcle ser Lleterminado no ultimo anno desta, 
Art. l.0 São incompath·eis desde a investi- para a legislatura seguinto;--<t segunda, refe

dura os cargos federaes e os nst<1duaes, salvo re-se it igualdade dos subsidias e pótle e deye 
·em ma terias de ordem pqramente profis:::io- se1· des:le ,já respeitada. 
nal; scientificn, on tecl}tüca, que não onvol- Em virtude ciis;;o a commissiio acceita o 
vam autoridade administrnti\·a~ judieia!'ia ou crc1.lito de l .2:m:OOO.S pnra pagamento dos 
politica, na üniiio ou 1lf1s estados. snbsidio5 dos deputados, em virtude da lei J.o 

Art. 2. 0 Perderá o c;1r;:;o fr)deral c~e ordem antigo regimcn, <.1inda em vigor, e o credito 
p.olitica, J.·~irlici~rin. ou ~'.<l. mi~1istrativ".:, (j\18 oe-.. 1 d~i :).'78 :09os p:ira,_ '::inb~-i.ilic_ elos .. senador.'s, em·· 
cnpar, o c1dadao que acceite- fun(\'ªº ou e111- vtrtude uo preceito 1:onst1tue1onal (art. 22), 

'p1·og0 no g-overno, ou rn1 administração d0.s_ . que ~ancl~i, igmtlar os subsidio:::-tudo para o 
estados antes de 

0 

seis m~zes após o.::termo excrc1cio de 1891. 
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Ente111iem. porem, os .membros da cmnmis- fornm as verb·1s-Snbsiclio Jos senadores- e 
s."'io, os S!'S. ·Roclrigue;; ~\lves e Rosa e ~ilva, -Snb;idio dos d13putados-eontem1:iladas.com 
que a parte do :11·t. 2:! qtú! mandn ig1rnl:tt• os ct•editos na i111pol't:rncia apenas do G76: 125$, 
sul:sidi1 ,:; só pód o te:• execnç::io l"l ll o<:c:1siã.o cm sendo : 21 :!:Ci:!5$ par~• aqnell:t e 46:3:500$ para, 
que, cm Yirt.1J<lo do p1 •op1~i0 :n·t. 2:?, tirnt· ;i est=1, por- con tar-se sómente com li1e;r, e meio 
actual Camar:1 nr, nltimo ;; irnc de sua legis- 1fo ses:;:l:o no l'•~l'erido ·anno 1.Ie 1890, e, s0ndo 
lntnra de marr.:1r o '11.ia '.1i 1.i._1n. dos snhsi1lit1~ p:tra J. aetu1tl 'ses::;ão de qnntro me:-:es, veritica,-se r~ 

. ~1. se,gninte lc;:b httn l';t e •j lW, por e~:::e mofo·o. necessidade de creditos supplemenfares às 
deve see a ppro,·:vln o en.· ~ lito <lo 5G7:0:JO;?; pe- seCerid:lS ve61a5, conforme consta. das demon- · 
diclos, pois o contra.;·i;1 im:1ort;1. rnan:;<l' o r-tr;1çõe5 jnntas. 
IJHimtwn p;w:i os ·snbsidin,; dos S •~u ndOl'OS. YÍO-' :;: i. con :'onnich1le do art. 22 da Constitui-
larnlo o prop1' iü 111·t. 22 da Ccnstituição'. <) ío, n.o Con g-re5so compete tix:ar o subsidio 

E' mai_::; de pa1· (· <•~!' a crimm~s~:lo fJUC ~cjam 1 para os scnad<11·cs. e · rlepnt:vl?s ; mas. c?rno, 
app1·0Y:11111s os c1·i:·1utns ele 40:. i:? ~'i-lí.l ' e de nos t e:·rno,; do dit o ~wt1 ;..ro 1 soo podera lazer 
80: 50i:)\l7G.r!e::.p•}%a:< jú foi tas com os ,:; 11!1;:id i o ~; 110 fim da Je;:dsl:i tura para a seguinte, ter-se
de senadores ;~ dr. p11tados ele j aneit'i) :i C<~\·e- ll:l, pot· tal mo tiro 1le m:• 11te1·0 me::: mo s1ü1sii.lio 
reiro, e os c:·e:litos de J:-;5:3~10:=: e lG!'1:4i48DS2 :inte;·!o1·1ne11t (~ estal 1eledilo, e. neste caso, os 
corn as dcspez::s de ·ptdi iil~:: i;:i{1 e ri;,i!ac ~::io do;; cr.-~di los ::: np p l·~ rn._>nt:it•<'" Jl!'<~ ci:<;n,; serüo do"'
delntes e :;en·i<;o il <~ :5 tcunp·1·a111li :1 no cxe1·ci- l .~l:?i1 : 082S:-:7Li, ~end ... til2:524:S'100 . parn.n. 1·u
cio de 1891, 111:11·c:tt' o c1·enito ck JS:01111s pnra ' 'r·ic:i-Sul•,,.i l i,p dnssc nadorc~...:...cd.:)[0:55iS976 
pagurnento dos \' O:•ncimcnto:; :-10.,: e!1iJll '• !.!,'.·:11!n,: p :t r:1. a de-~ti1 J~it1io dos dc putarlos-do cxer
da secretaria d:\ C:un:1.1·:! rlo5 Derint:i :!.1:; 110 ci<:io dH ISO . 
sr.:>guntlo seme:Stl'r.\ do ·~xe1·r:icio (• oi·r·~nt c . en1 I;.!·nal1Úcnte, peln motiYo .iá exposto, as 
razilo da reorg«rnb;?çitl) rh 111e:S 11 1a :-eei·üt:tria, V•'rl1n:; -Secretnvi:t. d·i ~en:1do-e-Sec1·ctarh 
pel:t resolução tle :-3 do corrente mez, pura n da C:? l1Ht.ra dos Uep11ta1lo:;-pr-ec:isa.1ntamlBm 
que offerecc a conmlis,;ilo o scgninte pr0.i0cto rle c1·editos snpplBrncntares, relath•os ús con-
do lei : si::;·1w Qríes rl e,;li 1wbs ús rlespezns com a pu-

0 Congresso ~ne ional decreta : blic:1ç·iio e Pcchccilo dos deb:ltes e servi~~º tle 
Art. 1. ° Ficam concedidos ;:io Porler Ex- s~e1w :.:Tapli!a, aliils a1famcntado de pr<::<;o, em 

ecntii·o. a rlm de occm·i·e!· ao Pa!!'ai!Mlto tl e n1·Ln<le_ tlos novos contl'actos ce~el~rad,.os pelas 
despeza.s rei tas e pot· f:Jz8r por êolíta do e:;er- ~·esp~ct1:«ls me5~:s, sendo d? l~7~gug~ quant<;> 
cicio de lS~ll, credito:; supplementares na im- a p1·1rn~ 1ra rubrica, e ele 166:41-x~~9:... quanto a 
portru1cia de 2.051 :057B:M8, sendo: -15:524$400 segL:1~: 1 ª·. _ . . 1 . . _ 
e 80·53-~_ ·0iG de d"'[:>ezas 1·., Nt·t·· con· -s :b:,.J!!1,como :::e ,e,•las aL1uhdas demon::._ tra-

. "~" " ~ , , . « e . " 1 ' '~ - . 1- t t l • ") '°)')- o--~·168 . rt subsídios ele sen:-vlores e tfo;111tados, de ia- çue~ < ac_1 o.<'~ ~e ' .,.:..:..o: J~~~ os crc:. 1 os 
nefro a fe1• erei~·o.; 1.2:30:000$ p :n'<~ p:i~~l- ne;;e:sa1:1·~s as rnd1ca(,~S rubncas. rr· - _ 

menta de s11bs?1.lio dos dcp•tt :dos na ses-::ao ~· v01l?P'-'!·nr10, 0~1tro::.1m, a~ Poder Le., 1::.ln. 
actual; de ·. 378:000.S para o subsidio tios se- ll~O, a_';:,1sta ri~ cl1spo.-5to no~ 4° do ::tr!. 4° da 
nadores l1:1. mesm;L :-:essilo: tfo l :~5 ::iOOS e 1 ~1 n. o~n de 9 de sete111IJ1 o c~,e l 8v0, e~n 
IG6:47~S992 com ,15 d <~s pez:ts eh pnbl k~!ç~.o , \~1g?:·;. c".;.~1ccord~ ,co1:1 ~' art. ~·:_ ,~<l. ~onsti
redacçao dos de!Jates e sernço steno!.!Tai ilnco titm9 •. t0, Icsol ve1 ~01>1 e _ .• conc~::i::i .. o (,e taes 
do exercicio de 1801, e mais 15:000$ ·para c:·ecl!tos, :ml1metto o a,;snmpto a vossa apl'e-
pagamento dos ve ucimento$ do~ (·:np r1:c-:11los ciar.;LO_. _ . . . 
da, se ~reta!'ir, da Cc<mar-a do,,; Dcputa•l~s no Capita ~ da _:{.epnbi,1ca. rlos Estados Ulmlos do 
2° semestre do mesmo exercieio. em virt11üe Braz!l, :!.1 tle . .Junl10 ("3 1891. 
da i-esolucãc de 3 rlo conente mét. . 
· ~\ r•. · 2 . 0 Revog1Lm-se .-,s d ispo:;ições em 

contrario. 
Sala elas commissões, 9 de julho rle 1891.:-

Rodi-iques Alves. -lmwceílCÍO Seí·:;ellef.lo e o;·
rêa, i·elato:· :- J1J orae.~ Barros . - .loao Pi
nheii·o.-F. A .. Rosa e Sifoa. -Figiiei;:edo.-
F. Jfaytü1h. - DeMetrio Riõe i;:o. - /Llbe r tti 
Brandiio. ·: 

Srs. membros do Con!:!·1•essri N:icional =---No 
relatorio que me <LD!'cseríton. em maio nltlmo. 
e:x:püe u ministro ête Estado· •lDs Negor,ios d,; 
lntel'ior que, no orçan~onto ihls despezas do 
resped.iYo ministerio. relativas no e.xe1·c:ie:iode 
1890, m::md:í:do vigorar no dB 1891, pelo Je-:
creto n. 908 A de 12 de novembro d~ 1890, 

~ ~ :. :: 

.\L\XOEL DEOD_OR.O DA FOXSECA. : 

Demonstniçüó d,i de.~pe::,a co;n ,o subsidio dos 
se;i11dr, r es e deputwlos,, .no ·· exercicio de 
1891. 

Sub.3irlio pac:o 
em j.11W Í]'O ·- e 
fovereir·o ..•.. 

Crcdi to ' r.lo or
çamento ••.•• 

_lJeµcit •• •..••. 

Subsi dio ~ do~ 
;.;.enudü1·cs 

258 : 14 9$400 

212~625$000 

45:542$400 

:':uhsidios dos: 
depntauos 

544: 0Gi$976 

463 :500$000 

80:55i$976 
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' _ 1 aos. ou\·idos, que este pro,jecto nü.o ioc <lis-

· . l-fa <le di,;e;u~ir-se este projecto, por1:ne não 
. · 1 cntia .. 

naria. .. . . • . . 567:000~000 l.~:lO:úOO:;uoo <;um .. :1 que~tão_ <le intere:,;;:;~ indivi'.Jua~ do::; 
------ -------

1 
110pu:.ados e sim uma questao constitucional 

Credito p r e - 1 que ::i.,Cam<1r;.1, te111 <le ro;;ol ver.' , . 
ciso . : . . . . . . . 612:52-t3400 1. 310 :557:.::<Ji6 I A ·conm~i :ssão de Ol'<,':lm c n to lia de l'iêlevar-

-- - · -- ---· -~-. lhe que tome ;1, libe1·1hule ue fa%er álg-uns 
t·epal'os sol11·e o parecer quo emittiu, ~:dirá 

:30. secçüo da Sec1'etari:1. 1ie Estndo dos o rtue ;]lc prin:cet· irnprest:inclivel, procurando 
Neg-ocios do Interiur. 27 de junho de 1801.- com r; :; •xima clarez:i e pr-ecisão dirnr as ra
Ca1·r;alho e So.1 i;a. -Visto_:-0 director, !)cdro zões 11ne lhe_ :i.ssistem par;.\ sustentar a opinião 
Giiedes ele (..cr.;·valho.-\· isto.- Ciipertino do qu0 va.e em1ttie . 
• 4.;;ia;·al, director ger:tl. ,\ntes, porem, de o fazer, tem necessidade 

1 

de ti brir um l'apido pareuthesis p<wa. pedir 
:Demomt;·açüo dfJ..~ des1;e;w; co;;1 ,,,, P"hlicu.çlio, a.o seu c0llcg-a, muito n.ma.vel e delicado 

;·erlac~:''º dos r/ciJr!l•J .~ e .w;,·uiço de stc;1ogríl- redactor-clte (e do Diario do Commercio, que 
J)/i.ia, iio c;•:e:·cic:o de 1891. . l nü.o lhe dê :~infü) :1 respo11s 1bilidade dos ::tetos 

· íJne o oe:1dor tiver pt·atica.do, porque já não é 
·verbas pouco qne em um tempo como e5le cada um 

c :11·1·0.! . .:-1w com a l'esponsabilida<lo que lhe 
;-: ,•crl)L:U"i:t <lu :-;,,,,1·i.t~1· i,t •la compete. 
Simarlo C:i.:u:tr:t J.is Xa cl_H·onica. ele llon ten1 diz riue foi accusado · 

Serviço tle steno
gr:1phi:i ( despeza 
paga): 
Em jnneiro ...... . 
Em ferereiro .... . 

Pulllíca.<;ão dos de
bates na Imp1·ens;:i, 
N aciomll ( 1Jespew, _ 
calculada ) : 

ltsput.ad.:1 ~ 
de te!' !':ill.1 d0 nqui cm serviços prestados pelo 

. Dl'. Salv ~do~· A1\1g;i.o ern ::iegocios d::t Trib ima 
O orndor de~lara que não foliou em scme

llwnte cousa, nem o deputarlo que impugnou 
11 :úOOSOOO 13:7508000 o t1acêcer r~z sic1u9r al!usüo alg_·nma a. esse 
10:214:)28G 12:71:i7~850 respeito. -

Apenas fallou em :;0rviços relevantes que 
. dttvam a este magistrado cousider:1.veis cli-

Em janeiro....... lO:OOll.)000 
Em fevereil•o...... 9:'.285$7L-1 

1 
reitos, e der:hrou que conhecia. esses serviços, 

_ . e ::;e delles tivessJ conhecimento lrn. mais 
12'.ºº~~IJO~ · tempo, mais dept·essa clefereria a sm• pre-
11 . 60 n:M~ tenç:1i.o. 

----- ----. -. - O Diario do Onn;;ie1·cio :.ütribu·e n.o 01'ador 
40:500$000 50:624~!!92 o facto de ter tratado com menos considera-

Creclito 1lo orç::i- ., . __ ._ 1 ção o illustl'e cliÍ1ico que passou o attestado; 
mento.......... :30:0008000 .Jfi:foO:::OOO 1 r:1as - ~t Gamara é testemunha, de que não 

----- ~~ 1 atacou a reputação dcs~e _medico_. 
Deficit •..•.••. l0:5ousooo 1;3.014:;iQ., _ o 0rnctor-tem o Sr- .Tos\:! Avelmor;omobom 

Despeza. ca.lcularln. 1 nmig-o e esp8ea. <1ue de hoje ·em deante seja, 
para cinco mezes 1 rnú_; j11st0 p:tra com clle . 
1\e sessão ordi- Dito i.;to, ontt>ari un. matcrin, e é 11atu.ra.l 
narin. •.••..••... 125: OOOSOOO 152:5C\Os000 · r1ue comece pel0 pri1v:ipio. 

-----· ::__ ____ .:__ j Em primeiro log-<\.r,a. Camam ll1e (lesculparà 
Credito pre61so.' ... 1:35:5008000 lG6:,ffJ~ 1n2 que fülle no miuistro do inter-ior. 

· · O seu costume é não tratar de acto algum 
3ª Seccão da Seeretaria de Estado dos Ne- sinão nos termc.s da, uosstL Constituiç.~o, isto 

gocios do Interior, 27 de junho de 1891- é, a.tacn,r só o Presidente do. Republica, o 
Carvalho ele Soiiza.-Visto.-0 director,Pe1lí-o unico responsavcl. 
Giiedcs ele Can;alho. _:-'Visto. - O directot' E' preciso dizer it Gamara que n~o ignora, 
geral Ciipertino do .Amaral. que o Presidente d<L Republica está, h:i. muito 

tenmo inh1bi1lo de cter; elle não lê cousa. 
O Sr. Za111a crê que o espirito da 

Gamara não está bastante ca,lmo. pará uma 
discussão desta ordem, mas o ora,dor não t·3m 
o direito de adi:•l' para m:âs tarde a facul-

' da.de que lhe assiste Lle eroitfü a. sua opinião 

alguma., e mnito men~s a Constituiç.ã.o Fede
ral, e, vorta.nfo, e muito nntur~Ll que neste 
ponto os rni11i-;t1•os o auxiliem le;1lment~ e 
f:1t,am o tralmll10 qne o chefe do e:rncut1voc 
não póde direcfau1en te fazer. 

a respeito. . . . 
· _ Ao subir :1 tribuna, um illu::;tre 

-disie particularmente, ma8 riue lhe 

No relato1;io apresentado :pelo iniuistro do 
colleaa, interior ao presidente da Republica, e que 
cl.Iegou foi o moiivo de ;se dirigir ao Poder Legisla-
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tivo pedin:lo Cl'erlito, <} rnust1·l"l :;::.-~c1'ot:•rio rio., rlua~ p:1rtes dill'el't?ntes: uma prohihe :l Ca
i'.lt_?rior ilú ª.o ~.'!'. : 1~1.·(;;.'~i,.'._:mt,e r!: 1

., Republica mar:t vofar o sn.b:5itli.o p .. :i.ra a :ict.!1al.l~gisJ~..:. 
11ç:10 errada eh Consti t111çao hode1•al o leva o tul'a; ontl'a cletermrna qne o subsulro sc.)a. 
Presidente ::. dizer de.wt0 de nós liere~i:is <JUe igtwl. De modo cine o ,;ecretario do Interior 
é preciso uiio e1)ntinuú·0m a pi·evalecer. ensim erradamente o Presidente, fazendo-

Em pl'imeiro lc•g:lr, o presidente nos affirrn;t llrn crer· que a lª varte cfo artigo nenhum 
que a lni n. 570 de 9 de $CtemlJro d:J 1850 valor te111 e que a 2ª está em vigor. 
est.i em vig-or. O orador votou nma constituição para que 

Tsh n:lo é exacto. Pô,Je se1' rine o orar1or· todas as suas disposiçües se,j:tm executadas e 
esteja em erro. Se assim ror, n, Cam:m1 qne é não para que o secretario do goYerno obserye 
:iutoricl:tde SH\Wl'ioe llw tli1-;'l que e o omilo1· um:t com p;·r~teriçã.o de outra.; torfas.teem 
nue nilo i•l'!:!'Urnent:t com r.1úo. i:;·ual valor e totla.s devem vig-orar ao mesmo 
- A lei n. 579 rlc \) tlc~ setomb:·o rtc 1850 refere- t'émpo. Este deliullamento 11iio pôde ser an
se à Canrn.r;.t, dos Dc)putailos o ~•o Senado do tagonioo rn:1s hnrmonico. 
lmperio. .\ Cou:stitniçiio. é comple"xa. e não se póde 
_ Ora, a Cam~w:1. e o Sen~:do tendo si1lo ex:·- intrwpr1,1.a1· um:< cH;,posiç,ão separadamente; 
ti11ctas por nm dncreto dict:1torial, não pórlü I é fH'N,i:-:0 combinnl-:1s de modo que nii.o se 
pr1•Y:lloer:r :i leµ·islar,,:to t'l'lath·:t a uma cn- ··~tal1olec;:t ant:i~oni:::mo nas c!isposl~'ües desta 
tiJ:1cle cxlincl:t. lei l'nndamonlal. 

i)areco-ll1e rpic él'.sta. a vcr1.lrL:ldra doutcina. .\. ma li•;ilo do sec!'cf.al'io do interior ao 
o SI". Si·:i:zEnEt.Lo.-~iio :llHiiatl</. Er;i l?t•n,,;ir\entü '.la .:~cr11l1liea veio p1·oduzir seus 

prcci~ú qiie ~·~ rero;;:t:,;~·:111 touas as leis 1.lo ~·ur:_,t~~ '.1'..Lu:. ~ 1 nnlar:i-_?:~P1 l~' s.uª~ coot'.1. a. 
a.nti:.:·o l'L':.tinwti. l·'.'n .. t1tn.1ç,w, .t . comm1::,::,.t<1 i,01 ::,ua p.t1 t~ 

~ ·· v10!011 ainda mais. 
O Si·. z,ul.\ :-0 i\I1:sL1·c 0cpataclo fJlW .\ comnüssii.o ilc orçam11nto mantendo a 

;1C<il 'ª d~ 1la1·-me nm. nao y po1ado, n:: tu: .. 11 · àesi;.:mtlrlade de snbsidio, restringiu o cr•>dito 
n.ieº.~? l1t•ma-s~ no .. ; :~rt., 8.~ '.l'.i.. Const1t.1.rn:'.:.L~ 

1 

P.:1~·,t.· a. vCI.'ba. 1!0 s:~bsir~io d'.1s senadoi:»:s e por 
_t!m >1g-or fJU~ J1z (lt). «Lont11,u.1~11 enn1g-.n1, st 1:;11:ilon o sul.1s1•ho, 1::;t•-i e, 1le um la.do pro
«:11~1qiianlo nao rcnig;uüt~,. as leis .elo •;!t'. 1;::·0 cura i·esp1,itar a Constituic.~iio, do on tro taxa o 
. Teg:1men _ 11<? 1111e cxplwlta ou imp11r:: l:t- , 1Jwm!w,1. qne devo recelier o representante da 
ment.J .n:t0 for contrn !'to :w .s~sthema. do!?'º- naçii.o, exacLlmente . rerindo a nliitmt parte 
1~e1:no 1mnaclo pela Const1tmçao e aos prrn-, do art. 2?.. P01·qne di10-s0 e:sses plienomenos 
c1p10s nolla. decl~1E:1dos>~ . .· , ,, j na interpretaçilo ela lei ! E' por<]ue viio be
- Ora, a lei n. D1D ele V de setern 11ro de l~.iO J:ier l'.111 uma i'onte diversa .. Não é a lei 
consagra um prineipio. cl.-ir:unentu revog-.1c!o j n. 579 de Q de setemb1'0 de 1850 que deve 
J!ela C?nstitui.('ii~ ~eder<~l vot[lda em :d. c~e . ser procurada, ])11'<1 dar solu1;i10 tl. esta, ques-
1evere~ro; pr111c1p10. da igualdade do ~uL~1~101 Uío. e sim. o decreto c.lictatorfal que marcou o 
quo foi decret~ula peto art. 22 rh Constitmçao. subsidio pará. os membros da Constituinte. 
Logo, i1iio pócfo ser inYocada a lei de 1850 • , ,·r ·d· :- . ~ . 
imra justifica.r o acto do '"Ovemo 8lll reh:.çã.o Este erro 1~rº.' e.n .t :noçao B.:i,:cello_=> pel,t 
a esté cl'edito. l:l · · q~1al ~ Consütu1~ite a.bd1c0u suas luncçoes le-

-. , . ~ ~ g1s!at1vas. j_qm esta por onde começam as 
(! ::iR. A.::lIPHILOPHI?-: ~este . -ponto_::;· bx · ditficulclades. Quanrlb o anno passado o 01·;iclor 

es~a ;~r~umontanclo .J1in.llcru11outc: S<to rloa'3 se oppo7, ~t moçii:ó Barcellos, :cccusttraip-lh~ de 
p_:r'il1CJJHOS ~ppostos, um e o da desigualdnde, proceder por espírito de opposiçilo, e de ini
outro o da igualdad•::. . migo cht Republica. EntretantQ nu.o era, essa a, 

O SR. ZA:,rA- Outm heresia constitucional. sua intei1çüo. · · . 
Diz o Presidente eh Republica em sua mens:t- B.ntendia que. a. ~onstituinte não devia 
uem ao Conzres;:o.. • ô s 1 birio que o Prr~si- abdicar de s-:.ias fLmc:;()eS porque era soberana. 
d.ente da Requblica. nã.o entende de riuestões o SR'. A,::-rP1fa1.0rmo.- Neste sentitlo votei. 
<:onstitucionaes (i·iso) ... que na. conformicla- ",~', ·e; ~,..•~· ·· ' .. '>'> .. 
de do art. 22 (lê), «dur:rnte as sessões ven- O Si •. ZA::>LI::- O art. -~é cla.r2., 
coriio os senadores e os deputados um subsidio E' por isso que -vai 1)ro1.mrar a fonte· onde 
iiecunii:u-io igual, e a.juda de custo, ,(]Uj""S~r-i°io tlevc encontrai· elementos para. resolver esta 
1ixallos pelo Congresso, no fim LI.e euua-.eg1sla- questão. Ninguem <lírit que não ê 19uvavel o 
tm·a. p;mt a sofrnint•J.>.> escrupulo ,í[ue temos de· nos· abstérmos de 

NJo sabe con1o um secrcta.r'io' do Est,1do votar subsidio para. nós mesmos, _ so' bom que 
interpretando urna lei constitucional b::i, poncos o orador. ache este e;;crupnlo excessivo. 
dias Yot:irla sustente o esse et non esse ; isto é, Admira, e diz isto a.ecidentalmen te, admira, 
vem C0!11 o art. 22 que impede a Gamara de que o governo que nos temos, tifo facil em 
votar o subsidio <le seus membros. clecreta:r tanta cousa; que o gqverno dosa-

Este artig-o està. em vigor para o secretario neàmento . e . do Porto das Tor·res; · que o go-' 
de Egtado ; · mas,~ este artigo con.ipüe-se de verno que ~caba de crear uma repartição de 
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fiscalisnção uas es;trad:ts de l'et·ro, marcando ctntori<ilrnent0. noste 1110tl1•2'nto o pro1Jlema · 
ordenados e crcando empreg·os; admira ·que que elle nos niú1Ela r:esolv'er. 
este governo se apegu0 <t tdas de aranha, e O que com pote ao Podei' Legislativo é for
procure desapertnr-s·: no 9ougress~ das cUI:i- necel' '.1-º gornruo os meios pecuni:uios de 
culdades,. que elle proprJo se r1rnz cre:l:l'. cu.11}ll'1I' o seu 1iover. Elle ni:io o 1)óde razcr 
Ora, aqm ha um la\"o a1•mrulo à hon, fü do 1 por si sem que nós· lhe dect·etemo;:; a q~urntht 
Co~~r~_sso; o go1:ern? o:gue n uot' é f~:;e~-~os 1 que, elle precisar. Esta é q:1e é a; attribuiçã:o 
solILl,iuo~ cun: a. Y10laçao d.a Consc11.nrc;.ao, '! da •va._:n~Lra neste momento para resolJrnr a 
para a_viohw a sua_Yontnclo. Qnalltu ao ora- qnest_ao; o governo precis1i do certos e de
do~, n~L?; . P_?l' que .1m·ou qne lrn. ue r1õspeitar ! te1·111111ud_os fundos e pede rprn 1110 conceda.mos 
n 1..onsc11:._mç~ao Federal e_mqnanto el!ct reCor- um. crcJrto supplenwntat' p.mt continuar a 
macia. nuo for pelos meios legaes,. e_ ln de manter a de~igualda.r1e do subsidio, segundo 
respe1ta.l-a, para poder ter o threito de, o sr::u pen$atneu to. Mas essa desirrualdade ó 
qua~do ti.vermos uma. lei 1!e respons:ü1ilidade anti-constitucional. (Apoir.ulos.) 

0 

1JEes1dencial, iiocler acens 11· o chel'e _da nn,- O 3·overno tom deante de si tros sahidn.s, 
ç:i.o, propondo mesmo a su;i, :1cc11s:1ça0, si o rlesdo 1111e !!te dermos os \'nndos · on e1lo nor 
seu dever !112 indiCfd' esse· caminho: Ora, si sna. conta ro1luz o sn!Jsi1lio do~ senadores a 
o. or:ador concol'rer para :i violação r!:t Cons~ 50:::, como o dos d"putados, ou olcv:t o dos 
t1tmc:ã.o, l.rn, de sentir-se fr:tco mi sna força ,[,~putados a 75S. como o dos scnwlor".ls, on 
moral para um acto d:>.stes. ( .4.poiado~. ) procnra 11m:1 mô<lia, de rno<lo 'llIO nós todos 

Reatando o fio das pontlora~ües, dirú qne, t;ul~ª!!l')_,; ~ ll1ii-;mo :-;11l 1~irlin, nos lcl'mos ~l:t 
no acto do Poder Executivo que conYocou 0 c_ondt.r11çao ... ra.s com o t~:trOL·~r r!:t comm1s
Cou()'resso lll(l)'cando-Ilie subsi1lio. deve-se sao º. g•wemo_ llca ad~tncto rntcn~unonte :t 
pro~rar o meio de resvlver n, que::,tií,o. FL,r- l'•"cluzu· ~) i'Oll~1nwnto dn~ senadores. Vo.tn.dn. 
çoso é dizer que os autores desse tlucrcto no ª qi:antia qu9 cllo pede, o ,:.:·ovot•1w_ tem de 
momento em que 0 lavraram, esqueceram-se t~1:'.;~1 f:'f ~t ~c~1gnflJdatlc, contrtt o dIS!Josto mt 
da natnreza das instituições, que nús rpiere- Coi.::.tic1uçu.o. 
mos fundar; esqueceram-se Je qne no r•)gi- Nestes tcl'111os, qual é o meio pmtico do 
men da democracia. não póde haver serviços resolver a questão~ E' attendendo üs ohser
iguaes com retribuiç:fo dinlrsa; esqnecera.m- vnt;õi>S que no:; suggere o governo no seu 
se de que o Poder Legislativo era nm só, e rebtorio e 1lc:x:1n1lo do. parte o que lta de 
não composto de uma Camara, baixa e de uma falso n::s su:is a.l leg.1çiJes, tomando a questão 
Camara alta como no imperio, que qneria como ella devo ser tornada. autcrisar o o·o
firmn,r a. sua olygarchia fj'ovêrnament<tl no verno :t abrir· o credito :súpplemontar indÍs
Seuaclo. Esqueceram-se disso tudo, e mani.i- pensavel para fazer f'aco à despeza com o 
veram para serviços da mesma natureza. essa subsidio dos repr·esentantes da nação, nus 
differença. de subsidio, que nã.o deve ser man- termos do art. 22 rla Constituição. 
tida. Ora, nin!!uw1 reclamou nem ninQ:uem O orador nã.o vG outl'a soluçiio. ,Já um col- : 
devia reclamar, porque JJÓS não viemos'aqui lega, lhe fez -~ llonr•t elo <liz;er que pnreci<t -
p:ll'a ganlrnrLlinlleiro; viemos p.:wn, servir a. um modo manhoso do rBsolver a, questão; 
Patria; e felizmente ainda os mais pobres mas aqui não lia. manhn, nenhuma.; est<t é 
como o orador, e como nfio tem vergonha do :l verdade; este é o direito; a solução não 
confessar, nú.o procura. o diploma par~ receber pólle ser outra. 
o subsidio. Procurou a honra de represcntm' liH SR. DEPUTADo-Aüml de contas t: u 
a naçã,o o elemento popular... governo quem nmrfa o su!J-iclib? 

(Ha wn aparte.) 
Aqui não hn, opposição. 
E' um erro politico querer considernr op-

posição e governo em todas as qnostões. 
Em uma questão destns não ha opposionistas, 
nem g'O\~ernistas ; hn, um poder de:inte rle 
outro, cada qual procurando resolver do modo 
rnais digno para o paiz e para <tmbos os po-
deres, nm problema que sr~ a.presenta. · 

Depois de t0r expedido o· deereto que é o 
ponto reµ-ulador da materia, o governo acha
se neste 'momento deante da dispo~ição do 
~1rt. 22, que manrl:l à Camara márcar subsidio 
e diz qúe o subsidio eleve ser ig-tial. Não con
testamos ainila, a. legitimidí.l.de do acto do 
governo ; portanto, ao gove_rno compete re
solver: por si, na fõrma J?Orque resolveu di-

O SR. 7.A~rA-Com certeza, porque nós 
nii.o o podemos marcar, e o or.vlor vae mos
trar que nbto não lrn iur.isão da Constituição. 

Esta decretaç~ão do quanwm que o governo 
f<l7. agor~t permanece até ao: terceiro anno da 
legislatnr:.i. actual; neste terceiro auno nós 
e:t'ercemos n, attribuição con:Sti tucion:. 1 e de
éretamos partt a füttm1 legislatura o quanwm 
do suhsi.dio. 

.Ate l:'.t não lm outr•o camiuho; e o or;i.dor, 
onposicionist.:i,, não v·2 outr9 cmnin h o senão 
cÔnriar no goveruo parr. resolvee dignamente 
a qno::;tão. : . 

Isto não é mna quesfüo politíCa; é mm 
questão adnlinistrativae·questüo que nenhumi1 
clifliculdade tem para ser resolvida; Nem esta 
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0111 sua. intúnçuc censm·:n'.o lll_9 1lo J;i~lo qtÚü 1 o- no~so pens~i.wento dtn~e sei-. fozr:r com q u~ 
elle a resolva~ .\o contt'<1l'l~ nan J11.>üe, acre- .o po !c1· i;ublic() ~ig·<t üi:.tl'o.·~au1inl10 que não 
ditar 11uc o, f:V\·erno :;e- ail~tste fantn .º?. :::en i l0il1 ~e:,:·m~!o ;1té Ji , lj~ .. O de~cr·edito do podfr 
den .. ~ l' Q\lC (;IÇ;<t '.tJg·ttm.a Cüll:S<.l 1JOUC•v iJJglJ,l UO j jlU\. 111C:0 ll <.l : ·'· .8 .. ( .1 du ·ll. l: •).;l. L(U.· Y.l.:t ,d8 hOJnúU::i, C 0 
g-ov-erno braz1!e1l'O. :::\0111 tern ;) Oc':..lllor mo- de u:1w · naeu:•n;ll1dmle mtorni. 
hvos para jn! g-m· ç'.c modo tli!fü;·e llte._ . · . Os 1F>i>1·cs dep1•t«dos o· 1it':~c:t1 per:·1 se ton10u 

i'\iLo põde, po1·cm, 11est0 m 1Hncuro '.'li~e-1 :..1. 1g·rnH tempo ~l :m: :. ;itte:~ção: mas julgou do· 
sentar emendas ao p~<.recei'. 1.b, co1 .. 0n11s::;ao, 1 seu. devc1·. fa. z .. el-o. (A 1Joiwlos, muito. /;cm.) 
norqne o parecer com o 1n·n.iecto os tao em l" , •. ,. _. , ., '· l 'd· . . ,. '· . 
d'1· - 'U""·lo na, 11u'll "'Ó "e t)ód ·tratar •ia utili- ,. '"'11

-'1, .nc:-,,i, _ 1· 1 ,t, ,l[K·W1«t e posta crn 
~\; _..,, ' ' ' - - (•l"Cll"S'lO .. , •"P."'lllnte dade da mater-ia, e n:1 fôl'nm. do regimento · - " ' '· .~ :. ,., · 

ao-ora. não podem ser oD:ei.·ecida:S emeí1tlas. 
~ , . E'.llE:-;'fü o Sr.. PRE:SIDE::\TE-~ 110\J1·e neputado me 

1 
. 

permitta uma oli$erya~~·o. . _ · 1· ,< Emend;~ ao ;;l't. ' lº do pl'ojecto n; 14 na 
º.P .. rojecto ,e' ~.ons1~e1·aclo, ,em ~" .disci:~~ao, p:ll·te qne ::;~ 1·e(brc no suii~i·.liÓ elo;; s<:1w1Ioees 

na 1o111m do rngm1e1 ... to, m~w10 para o 111.1 lle ua ::;e~sito act~i:il : 
receber emen<l:is · Dig-a.-sc : 5G7: 0:~10::; em Yez de ;373: 000.~ e 

o SrL ZA)L\. diz que não tin lia L:crn pre-1 o 1:1,li::; como csl ú. · · " 
sente a disposição_ do regimento. l) Jiº1' • i::;so s. IL- R r, d1·:,1!!ú-_'1f .:1Js.- no$a e Si!t:a.» 
commetteu ess;i falta. po1·q ne :;1 nao ío~se , .. -
isso traria. um projecto snlJ~tituti\· o _ . j O Sr. ~.:'rzerlello-S1-. i1rtJ:;itlente, 

Crú, po;:>ém, cine este as:>umpio nao sE>ra o c;\l':\etet· do rl'lator da l'omwbsüo de orça
votttdo lloje. Em todo o c:1so,_ l:o111pro2nette- mentu qt1e deu pa1·ece1· solm· o ;wojccto em 
se a orga.nísn1: pay:t :1 i11·1me11·a. s~~:>_ao um di:;c\1s,,;ilo. o!.1rig«Hne a addw:fr :tlg-umas con
projecto sub:st1tut1vo conlenc·!O as_ ide;~ qne side1 ·nc;0,~ .. ; em ::;entido cont!':Hio ú opiuião do 
ernittiu, o que lJ!'~sume ~ant? ma1::;_ Jh:1:es:;;a- illnstrado deputado <Ilte ac:11Jt1 de oecnpar <t 
rio, quanto, por i;:e:-,:pe~rn~cia do. ill~1st1·ado trihuna. 
collegn, relator c'.a. comnussa.o, C??-iu~Jn·mn-se Disse :-; . Ex. qne a ld citada no pa.1·ecer, 
nos mesmos artigos despezas J<l feitas e de- lüi n. 5SU do a1itígo regi1mrn, rn"lo de~ria set· 

· s1iezas por fazer. inrncada, porque nüo ..;stnvn. em execução, 
E" preciso discl'imitmr, redigir um in·ojecto viste: con:o. depois do est:tl?elecimento da _Re-

mais ou menos nestes termos ; pul.i~:c;: t:nham de:::app:\ret;;do t?da::; as ;1ntiga::; 
!\rt. í. o Ficam approvadas ns desriezas insh trnçues 1::, por conser1 uet~c1a, t:unl~em _a 

:D ='t t. t 1 data. pelo "'OYerno com o 'con- Cainnr~'I. dos Deput,1dus ~ o ~eimuo, rnw po-
e, as ª,,e · ªt·t ~ ,'t . ::i · 1lenclo mvocar-se uma lei que e:rpressamente 

gresso vons 1 um e, _ . , . "'l'e/»1·1··t ·' ,., .•. ,. t·iu"" i·11'-l1'tu1'çu-e·· · Art. 2.ú·o g-0"7ern0 nc~l autonsn,110 a abrir ~e e '.".,::.o .. ::. "~ ~ :s. ·· .. . 
os credites indispensaveis para ihzet• füce a or;~, \. Ex. comprehe_n~: que :1pez~1· do 
taes e faes despezas. ·. . . , . . respeito que tenl10 as o~rnw_es do meu 1llus· 

Kã.o se pude englo~~w cle:;peza~ .1:1 tB1ta~ com tmdo colleg.~,. tlevo oed1r ~cenç~t p:n'a <;o~
despezas por fazer. 1sto nac u conn:111entc te.star seme1~wnte ;ttfirm;iç;ao, porqne _ uao 
par:i o serviço publ~co. J.1orle :ser a~celto e~se. conce1to ~le que mto se 

. u; s - D·' . :- . -Mo estú DO lil'OJ-Cctc. aell<1. em v1;;or ['\, !el c1tad:1, u111came11 te por-
)f R. EPt:1ADo ' · 1111e clla ententha com a. en!rrena~em do 

O Sr.. Z.UL<\-E' preciso: .. !.ecligil-:J ele outro ::nti~·o re~imen ~ Por- cs::::e rnot\vu ;>e'í·ia 11re
morlo; e a reU.acção de n!n pr0jt~_cto, não e tãQ ciso 'ànnullar qnm;i todas ti.s no>S:t~ lei:;, 

; facil assim. Quando se falht. 11ode-se. c!llJH"e- A vc:irdade e que, iuqtwstionavelrnente a 
gar uma ou outr•t pal;~vrn meno~ c;il.nrl•:; mas Constituição 110 art. ;z2, firmou uma. dispo.,
ºque se escreve, precisa. ser mmto rneültacl_9. sição de camcter moral. Elln. quiz consignar· 
e uma lei não eleve conter um termo que nao esse principio . salutar que já tinha sido ado· 
seja rigorosamen t~ exacto. . . . ,_ pta.:io no aatigo regimem : não consentir que 

C1'é qne o r·eg-1men p1:es1rlcncm! e ~Se~ : nm:t camam legislasse sobre tal assumpto 
discutir as q_n0stüe::; do l110LJO porqu_c esta d1s- .para si propria. 

;cutíndo · sem paixJ.o, 56lll' illtj3ressc, pro- A Constituição qniz estabelPce1· o principio 
<.:nrando esclàre-::er a Carmtra, (escl.arecer, il.e qne só no penultimo anno de legislt\ttm• 
diz rn~ü, lJcrque nfio tem çornp•3tencm pnfü iiocrer-se-hi:l tl'atar desse assumpto. · 
isso, (iu7o ap?iaJ.os) ; pr·ocurand? ~9m ª leal- U::-r SR. DEl'"GTADO - Houve uma, c::m1ara · 
dade de qtlü e Cttpaz expor a 0prn1ao de qne llO t~mpo. do 1mperio OUe voton SUDSi!Ü(l . 
está convencido e ao . mesmo tempo enca- . . . • _ 
minllar o •''O\·erno da melhor forma que for para. si. ·- · ~ -

_ l_)os;;;ivel pgr-que não pode suppo1· que se tenha"j O SR. SERZEDELLo: - O precedente nao 
int~nçã~ d~ desª_cre~itar 9 poder publico; todo póde ser seguido~ · , 
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Não prec:i~amos imitar esse exemplo que 
reputo mn.n; especialmente quando nós tenios 
na no~s1 cousttuiçfo n 111a dispo::;içio e:i:pres~'" 
e proltibiti_v:a d·~ semelhante acto. ' _ -

Mas a!Tlt•nio cu, que o arL 8:3 da Consti
tuição e invoco todi.L i1. atteuç:ão do nobr·e 
ueputndo, diz claramente que continuam em 
vigor todas as dispo,siçu12s de antigo regímen 
que nã,o fossem contrarias ú. fórma. de go
verno republicano e rtos pl'incipios consagTa
dos ú. mes1m• Constituição. 

Por co11sequencia, a. lei n. 589 deve ser 
invocada. por isso que si esse• lei consagra o 
principio d;1. desigmlldade do subsidio, que é 
contrario ao que a, constitniç<\,o · determina, 
tambem consagl'a. o principio que marcou 
s11hsidio para o parlamento. 

vnndo_o credito pediuo pelo governo ou cre
dito pfoposto pela commissão. 

A commissão de orçamento 8ntende que 
votando o ci•edito - nós podamos e devemos -
ol 1edecer il. disposição constitucional·. que 
!flHnda igualar o subsidio, mas o presi!ente 
e um dos membros da. mesmn. commissãQ _en
tendem que não devemos obedecer ao prin
cipio constituciona.l,mas votnr as verbas como 
peue o Poder Executivo. (jpct1·te.s .) 

O SR. AL:\IEID.1. Pi::R~A~rnuco- Estt\mos 
entre Scylla. e Carybides. 

o SR. -SERZEDEf,LO - Absolut.unente não 
acho cliflkuldade na questão, nem vejo que a 
Gamara este.je entre Scy lla e Carybides. 

Nó5 devemos acceit.·w o subsidio de 50$ fi
xado em lei antcl'ior, e devemos respeitar o 
principio da Constituição, qne manda igualar 
o subsidio dos deputados e senadores. 

Ifa portanto dun.s partes nest:i rpiesfüo: o 
principio da de::;ignal1la•lc inqnestionavelmente 
contrario ú. rlisposição constitucional e o outro 
principio dn. fixação do subsidio pn.ra. a. ca-rnara. · . O Sr. Severino Vieira diz que 

é natural o seu acanlrn.mento em tratar da 
or.a.. Yotando o parecer não ~arca~1os o_ quesfüo que neste momento se agita. perante 

sul)s1rl1~ para nos, o que. fazen:os e acce1tnr o a Gamara dos . Deputados; e que se nã.o fosse 
que esta. marcatlo por let anterior. ::ri, necessidade de levan1.ar nesta trihuna um 

für SR. DDPuTAlJO-Qual ? protesto contra a. theoria. aqui afirmada. pelo 
o Sn.. SERZEDELLo-508 para u camara. illnstre representante da Bahia o Sr. Cezar 

Zama., gua.rdaria completo silencio sobre o 
u~r Sr:.. DEPUTADo-E 75$ para. o Sen::ulo. assumpt0 esperando occasi.ã.o opportuna para. 
o SR. SERZEDHLLo-Não temos nada com <.\ manHi:lstar o Yoio segundo sua consciencia.. 

qnestã.o do Senado e unicamente com ::i. 'll18S- Mas, desde qne vio o nobre deputado que 
tão cln. camara.(Apartes.-) . . - tinha sido infrene em combater em nome dtl. 

Não fixamos actualmente subsidio pa.ra Constituição todos os desvios por ventura 
os deputados, acceitamos os subsídios marca- commettidos pelo governo, sustentar a. theo
dos cm lei anterior que é de 50$, e precisamos ria de plefü1. dieta.dura em . relação à ma teria· 
sc1bel' a.penas que parte da lei esta em con- que se discute, não podia. deixar de mani
t1·adiçli.o com o pt'incipio constitucioU<il para festar a Slltt opinião em opposição a ele S. Ex. 
!'ecns:tl-a. O illustre deputado começou demostrando 

O art. 22 da Constituição estabelece o se- que o secretario do interior tinha commetti
gnint-3 : (lê) (< Dnrante as sessões vencerão do um erro quando affirmava estar em vigor 
o.s senadores e os deímtados um subsidio pe- a lei de 1850 arbitrando o subidio dos de
cuniario igual, e ajuda de · custo, que putados e senadores, no lmperio ! Em ::tparte 
serü.o fixados pelo Con~1·c;,so, ~ no fim de cada o orader :ez ver que a qut:stã.o não era 
legislatura, para a seguinte:» tão liquida como se afigurava, e teve a 

'Parece-me pois .que esta Camara sem vio- satisfação de ve1· que o illnstre deputado 
lação expressá ·, rio art. 22 não pode lixar poucos momentos clepoisforneceu :trgumen~ 
subsidio • para . si; e .. terá naturalmente de tos para coml1atel-o ; porque o seu illus
acceitar o subsidio já marcado por lei mlte- trado coll~ga disse que a. ma.teria devia ser 
rior. resolvida pelo neto do governo Jlrovisorio 
Pt~Jce-me que os meu:S illustre~- colleg-rts qne arbitrou o subidio de senodores e de

fazem uma grande confnsi.io entre tlxação de putauo na constituinte que votou e pro
subsiilio e approvação de credito sobre sub- mulg-cu.o Constitui_ção da Republica. 
sidio. 

No antigo regímen ~amhe!n se ,dava ~s~e 
facto. Uma Camara nuo pod1:.-1._ vofae subs~dto 
para si, mas todos os annos votava credrtos 
pr1;ra pag?-mentoo de subsidios em , ·\'"irtude de 
lei anter10r. . 

Si n.· a.pprovai;.iio deste credito importa ~ma 
diminuição de subsitj5.o para os senadores, 1sso 
é uma questão qt1e ~ Gamara cJecidira appro-

-, C:i.m:i.ra y. } 

Ma.s, se o act0 do governo provisorio ape
nas referiu-se à lei _de 1850 que foi -posta 
em vip:or pa.rn. regnlar o suhidio dos depu
todos ·e senadores, é licito ainda pelo theo
ria. de seu colle.g-<1. que est<1. lei é que rege 
o assumpto. ~ 

Mas tem-se levantado opiniões que. reputa 
muito singulares e::extravagantes, mesmo. 
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Argument<l-Se que o sub::;itlio devo ser ignnl nobrn deputltlo ::;eu companheiro Je 1·epresen'
porque o art. 22d;t Constitu!.;ão as:::;im o es- tação, alvit1·e que foi certamente de todos o 
tabeleceu; m:·i:;~qnc esta C<tnW.t'êL não p(Klc mm::; infeliz. · 
votar o seu sn 1 ·~i·lio pó1·que o mesmo artigo 
prohiúe de votai-o, <t. menos que não· ,_,,~j;t =- •O· 8x.~. ::\::tor~tes Ba:rros diz que 
para. o Co:1gres::;o segmnte. _ a, 11uestüo em d·.::!Jate, se po1· um lado lhe 

D;1hi as difü~~1hh1d~::; que surgem vira ~1~ 1 pa1·ece di!Iieil ele Ulll>l s1!luc;ão sntisí'actoria, 
to1rnir nrn:t d0l1:Jcraç~a_o que p:~l'eça, contr;;.ria. [llll' outr0 l:idti a vet\ladc e 11ne. ella não tem 
<to art. :22ou a 11ec0~sulaüe de i·cstal1elecer-st! 1:1:1io1· importancia ; ê um:t qnesfüo que em 
a. dict'.u.lura, ele. S!?l' o gorn;·no compc:::tente si é de pciuca gravii.latle po1·que, ou estalJe-
para. n:rn.r_o sn~s1d_10 do Congres,;o. le<,~:i-se ~mlJsidio ign:d para os dep_utaclos e 

A questao nao t< de esc1·u1mlo. s:~1i:.dores, ou consen·e-S':l a. desi~uald:ul~, a 
A disposição constitucional é per·fi3itarnente que::.;tão 1)ecu:üal"i:L é insignific:uite. O que é 

co.nc!li~wel d.e:;de que se :;tteni.la que_ a Con- g:rnve, o que dcm3 ch:t1n<u· rnnito a. attenç:Io 
stllmçao le-"1slou µ:ira o iuturo. da Cil ma.r<t ê a questiio constitucional, a ob:-1-

Este seu mo1lo de n31· (lelnz-so clarameate en·aneia dos pr<~ceitos cen.;titucionaes. _,\.qui 
do precdto Constitucional. 6 :~11 1 -: o orndo1· Yi: .\i:!kuldades. 

Com c!foito diz 0 al'L 22 (pte -0 üt•ador Não acha. solnt;ão par.t a r1uestão sem se 
lê. (Lê.) ,·iolar o p1·eceito 1.:on:;titucjonal por UJntL 

i'Ôt'!llêt ou por outra. Qnel' o ah·itre su'-!·g-eriúo 
_\ disposiç~ão constit1wion:1l n:"io contém pela maiul'ia (fa commbsi1o cl<t qual tem ;t, .:-

termo alg-nm peL~ qn<"t.l se dev:t c11t0n!let· qne liont'a de fazer p:ltle, qnei· 0 alvitl'e su'-!·gc
e::;ta di::;posição dcre ser· <1pplicada a e::;te Con- l'ido pela minot·ia, ambos viol;cm igualmente 
gresso • o preceito constitucional. (.4.poimlos.) 

Portanto concilh-se <L disposição da Consti-
tuição com a lei de 1850. L:IL S1l. DEPLT.\.D0-0 unko que nü.o viola ê 

Ou ha. de adoptat'-se essa solução ou eut:i:o o f:lat·ece1· do Sr~ Zama. 
a Cru1iam leYará o seu ct~coro ao ponto de O s1~. ivior:..u:s B B.1.1uws responde que o 
restabele~er o poder 1lictatorial üo !..!'n-orno. parecer do Sl'. ZJ1n:1 não resol\·u a questão ; 

Entretanto, o oradoi' entende qne a q:iestão deixa a soluç~fo (b questão p:tr,1 um poder 
fica resolvida, resa.:.!vado o decoro da, Camat<.t, que não tem c;ompetencia para, i::;so. Logo, 
desde que se vote üm sub:;idi<> igaal ao rece- havemos de Cttrreg-ar com a i·esoluçüo d<t ques
bido passado. O mn.is é uma. questão Je tão, sej<i ~ e1l:c qu:d ror. E' da. noss'" compe
~lagranas como muito bem. dbse !ta dias o l tencia, ª. Camar:: •. resolv<L como entender na 
.i::ir. Costa Machado. : sua alta sabedol'ia · 

.A theoria. que impugna do seu illustre col- A maior·ia 1la, commis::;ão entendeu que con-
lega e suigcneris. Tarnbam não pód0 o or·n.dor tinuav;.t em vigoe a lei antigct que estabe
deixar de estranll<ir o_ parecer dcL comrnbsüo leceu o subsidio dos cl_epntados- ·em -50$ e o 
porque, pretendendo sal \'àr o decoro do Cou- dos senadores. em í5$, e en temleu ássim em 
gresso le~·blando sobre o :subsidio, mnnda que vit'tu:le do art. 83 da Constituição, que diz 
s~ja. P<~go o sn?sidio ig~w.l ~w eh .Constituiute expressamente (lê): 
dmnnmmlo _ ass1:n o ::;UO::<l_dJO dos ~~nac~ores. «Continuam em vio-or emquanto nãol'eYo
A con~m;ss_ao, :;1 1.1retencha .tli;:s:le .J<.l. 11ot· em n-ndn.s. :is leis do anti::;'.,.0 're~dmen no que ex
:xecuç~""' a lg'Ualclade elo Sltl1stdio, dent tom:n· rlicit;{ ou impl_icit<LnleUte ~niio ihr contrarjo 
d .. med!a.. ao systema do'governo:tirmado pela. Cousti-

U::u SR. DEPUTAno - 1850 é qu<.; não coH- tuiçiio e aos principio::; nella consagrados.» 
vinha., porque ~ugmenta.va o nosso. Portanto, tínhamos estabelecida por lei a, 

o SR. SEVERI:'.\O VIEIRA-?llas a commissüo <lesigualilade do sub;>idio entre a Camafü e 

0 que não tem e 0 direito d·~ collocar 0 ~e- Senado, mas esta lles1gnaldarle V<te violar de 
nado, on na contin.c::·cnc:ía ele rr:jeitai· 0 pro- frente um principio da_ Constituição, qu: po_ 
jecto, ou de fazer 0 que nós !lã.o querem.os a=rt. 22: estabelece <~ is:ua.lclade do subs1d10. 
fazer. _ · - .. A mt1:oria 1acon~~11ssao e_stabelece?d? c!esue 

Dá por r;onbluidcl a sua missã:o nesta t:·i- Ja e;:;sa. 1gualuade, atnda, viola o prmc1p10 da 
bnna; mas si os nobres de~utados ai.nd::, qne- Con~ti_tui9ã~, que rn_t111Lla. nã~ legisla~ sobt•e o 
rem uma ten::eb.1 soluç<To, podem ap!'es0ntal-a. suiJs1d10 sumo na ultima sessao da legts~atura. 
Desde qae i1:1.a lia subsidio volaúo por não Ag·ora, pergunta o rador, entre e,tas clnas 
hav-e1· con~-resso anterior que o votasse; viola!Jões da Constituiç::Lo, qual a que deve
desde que a Cam;:ra leve ·o seu escrup~llO' a mos eseolhr~r ? A do preceito capital, impor
não querer vütar subsidio para. si, tique o tante, objectoprincipal do a.rt. 22 que esta.
Congresso sem ::;ubsiclio. <.:.l:luito bem!) belece a jg·ualdade de subsidio, ou ado pre
~ :Retir·a.-s8 lh t!'ibuna. deixando consignado ceito secundario que determina a. occasião de 
o'seu protesto contra o alvitre leinbrado pelo estabelecer essa ~gualdade '? Pa;receu á maio-
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ria da commissão que.devia respeitarp prin
cipio mais impor·tante, o 1wincipio capital i.!o 
art. 22, _emboni. violando o segundo preceito. 

Por isso, conressau<lo, como coi:ifess.i, -que a 
commb15ão teve de legislar füi·a de tempo, 
reconhece que ;:is;;iin a, commissü.o iwocedeu 
em obsel·vancia do pt>eceito mais important_e, 
mais gr·ave, müs fundamental do artigo, qúe 
era a i~U<thlade do sniJsi.ilio. Tendo de igualar 
o subsidio não llavin, outra solnç:ão; e tendo 
de escolher eutre <luas viohtçõe:> escolhemos 
a que nos pareceu menor; tendo de ig·ualar o 
subsidio var<t mnio1· ou para, menor, é ch1ro 
que escolhemos a menor. A seu vêr a Con
stituiçã.o ser:\ vloladapol' uma fórma ou por 
outra. Entre as duas Yiolações da Constitui
ção, repete,tt maioria da commissüo entendeu 
que cbvia escol11er aquella que lhe parecia 
meno:-:: grave, e o fez igualando o sub;sidío de 
amba;:; as Gamaras pol' aquella que vencia o 
subsitlio menor. - (Jluito /Jcm.) 

o SR. PRESIDEXTE declara adiada ("), VO· 
tação pela hora, devendo caber a palavra na 
sessão seguinte ao Sr. Zama. 

Yen'i à m s:t e são lidas as seguintes 

Declcwaçües · de votos 

Declaramos que votamos contrn o reque
rimento elo adiamento do projecto u ._ 5 A, por 
entender que : nenhnm motivo de ordem pu
lJlica .iustitic<t essa procrastinaç:ão. cumprindo 
à c~unara, entrar quanto antes' n<t cliscussão 
dos projectos de lei que, como aquelle, con· 
::;tituem complemento e clesenvol vimeuto in· 
dispensaveis !las theses constitucionaes. 

Sala das sessões. I:3 de julho de 1891. -
Barbosa Li;na.-J. · Acellar.-Nina Ribeiro. 
~Paletta ·-:- Vinhaes. 

Declaro que em sessifode hoje votei contra 
o adiamento 1Ja discussão elo projeéto n. 5, 
vindo do Serntdo; 

'Sala elas sessões, 13 de julho ele 1801.
: Severino Vieira. e _ 

Vão a ímp1;imir Oi:i seguinte!': projeqtos 

N. -20-1891 

Licença ao D1·. Pedro 4uqúst0 Ca;-neiro Lessa, 
lênte cathedrathico ela Fac•~lda.de de Direito 
de S. Paulo 

A commissão, tomando em consideração o 
ap~gado, é de purecer que se lhe delira a pe:. 
~1ça.o, para o qu_e oü'crece o seguinte pro
Jectú: 

O Congresso Nacional resolve: · ·. 
Art. 1. 0 E' <tutorisndo o governo <'t con

ceder ao lente ca theclmtico da Faenldadê de 
Di~eito de S. Püulo, ür. Pedro Augusto Car
neiro Le:;;sa, um anno de licença, com o re
spectivo ordenado, para tru.tar da saud.e ue 
pe~~oa de sur~ familia. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições cm 
contrario. 

Sala das commissõ;)S, 11 de julho de 1891. 
- Cesar Zama. - Ftederico Borges.- To
lentino de Carvalho. 

N. 'l A-1891 

REDACÇÃO DO [PRO.fECTO N. 4 DE 1891 

Licuiça aojui:: Federal da Secçüo de S.Paiilo, 
Dr. A.11tOí'1.ÍO Liii;; dos Santos Wernecl~ 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l. 0 E. autorisadó o Governo <t conce

der no j i;iz federal ela, secçiio de S ~ Paulo 
Dr. Antonio Luiz dos Sa.ntos Werneck, seis 
mezes 1fo licenç,a, com o respectivo ordenado, 
para trat;1,r de sua sande, onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições me 
~ontrario. 

Safos das commissües, em 13 de julhc de 
1891.-Baptista da Motta.-Jiiwmcio de Aguiar. 
-Felisbello Freire. 

O Sn.. PESIDENTE ·marca a seguinte ordem 
do dia parti <t sessão de 15 do corrente : 

1" parte até 3 1/2 horas a tarde : 
Continuaç;;.io da discussão segunda do [>t'O· 

jecto n. 14 (creditas supplementares ás verbas 
-Subsídios dos senadores e dos deputados. 
Secretaria, do Sena.do e dn, Cn,111:.wa, : na impor
tancfa. de 2.051 :057$:368) ;_ 

l" -<.liscussão. do projecto n. 5A (incompa
tibilidades enfre os cargos feder11es e os esta
d uaes. salvo ein :materia,s d{:: ordem pura
men.tc3 profissio~a.l, scientifica ou technica). 

2" parté-das 3 1/2 ao rlm da. ~essão : ' _ 
A' commiss=to de petição e potleres foi pre· Discussão e votação -dcH::requerimentos ex-, 

sente o requerimento do Dr. P~rlro Aufn~to istentes. . ' 
carneiro Lessa. lente cn.thedrat1co da. l«1cul-1 _ . 
dade de Direito de s .. ~aulo, pedindo um-anuo Len1nta·s~ r. ~essa.o as 4_ bo~'as . 
de licença, sem preJ u1zo _do orde~arlo '." que -
tem direito, para retirar-se do pa1z, _a_ti.m de , - , 
tratar di'tsaude de pessoa dasuafam1lia. • 1. 
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Presidencia elo Sr. 31atta J[achaclo. 
l 
1•evolncionn.rio invn.clindo tudo, inspirando 
não a~ leis 1rniis sabias ou mais justas, por~n!! 
as mais favot•aveis a revoluç;_io,e por i::;~o, mes
mo hostis, ti<trciaes e sub\·ersivas, tem sido 

Ao meic-dia, o Sr. presíclente declara, que o caracteeisti·~o dti s_ituaÇão que atravessa.
não 1la sobre a mesa expediente que possa. ~e:r n~os. >) Nacl.a encontrei que defiu_a melhor os 
iido u.ntes d:L ucta. dms sombrios tlo governo -prov1sorio. ·(Apa1·-

E' dada~ a P<tlavra ao Sr. Costodio de l\Iello· te.o} pri~cipios democraticos que consazru.m 
O SR. CusTonro DE :\f1;:üo-Desisto chi pa- a mais :1,mpla liberda.de espiritu:il sel'vi'l·a.m-

lana. · nos de bandeira. ileste recinto; com elles com-
VozEs-:Muito bem ~ batiamús as oppressões plánejadas. -

Entre elles not<tva-se o artig-o do projecto 
O Sr. Bad:),:ró-Sr. pPesidente, peln. dt'.' constituição í]ue fazía,obrigator·h <t prece

pos1çã.o que me impuz. nesta. c,L,;<.\ e ~ldêl re- denchi cl,1s í'ormalid,tdcs civi~ -para o casa
sponsabilidade que assumi perante o p:liz, s:m mento. (.4poio.do$.) 
obrigado a servir-me desta tl'ibmm pam la- Dizer-se, c01110 se d:ss9 no Senado, que a 
vrnr protesto solemnissimo contt'<.l nmitas assemuléa L:On:'>tituinte, ·supprirnin1.lo a ultim;:i, 
proposições <iventurailas na outra cas:t do pal'tc t\n art!go cio pr·ojedo, t .~ve em \'istn, 
Congresso PO\ um_ illustre membrodoextincto manter cm i1:teit•o Yigor o decreto hQje res
governo i:>r?v1sor10. , . _ . tuurnüo no senaüo é uo.:;:w aquillo que até os 

Para dar um ca1~1cter e::-pec1al. ao meu. cegos podem ver. 
protesto vou ll:i<l.r de .1usta prero!!'at1 vn, sub- ,., , . . , . ~ 
mette.ndo á consideração da Cam~1ra um pl'o- :::;~os cspll'lto;; i.Mnt"~, ap:uxonndos e q~o 
jecto de lei, cujos fnnclnmentos peç:o ~t V. Ex. '~;IettHm-se -~o_nsta~1 t.c;~1.e::t'J _co:1: <1. pe:.segut
licença para d<::senvolYer. Nelles esta contida ç,io, podem ::iu::.tent.u :,ei .. dli.111.<~ d.,utrn111. 
arepuls:t que faço das injustas e eri·oneas O sr:.. SAxTos Pmmrr:.,\- .\ Constitnlç,ií.o 
affirmativas daquelle representante a riue me niio dá _log1ir <1. duvidas: só rnuita mii ló pód<J 
referi. entender de outro modo;· 

Nas razões que o r~rresentante. de :· • Pau~o o Sa. BADARà-Desde que a. Constitu:c;ão 
::tpresen~ou_para legitimar a co1;11ca ~asurrei- foi promnlg~\ch que ning·uem esperou m:iis, 
çao do famigerado clec'.eto de 26_ de Jtrnho do para casar-se, a ceremoufo. civil; os qae e~i
an_n~ passado, que puma con~ s~1s mezes ele tendem. como -eu, que o unico casumento pai·;\ 
prisao e mt~lt'.: correspondeme a m.e_t,~de Llo o C1_ltho~ico é o celebra.do na. igreja, e que tudo 
tempo; ?~ m.1~1stro de 9_uatqu~1:- c_~m.n~::.,io, _que mais nao passa. de torpe e negro concubi.
celebr~l::-~e .-i.~ · ceremont,1s re\ 1 ~10::-a::. .u1_te::- tlo nato, lor•o depois dos ti'abn.lhos da Consti
acto c:".1!, nota~1-.s~ grandes er!'os, e msup- tninte _a~oo::;~lharum pa.ra toda,t p.irte que ,jú 
porta• e1::- conttad1çoes. , , . . se -pocha respirar a plenos pulmões. (Apartes) . 
. O SB;. F_r..ANctsco Somrn -E. mm~ do qLte Não se comprehende a doutrina do repre-
rnconst1tuc10nal o que elle afürmou no Se- seutante de S. Paulo no Sena.do. S. Ex. 
narlo. . _ . . . deu-nos uma amostra perfeita do falso e pe-
. O SR. BAnA.n.o-:'".· _Ex., Sr· .. ~re~'.rl~~t_e~ rigoso 1ibemlisrz;io que professa, apresentmdo 

a1~da ha de ~en:ib1.11~:::e. da.s l~,~t,l:s trn'Vada::- ao Senado o pro.iecto restabelecen1Jo a prece
ne~te mesmo _re~1~to por o~ca~ •• ~o de con1ba- denci::t do neto civil. 
termos os pr10c1p1os clracol1l<UlOS que o go-
verno l)rovisorio c:ompendion ·- ua.quclle me- Que lihet·f.ln.cle de consciencfa, e essa ? E' 
momvel projecto de constituiç-ão, que ha -de introduzindo na familh a ana.rchio., a discor.., 
attestM' em todos os tempos a que excessos dia, promovendo desgostos e éscandalos que 
podem chegar os homens em épocas de de- estnsocietlade, já lavrada por tantos _males, 
composição socin.l. _ -- poderá. iirosperar? Em que coasl.ste a. liber-

De algum modo não surpren<le isso. V. Ex. ifade de consde1icia? 
tão >ersado como é em cousas de revoluÇ[o S~m duvida que nn. ina.eçã.o do poLler pu"." 
lembra-se das eloquenti:::simas p:tlllrrns de" blico. Este, para não ser oppressor, pará 
nL <le Poda.Hs quando discutia-se o pt·imeiro respeitar a liberdade de crmsci1~ncia. deve não 
projecto do co(ligo civil france~. . . . impos;;ibilitar nem estorvar o ~urnprimcnto 

As palavras desse mestre dewr1spt'udenc1a. das obrigações que a conscienciaimpõe; ttim
pintam ao vifo a tendencht daquella época tão bem não deve concorrer para sua violação. 
semelhante ~ q.tte está se encerrando entre Este é o mais valioso dos direitos do ho-
nàs. -, men). A consciencia rege-se pela lei de.Deus, 

Disse o ,g-rande mestre: ' «O desejo de tudo anterior e supertor ás l~is humanas~ asquaes 
destruir, ... a · -ni!cessidade de romper tod~s _os não podem , dispensar aquella __ nem autorisar 
babitos, de relaxar todos os ·-laços, o espmto a sua violação. .· · 
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Os SRS. SAx1·0;; P1mmRA E A:\tPIIILOPHro-
Apoiado. - : 

O SR .. BAIJARÓ- Sr. presidente, deixe-me 
V~Ex. dizer desta trilm ia, o que os Jivres,
pensadore~ <lo Sen:ido julg-<tm que só o~ vi
garios são capazes de dizee nesses sertões lou, 
g-inquos, i~ mei<duz, em voz baixa. A lei de 
Deus 0~1 <~ religfüo é uma cousa só ; portanto, 
esta n:.to e qufr·- ha de amoldar-se ás leis hn
n::<nas, pelo co11t1·ario, as leis humanas é que 
hao ele conformar-se com ella. Basta este só 
enunciado para mostrar que a. lei do clumaclo 
ca~amento civil ataca a liberdade de conscien
cia. Ella exige pa1·a CJUe o matrimonio surta.<::(:. 
f~itos ~ega~s: que seja celebra.do pe1;ante fone-. 
cionanos c1v1s. Tal celebração é uma fhrça, 
um arremedo, uma burla sacrílega, do sacra
mento do matri nonio. como muito bem disse 
o grande publicista chileno D. Rafael F'ei·
nandez Conclui. 
~ós os catholicos somos, em ultima ~nn.1yse, 

olmg:1dos n. respei.ta1' como matrimonio o qu3 
seg-nndo nossa crença. reli~iosa, não ê mais 
-do que um concubinato ... 

o SR. FRAXCISCO Son1m'-Apoiado. 
· O SR. BADAR.Ó-.•• :t '.l.pprovar no p:retorio 

0 que devemos r·eprovar no foro interno e 
ante n, ig-eeja. Di.ga n.lguem que nisto tndo 
não ll<t flr·ag-rtinte violaÇ<:1.o da. liberd<lde de 
consciencia. 

für Sn.. DEPUTADG - A 1iberdade de con
scic-ncia nITo vne nté a hi. (Ha ou!i·os apcwtes.) 

. O Sr::.. BADAR.o'- Q,w eng-ano dos CJUe me 
rnterromp3m com t:inta, v-iol1rncia ! Nós ca
tllolicos jam:tis apoinrcmos o casamento civil: 
si estiver em nossas mãos a, sua modii'ic:içiLÓ 
clla \la de fazer-se. Não é conforme âs leis 
da igreja ess·1 proposicüo qne nca.bo de ouvir·, 
que o contracto do matrimdnio é uma cousa. 
distincta do sacrament0 do matrimonio. Os 
catholicos, dizem os nobres deputo.Elos tenham 
o matrimonio corno rousa :;;agracia' e reee
])tU11-no nu. igreja conforme seu :rito; os cida
dãos que recebam-no como civil e contra
hin.m-no per:1nle o Estado, observando as suas 
leis. Isto e umn. ficção O catholico e o ci<:adão 
só se distinguem de um modo ideal ; na. l'.eali
dade :;ão :uma e 'ª mesma, pessoa. /__. 

religioso, que se colehea, 11er:mte a igreja e se 
rege seg:undo suas disposições ; e vice-versa, 
o catholwo p~ua quem o matrimonio é um sa
ci·amento, que só tem logar na, igreja, não 
parle ao mesmo tempo ser forçêl.do a · tel-o 
como cousa prof<rna, que se constitue no Es
t:ulo e submette-se ús 8uas leis. Esta distinc
ção que se proêura estabelecer dâ. lo"'ar 
.-ws müioresnbnsos. O sultão bém podia ot'ri
g'<ll' os c:üholicos a, adorar Mafoma. 

Como catholicos podiam coÍlsideral-o um 
farsante, como cichdãos c.levia.m veneral-o 
cumo pi'ophet:t. 
. q n.1'gnmento em que se ft.poia. o casamento 

c~vll ni'i.o é differe11te desse ; os ca.tholicos, 
d1zeni-rne, em :1parte, considerem-no concui:.ii
nat.o, mas os cidadão;; respeitem-no conio ma
trimonio. 

Torfa esta ficção é architectada para, violar-se 
a. lei de harmonia q ne de\·e luwer entre os 
homens. (Apm·te,~ .) 

P~u·a, nós a mnt<~ria nilo tem out:·a expli
cnç~10, e é pot· muito respeito à ordem pnblic::i. 
que t :mos obedeci: lo como carneiros. 
Nin~uem nest<t casa quererá. levantar hoje 

novo confiicto, e clesfa, vez mais perigoso, por
q1rn a nosso lado estit o Poder Executivo. que 
com o aviso expedido pelo nollt•e Barão de 
Lncena.tit•mou a verdadeira. doutrina constitu
ciona !, e emqn::l.nto assim proc3der pode contar 
com o apoio cios ca.tholicos brazilcíros em todos 
os terre!1os em q1B precisar pa.ra ma.nter a. 
força e o prestig-io, que constituem o mai:; va
lioso apanagio dos governos. ( .. 1.poiaclo:::.) 

o Sr:.. ARISTIDES LOBO - Faça. o i'a.vor de 
ver como e!lo interpretou os ontros artigos dit 
Constituição. 

O SR. BADAnó-Tenho me referido ao§ 4° 
do art. í2; os outros a.preciarernos depois. 

o SR. ARISTIDES Lono-Al! ! 
o SR. BADARÓ - Mas e preciso sáber-se 

que sempre que o governo acertar, como 
acertou nesse caso, esfaremos ao seu lado, 
porque elle ns::>im proced~ndo vem ao encon
tro _da opinião publica. (.Apoiado« e apartes.) 

Não ha tal crime. como se diz em aparte. 
Só muita ignorancia. das leis ecclesfasticas, 
potle levar um homem a considerar delictuoso 
o i)rocedimento de um pastor ou pa.racho que 
pratica, no seu templo actos do seu rito. 0 homem é um e indivisivel,quer'ê;mo mem

bro do Estado e sujeito ás suas leis,quer como 
membro d:1 igre,ja e debaixo de seu dominio. 

Da.qui decoere este principio inconc11sso de 
direito publico ecclesh1stico : o catllolico não 
p<ide ter direitos oppostos às suas obrigações 
d~ cidn,d~o, nem o cid:Hlli.o direitos contrarios 
aos deveres de catholico. Com a distincçtto 
qüe aqanfazem, o cidadüo,p::tra quem o matri
monio é.Jxin acto civil que se celebm perante 
o estadó' e se !'ege por su,1s leis, não /node 
achv,r-se 0J1rigado a GQUsider~l-o ·cpmo ·aoto 

Só no Brazil se pule .-i,venturn.r a contra
l'i:w tão de frente <t opinião publica. (Apai'
tes.) 

o SR. AIUSTIDES LOBO-Não <tpoiaclo. -

O SR. fünARo - Repetiremos mil vezes 
desta tribuna, a mais a.lta do pai?;, aquillo 
que o Sr. C:nnpos S:illes entende, como affir
mou no Sanado, que só os 'Vigarios fazem nos 
invíos sertõe.;;, isto é, que o ca.sl\mentocivil 
parD, o& c:1tholic(l8 é um mon~ti:no:::o couc11bi .. 



Câmara dos Deputados- Im presso em 04/0212015 15:54 - Página 3 de 35 

350 Sessão em 15 de Julho de 1891 

nato. Os paroc110s, .que o Sr. Campos Salles' O SR. BADARÓ- O que não posso é con
chamou em tom de rHlicnlo -o vigm·io..:.. de- sentir que se queira hnje levantar o pend-ão 
vem continunr a ensinar no poYo a ' verdade de guer·ra. contra o que estâ as:segurado na 
catholica ; que aquellês que não contra hem o Constituição, e que o governo actual nos ga-
casamento seg-undo as leis da igreja., peccam rn.nte. · 
mortalmente. torn::un-se réos d·3 concubinato 
publico e coutínuo, que o seu matrimonio é 
nullo perante Deus e a igrejo, e, por conse
quencia,quc seus tilhos são illegitimos, e elles, 
como pecc:1dores publicas,, indignos de todos 
os hens espirituaes, como da eucharisthi, r.la 
sepultura ecclesi~stica, etc. 

Foi assim que Pio VII instruiu ao nuncio 
da. Polonia em 1808 ; ê as:;lm que os parodio::; 
elevem instruir os catbolicos no Brazil. 
' O SR. AR1,,:T!nF.s Lono- Onde vão com essa 
liberdade as confissões relib"iosas ·! ' • 

O SR. RrnARô - E' .iu,,:tarnente nisto one 
consiste <"I. lil1eJ'(h1de, e não J!esse falso liiie
r~llismo 11ue_promettem e que nilo pod· .~m pr;1-
tlcar, porque as vant:1g-ens são nos;;as, Yisto 
estar comnosco a maioria, da popnlaçãó. 

o SR. ARISTIDES LOBO - Isto nã.o é liber·· 
dade. 

O SR .. BADARÔ- O nobre deputa<lo o que 
quer é impor a sua vontade :10 paiz, mas 
esquece-se que o despoti:;;mo já. vae envelhe
cendo, e pouco medo jú causa. Demais, não 
receio que os nobres deputados que me inter
:·ompem, possam impor despoticamente :t sua, 
•ontacle. Nínguem remove de minha alm1L 
crente a espernnça de que o novo brazilei.ro, 
quando pronunciar-se mnis sig-i1ificati vamen te 
nas urnns, rnãnclará re-vo.:.:·11r 'mnitos actos ei
liorbitantes do governo provisorio. 

Cada poYo tem o governo que quer e que 
merece. 

O SR. MoRAES BARROS - V. Ex. quer m'll 
governo ultramontano. 

O SR. BA.DARÔ - En.zana-se o nobre de
putado; o que quero ~ o regímen da mais 
plena liberdade, de modo •~ que o po>o liber
te-se destes t1:1tore~ forcados, que p!·o i:,urt1.m 
mudar-lhe _ate a . mdole, esquecidos de que 
tentam um 1mposs1vel. -

O governo a cuja frente estã. o illustre 
Barão de Lucena, qne sustente o aviso de 15 
de abril deste anno, e füça ouvidos ele mer
C3,dor aos protestos que no Senado levnntou 
um ex-ministro do governo provisorio. Pro~ 
cure o Sr. Barão de Lucena nortear o seu 
gov(3rno j)el~U~piuião -publica. nacional, qne é 
a melbpJ'Jei a seguir-se, mais valio::;a do que 

· esfas que a1ü estão como tr<1mboll1os na. nossa. 
estrada. (Reclamaçues e apartes.) 

• O SR. A)IPHILOPFIIo - Fui autor de uma 
emenda á Constituiç[o estabelecendo a mais 
ampla liber_dade. · 

o SR. ARISTIDES LOBO - Para todas as 
crênças e _ .~onfissões_ : 

O SR. Á)IPHlLOPITio-0 gover-110 ...-eiti ao en
contro r.l<.1 opinião publica e da. Constituiçií.o. 

O SR. BADARÔ-K necessnrio que se fique 
~abenilo que a opposição qlle os catholicos 
brasileiros leiantararn coutr<1 o decreto ele 
26 de .Junho d0 1890, era. bem fundada. Nós 
fJmos creados em uma socierbde aco::;tumacl::t a, 
pleitear na bnr:-a elos tri!Jnnaes, na trihuna, 
das conferencias, nos meetin[fs, n<t impt'ensa 
e no parlamento: mnito não e1-a, pois, que 
procmassemos combat1:n· com essas :wmas 
gloriosas que ,·em de avós uma lei que e1·a o 
mais Yiolento e pl'O\'Ocat.101• dos o.ctos tle um 
governo de fac:to e que não tinha sido placi
tado pelo po,·o. 

Ess<.t leva, de broqueis foi o mais nobre mo
vimento que ainda. hotn-e de 15 de Novembro 
;_:iara cà. 

Hoje jà -vae um pouco alto o sol, e é difficil 
.-oltarmos <"L traz, por mnis que no Senado e 
aqui se levante'' grita clemago.'.!"ica. . 

Hei de clamar ernq uan to o povo me der 
uma catleil'a neste recinto, qne :t inclusii.o do 
casamento ciYil · na Constituicão da. Repu
blica,~ mmi monstt'Uosidade juri<lica. 

o SR.. ARISTIDES LOBQ-0 nobre deputado 
não pôde proferir essa proposição coutrn, a 
Constituição. · 

O SR. BADARó-Só · não posso uma. cousa 
nesta tribuna, é mentir úi minha consciencia. 
(Apoiados e apartes.) Bradarei sempre, que 
metter-se uma disposição de direito civil em 
um codigo político é grmvle erro jurídico. · 

Estft affi1•maçiio fü.ço-:i com a responsabi
lidade que tenho como profissional. 

Arredou-me do proposito em 11ne ia o 
nobre d<3putado pela Capital Fdde1•al. Dizia, 
eu qne o clero brazileiro est:wn. no seu di-: 
rei to qurtndo aconselhava pelo . interior aos 
fieis que absolutamente não contrabissem o 
casamento civil sem que primeiro tivessem 
ido {t igreja, pm•que para nós sõ Il<"I. casa. de 
Deus se contrallem as verdadeiras . nupcfos, 
que asseguram_n. santidade, fidelidade e ven
tura nn peregrinaÇão do homeIB. pela terra, 
na phease de Bossnet. . 

O governo provisorio .pl~ntou neste paiz os 
g-ermens para luctas seculares, porque o clero 
hrn,zilt:iro, apoiado pelo p~vo, ha de pleitear a 
ca.usa catl10lica. a.tê :10 e tribunal de ultima in-
stancit\. . 

Quem ama a ordem publica,, quém deseja a 
paz, quem não quer ver a socie1Jade brazi
leira conflairrada ueQ"ue seu :.:issentimento aos 
desejos desses visionarias que tentam levant<.tr 
do sepulchro o ,facho da;> discordias. Assim 
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consid.ero o decreto que o Sr. c:1mpos Salles) per1fr qtte Zos co1ttr01;ente.~ se sometieran a los 
quer ne::e_ntenar. . i r1;rpiis1tns -~ (on1w.!Ú.fodes pre.~criptas po;· la 
• O Bm.z1! quer. ser conduztdo c_nrno n:·~rr.ce, e l"religio11 q'fl.e pi·of'es.:Cnre;,, (/(ul(i •a ;wtiwole::a in-

sel-o-hn, _; e, J?l'Cc1so que se re~i:e1 te <l J1 l1e1·dade i lí1lla11;entl' í·efi(!io.w. d,..,: union co,;jugal. 
de cons~~encm do yovo. (A.1Joi'.:rios.) Fiqne no i .-\s seguintes · T><.1 lavras des:;e 1llustre ho
papel, J<1 que assim ~p~ercm, e :i.te süganda i mem de letrns .inridic::is, en querel'ia eo1lo
ordern, o casamento c1v1l. Os nobre deput;:clos; cal-ns á vista uestes falsos democt'ntas brazi
sirvam-se deli e para suas ramilias e seus l Jeiros que nos :nnençarn com multas e (;i:ldeia. 

: <1111ig-os ; mas dei.\"em l_ib:1'da;~e a.os r1ue pro- 'j Disse mais D .. Juan ele Armas: 
fe.;sam urna crença reli ()•1os:1 de S""'U'l' o <1t1"' E · · li P,' illlj)Õ, .

1 
CO'l ,e· 

1
,,-. ::i · · ~ ·::i ' • 1 « 'mpero, e7 lcgislndor, f]Htso expres.~cei· en 

\ ,::; . e ' ' ~ wr Yl<l- • 1 elfos .~1,1. ií1lencion de 1·espetar la liiJenlad de 
O SR. "\'.\IPHILOPHlO - Niío se pó lo mais 1 conciencia de lo.~ inrlividiios cn wi acto de 

t?c;w .nist<:i. ,\ ohrigatoriechide elo ca;;:urn:mto trrmstY.ndental i·npoJ·:micia, que e.~ la base ele li/, 
c1v1I .e um att:nt:vlo. contra a Constitniçã.o. 1 (ormacion leg11l d licitei de la fhmilia: rlc aqui. 
( Apornr.los e nua apoiados. Ha muros é.tpartes .) ! que repir.torn indispensnble (Grmulat esta idea 

O ~lL PRE~IDEXTE-0 regimento nií.o per- con toda cl111·idad. ,., . 
mittc ;1p 1rtes. Quem tem· a palavra ó 0 I ~ste pens:::ncnto fic:1 per~eitamentc es~u,-
~r. Bada.t·ó. 

1 

re·1do snbcnrlo-:;c que n:t Cama;.·:1 e no ::;e-
" , .. . :1aclo var·io:-; representantes apresentaram 

. O ,\{: ~AnAJ'.O :-:--- ~r. )!r.rs1.dente, ~<l~l~~s? em?nr!as rJl~O foram repclliclas po1• g-raud~ 
t.rnto n-1 .. 1nto1~0111:·1: ,1rne11r,rn.1, e tc~1l.1 .1 .. ez 1 maioria. :\a Camar:i., D. ~lanoel Na voa ol-
q:1e 1;rec1:-;: .. 1·m .. ;~st1n.c~1.r at~.e1_;;•vlo7 •:s_ lih:1·: 1 í'ereceu,a seg:ünte eme.nda pa_ 1«\ se ac0rescen::
d~de~ do c.1d.1'.''l0 .f«:_zcm 'ia~.ern .t E~1rop.1 e for ao !§ Jo: «1 tampoco pi-or:edei-an al matn
va_o l:1n;seül' cl1sp_'.1SlÇ'.oe::: espec1'.les e :11\ms de inonio citiil. )> ?\o Senado, D. Francisco Pu
p_rrncqJJos que nao podem rnearar neste con- • elm:1 ofierc:r~eu outra ernendn, igualá de D. 
trnen_te. 1 :\l:lnoel, 1w fnndo; assim dispunlrn. quanto ao 

Tendo em redor:!~ Brnzil l:u1tas republicas, 1 ~ 1°: «con tc1f qi<c (/, la cele?m:rcion de cllas 
essa cireumstancin S(']·vin para cúllsidernr- ! /:oyan 1Jrecer.lido lns solemnirlo.des civiles pre
se :1 antig:t mon<trchia i1lanta ex.otica na Arne-1 script.as por la. lei.» 
l'ÍCil, e não serve para insnira.r ao::: Je~isla- Toú:1:;. estas emendn s, Sr. presidente, apre
dores lmuileiros os pl'incipios democraticos. sentadas c?111 o fim. de. assegurar. os resul
Po: qnc esta.l'emo~ sempre e a proposito de, tricios prat1cos.'b Je1, 1~1'<11!1 . recebidas como 
tt~do p1:o~nrando -.ins~ificar nossos desace1·tos l :-im a~~HJU~ a ltherdade 111~h_v1cluaL como. u~a 
com op1mões ele esr'.r1ptores europeus? Qu. m 1 rnvas;to violenta no clom1n10 clns contissoes 
pôde }g1;ora1'. o~ espnntoso5 prog'l'ES$OS da religio~·as. (.-1iJfJ_ic':rlos e .iu7o aJ?Oi-J.1os.) 
scienc1;l .J urid 1c« n::i,,_ duas "\mericas '? O casame1Jto c1 vil olmg:t tor10 nao era um9. 

Nãn e mais corr.ect~ que rnna repu h1ica. refo~mn. nmad_:-weciil.a na consciencia i;acional 
modern:i. proc\ll'e msp1rai·-se nas leis rie (apowr.fos e 1wo "poiados;) os acntlwllcos, os 
outl'ns republicns adenntadas e que occupam a~lleus e os 1~1em1a·os de algun1as seita~ reli
u mesmo continente? g10~:1s que nao teem pastores entre nos bem 

Porque a Holl:rnda, a Fr:inç;1, a Itali:i, e não fio:!i;1111 preci~a~· cless::1. lei, mas a B·ran~e mai-
o Chile e a Arc:entina? or1a tlos bras1len·os est:iva e esta rouito sa-

No Chile, Sr. presidente, estuda-se direito tisl'eita com os preceitos do Concilio de 
C'.>m a. paixão dos zi·anrlc::: mo"lelos romai1os : Trento. (.-\part.~s.) 
até a, forma respfra a'lueJl,~ clas~i;:;sismo dos Não haYeri:,. nenhum inconveniente se ti· 
bel los tempos de Pom ponio e i ia.io. ·;cessemo,; irnit:ido a lei argentina de 31 de 

No Chile, essa:flór do Pncifico. como esci>e- Oti~tuhro de JBS4. . . . 
vou o immortnl ai>:::ebispo fh Rihia,. n. 10 ~iOS se:1s tei:rnos o n;ar1do ~ obrigado_ den
de janeiro de 1884 foi decretada n. lei do cn- tro d.e 01t? dias seg·mntes a c~lebr«:ça~ do 
sarnento civil, a riual, no§ l" do :n't. lº, nrnt_r1mo111?,. a aprese_ntar par<l rnscnpçao no 
clispõe o seg-ninte : - registro co1n:1. autentica do assento que com-

~ prove o acto, subscripta pelo parocho, pastor 
Es libre para los conti-ayentes su.jetar-se o ou ministi•o <ln. religião que presiuiu á cele~ 

no a lr:is ·i-eqitisitos i foi·malidades 17ye pre$criba braçã.o. 
lei. releql.on a que penenecieren. Por :'fallecimenJo do marido ou por ter 
·Sabe, \·. Ex., Sr. presidente, come a pro- si<lo o c:isamentó celebmdo em artigo ele 

posito desta disµosição se mani festa.r:1111 joris- morte com l'elação ;L este, incumbe tal dever 
consnltos chileno:; ? D. J U;lll Antonio de Ar- â mulher. 

: =mas, na Revista Forense Chilena, assim se Sem prejuizo dos deveres dí~ ambos os co:a-
exprime. juges- <l este respeito, os ministros de qual-

Estas disposiciones non ei-an neccssarias, quer l'elig-i:Io 011 seita perante quem se cele
·= porque siri ellas no haberia podido ei o.<tado im.~ bra o matrimonio em artigo ue morte, re~ 
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metterão para SC!' ÍIJSC·l'·i.µto, :"l 'om.1ciu:t do 1procu .. 1.'n· 1·· :1 IJff.ic.·ina do regisll~ü . ciyiJ, .. ]l.orqne 
registi·o, cópia. Lhl :-td<l dentl'o elas 24 -ho1·:.1 s tarnüern este ê o rnsso dever.>Y -
seguintes. _ = , •. - · '. Sr. -pre,;idente, aqui está como procede a 

Por um processo scmellwntc 0 que se ohtem egreja quando é respeitMa, isto . é, quando se 
o apoio populnr e não aos saltos e arran- r·espeil.a n. liberdade de consciencia.(:tpoiados.) 
cos. (Apoio.cios.) No Chiie, porrpie h<t criter·io e muito pa

J\1edidas "Violentas e que repugnam à cem- triotisrno. ninauem se lembrou ele mandar 
sciencin. popular só serYem parn~ cr.·ar emba- rnetter efo to1·turas a consciencia popul<1r; a 
raços nos goYérnos e impopularis::tl-os. esse salJio proceder dos legisladores a igreja 

E' preciso que aproveite a estada nc·sta correspondeµ com tod;t gentileza como se 
ti•ibuna pnr:t mostrnr aos inimigos da igreja, o.cubou dA ver pelas pnlavms q11c li. 
qne ella, zebndo. como t!eve, seus preceitos, Compm·e-se a lei Campos $;1 lles com :-t do 
Stthe ser tolerante e consiliadora. arande ministro chileno D .. José Ignacio \'e(;: 

Nós, cntholico::;, temos o dever <le repellir o g·ara, e concurdar-se-ha qne estã0 no;; impin
casnmento civil, tanto em tbeoria c0mo na pindo urna. democracia. muito falsiiicada.. 
pr;üicn ; mas no paiz em que se impuzer a (tpo iado$ e niio upoiado-< .) 
le.i , ~~rque _ s .... :n~ :n~t_ore.s _estão em maioria, 0 sr:.. Pr:.EsrnExTr:- Peç'.o ~:o or~1dor vara 
nos c.1::~emo::. ~er obcdien.e::. . . rest1·i nn·ir as s1w::; oLserntc·ücs. 

Convem que os parochos, cindas es~as cu·- , ::- . . · . . _, 
cumstancias, instem com os esposos para que, O Sr:.. BADARO- ~ou ter111wa1:. Sr. pres1- · 
contrahido o matr-imonio em J'nce ela igrejn., dente, n:~•s untes disso dero re1~ernr m~ns 
se sulimettnm t;11nbem eis leis civis.munindo-o agraclecunentos ao autor do rnalsmado a.vi"º 
da. sancção Je,q-al, pel::i qual sómente elles e que restalJeleceu uma liberdade. 
sens ~lhos podem g-o.zar dos effeitos c~•·is, e Repetirei que tera o apoio dos c~tholicos 
ser t1~os como l.egtt1mos perante a lei. . sempre que assegurai'. a perfüita -execução da 

A:Ss1111 consolida-se o ca:3nmento pela le1 léi corno fez no ponto alluclido. 
~ivil e política.. (.'ipoiarlos.) ' , 1 , ·1 ·, ~ b - ) ·. ~ l , " "'O-

Em tollos os tempos a igre.ia se tem mostrado _ <~ P~' 0 nazi eu 0 .:ia e ~li rec1.1r O::> JO,L o . 

como mãi clesvellada, sempre ensinando ver- 'erno::.. . . _ , 
_ dades que nos assegurem a posse da fe lici- O SR. ARISTIDES LoBo-E o -que-nao lHlí; 
dad: t~rre~::ü e eterna. . . o SR. BADARó.:....:o nobre cIQputado é injusto . 
. Ja P~o \il? escrevendo ao bispo de Luçon d1- Jà uma vez mostrou sua i11justiç~a criticando 

z1a: « Nada ~~1pede .qt}e os fieis, vartt .goZ<l- 1 de mn modo violentv peln. imprensa um ~<cto 
rem dos_ efiei~os_ cms~ façam a. me_nc1o?~cla de grande patl'iotismo que o actual mini:::t•:rio 
declnraçao (apre:;enbndo-se ao ofücial crnl), praticou, qual a trasladação elo caclaver elo 
-tend~ sempre de:;~te dos 0oll~os qu: .. ne?lrn.?~ rircebis1:io ;la Bahia. Si o m bre deputado fos~e
matr1mo010 coULrJ.hem 1::ntt0: . 111,1:, a11en,t::, iusto, devia ter clanwclo contra n. trasbclaçao 
exercem u91 :~cto m!:rmnente c1v11. >} • dos restos do lll••rechal .-\yres Aucom; si o 

Bento XI.\' tambem füllanclo. a respeito nolJre tleputado rossej usto, n<io de·.-ia ctllar a 
d~sta nrn terin. e:xhortu: .« Para entar t ~1 es .11e- tr::isbdação dos l)Ssos do general argentino 
~'1go~ (<le i;m do_s conJ ngf:'s negar-se a 11' _o. Paunero : tinalmu1te. devia. ter protestado 
ig:eJ~) Seria IDàlS,}~rud.e~~te q~e OS C'.l_th.oh- CO Ll tra as despeza S fe) las com OS funeraes de 
co::. somente se apr v~ent.h<::.ern ,,o rnag1~h a1l.o Beujil.min Constant. CnJou o nobre deputado 
s~cular rara cumpm· aquel_I~ ceremoma c1- todos esses actos do aoverno, e por adio à 
v.il, cl~POi.s ~e ~elebrado Ie_g1.t~1~1~111eute entre igi·eja. só verbel'Ou 0 .ciue autorisou a t~·asla-
s1 o nrn.trm.omo e_m fa<:=e ~ü l:;:Ie.J,t. )} . dação dos restos ,g·lor1osos de D. Antomo. 

Sempre a doutrina aa, i,g·reJl tem sido cou- ~ ,- . . . 
ciliadora, e seria. fastidioso entrar em longa O_ Sft:· ARISTIDES LoBo-:Nao sou m1m1go 
demonstração a _respeito; mas antes de passar da. 1g'l'eJn.. 
adeante deixarei aqui grandas na memoria o SR. BADAR6-Pois não ê isso o que nós, 
da Camarn. as palavras de . dous luminares da os catholicos, pensamos. o nobre cleputado_foi 
jgreja catholie:a, Leão Xlll e o Sr. bispo de e ~inimigo da. igrejn. ·. ' 
La Serem. 0 s ·' - - L E' · · -t· Na. sua eocyclica de 1880 disse· o grai;ide R • .-.RI::.TIDE:::. oBo-- uma 10J~1 ::. iç>,a • 
papa: . o Sa. BADARó-P~mdo termo a. estn.s _con-

s1deraçües, maudo a. mesa o meu proJecto 
assim concebido: « A iS"rejn. quer que o c:-isamcnto surta to

dos os etreitos, em tudo e por tudo, e que ·ne
nllum pr0juízo se acarrete aos fil.hos. » 

O n0t:nel biS!JO chileno füll::indo ultima
L"'1ente ao~ seus dioces:tnos. recommendaYa: 
<<Depois de terdes desposado na- igi'~fa, ·<le
veis ;:;em demora, oti • o mais cedo possircli 

« Art. l .ºPelo :.1rt. i2. § ·1.L' rl:\ Constituição, 
rlc:.i. sn Ivo aos contr:i.hentes observar, antes 
ou depois das forrnrdidatles civis, as cerimo
-nbs prescriptas pm'fL celebração cto matri::: 
mopio pela religião delles. ~, : 
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Não posso hvrarmais significativo prGtesto 
contra o p1•ojecto aprcsentado na outra casa 
ào Congresso. 

O SR. :ARISTIDES LoBo-Era mclllor espe
rar o projecto de lú. 

o Sr.. BADARÓ-Estou usar.do de llll1 diI\3ito 
e obedecendo aos dictame~ de minha. 1:omcien:: 

.- da, unico.iuiz de meus actos.7,_ 
Esta obra, em riue temo:; colfaborado,Sr. pre

sidente, precisa de grandes concertos. Em mi
nhas scismas tenho mnit,1s vezes pensado qne, 
si não procnr:ll'mos resolutament0 o c:unmho 
da toleranci:t, do respeito e da, liberdade, pro
pugn<1nrlo a causit do povo, ele todas a mais 
sympatltica, teremos tle ver a no""~L obra. 
muito grande e muito formosa de longe, mas 
em tudo semelhante a estat1rn, com 'l ue sonl1ou 
o propheta. 

(Jjuito ue111.;muito l1cm. O orado1· d compl"i: 
mentado po;· seus amiyos,) 

Vem ú~mesa é lido e a.pohvlo o seguinte 

Projecto 

O Congresso Nacional decret::i.: 

Art. 1.0 Pelo ::i.rt. i2 § 4° da Constituição 
J1ctt :o;al vo aos contrallen tes observar, antes ou 
depois das formalidades civis, as cerimonias 
}1rescriptas pura celebração do matrimonio 
pela religião Jelles. 

Sala das sessões,-· 15 de julho de 1891.
Bad":ró.-Ferreira Pires.-I9nacio Tosta. 

Prócelle-se à cham:Lda, á q'"al respondem 
os seguintes Srs. 1Iatt<1 l\lachado,l:'aletta,: 
Eduardo Gonç:1! ves, Rodrigues Fernandes, 
lndin do Brasil,lnnocencio Serzedello,Cantão, 
Pedro Chermont, :Matta Bacellar, Costa Ro
drigues, Casemiro Junior, Henrique de C«Lr
valho, Nogueira Paranaguá, ~elson, Pires 
Ferreira, l\Iurtinho Rodl'ignes,Barbozn, Lima, 
Bezerril, João Lopes, Justiniano ele S:~rpa, 
Frederico Borges, .José Avelino, José Bevi
laqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, Ped!'o 
Velho, Amorim Garcia, Epitacio, Couto Car
taxo, Sá Andrade, Returnba, Tolentino de 
Carvalho, Rosa e Siin1, Gonçalves Ferreira, 
.José Mal'iano, Joaquim Pernambuco, .lu
vencio de Agnh1r, Anclré Ca:valcanti, Annibal 
Falcão, Pereira de Lyra, Meit'a de Vascon
cellos, .João de Siqueira, .TC*'io Yieira, Luiz ele 
Andrade, Espirito Santo,Bellarmino Carueiro, 
Theophilo dos Santos, Pontes de Mira.nela, 
<>iticica, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oli
-veira Valladão, Leandro Maciel, Felisbello 

·Freire, Auzusto de Freitas, Pau ia .-\r·gollo, 
Tosta, SealJL':a,Zama,Arthur Rios.Garcia Pires, 
Marcolino l\1oura, Severino Vieira. Santo~ 
Pereira, Custo<lio tfo Mello, Milton, Amphilo
:phio, Francisco Sodre~ Dionysio Cerqueira, 

Ga.:na.ra. V. l 

Leovigildo Filgueira~, Cardt)SO de Mello, :'IIe
drado, Prisco Paraiso, >luuiz Freire, Athayile 
Junior, Fonseca e S1lví.1, Cyrillo tle Leino~, 
Alber·to füantlão,Oliveiru. Pinto, Virgílio Pes
soa, B:i ptista ua .\lotta. A !cindo Guanahtra, 
Sampaio Ferraz, .beque.; Ouriqne •. .\ri~tideo 
Lobo, Furquim \Veroec:k, Vin!Jaes, F1guei
l'<?do, Antonio Olyntho, Bad<iró, Joãq. Pi
nheiro, P citico Mascarenlrns, Chagas Lo
bato, Jacob üa P<1ixão, Alexandt·e Stockler, 
Franeisco Yeig-a. Lamouni01', Gonçal Yes 
Chaves, Feliciano Penna, ViottL Corrêa Ra
bello, :\.:,tolpho Pio, Gonçal vr:s Ramos, Fr,rn
cisco ,\maral, Domingos Rocha, Dom!ngo;; 
Porto, Ferreira R<tbello, Bueno tle Paiv;·•, 
Ferreircl Pil'es .. Joii.o Lniz, Fl'ancisco Glicerio, 
Cesario l\Iott<l ·.Junior, :Morites 13ai'l'os, "\dol
pho Gordo, C1rrnlhaL l\Iur~<l, P;wlino Carlo~. 
Rod1·iQ·ue,; Alves. Alfredo Ellis, Carlos Gne
cia. l\iOreira da Silva, Leopoldo <l8 Bulhües, 
Guimarães ?\atnl, Caetano rle :\lbuquerr1ue, 
Bel h1rmino ele l\I.enclonça, ?lfo.:·ciano de ~la
g:t l hftes, Fernando Simas, Cn.:·los Campo~, 
Schrr.idt, Lacerda C0titinl10, J.ntüo de Farü1, 
Bnrg·es de ::\Iedei1·os .. \lcides Lima. Thorn:iz 
Flo1'..'es. Cas;;iano rlo :.iascimento, . Demetl'iü 
Ribeiró e l\fenna Barreto. 

Abre-se a sessão 
Faltam com causn, particip:vfo os Srs. 

Nina. Ribeiro, Anfrisio Fialho, l\Ii~·uel Castro, 
Pedro Americo. Paula Gnimariie~, 1.7rbano 
Marcondes, Vit;iato de Medeiros, Ga!Jl'ie1 de 
?.1agallli:ies, Alvaró Botelho, Americo Luz, 
Dufra ::.\icacio, Manoel Fulgencio, João de 
A vellar, Domingos de l\Ioraes, ,~ zereclo, Ho
mero Bnptista, ~Rocha Osorio; e sem causa 
participada os Sr.'>. Cchüa RorlriglleS, Lauro 
Soch'é, _-1.[mino Aiionso. Ravmumlo Banrleim, 
Pire.;; e :\ 1 buqnerqne,' Fonsec:t Her111Js, ~ilo 
PeçanlM, Ma.uhães Barreto, Joaquim Breves, 
França Cnrvalho, Luiz \Iur<ü, Fróes da Cruz, 
Lopes Trovü.o, ::'llayrink, Thomaz Delfino, 
Leonel Filho. Ferreira, Brandão, Costa Senna, 
Aristides Mai<i., :Monteiro chi Silva, ?lfartinho 
Prado .Junior, Bel'n::trdino de Campos~ Lopes 
Ch:wes. Ang-elo Pinheiro, Costa Junior, Al
meida .Norrneira. Rnbião Junior. Fieury Cu
rado. Lauro 1'1üller. Victorino Monteiro, 
Pereira da Costa. Julio de Castilhos, Ernesto 
de Oliveira, Abrei1 e Fernando Abbott. 

E' lida, posta em dis~ussão e _sem deb~ate 
approvadn, a acta da sessao anter10r. · 

o SR. 1° SECRETARIO pt•ocede á leitura do 
seguinte 

EX.PEDIE:\TE 

Telezramma do Sr-. Laure> So'lré, de 11 tlo 
cr•rre.ute, communicando que, ~endo si~o 
eleito goYArnador do estado do Par:i, re11unc1a 

4:! 
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o :;eu 11iandato de dep'.1tndo eleito por aqnelle •pronm1gndo pelo decreto n. 84i de 11 de ou-
estado ~-A' commbsão de poderes. ttiht·o do mesmo anno,qn6 e!;tabeler.iam penas 

Ofücios: . · contr:i o min!stro de qual11ner confüsão-qne 
Do .Mini:;terio dos T:\e~ocios do Interior, · de . celeiir;isse as cerimonias reli!.!·iosas do casa-

10 do corrente, co:nmnnicando que narp1<?!1ln: mento a11!.es do acto cidl. iü"i.o teem rnai:s vi-::. 
data re1_11ctte~1 yo :\1iliisteyio dos ?\egocios \ r:;_or depois da pro.mnlg;.1ç:iio d~ Constitni'2_i"°.io 
da Justiça, cop1:l 1lo otfü10 da Cnm:il'a do:; l•ederal dl~ 2,1 1.le fevereiro de 1891 (art. 12, 
Deputados._ de 1 do me,,rno mez: relativC! à\§§ '1'' e '"j°); . . . . . 
apre:;entnçao d:t rroposta de lei 110 ~entrdo Cons1d<,lfüldO q:ie a rntell1gencin. das d1spo
do aviso do :l\Iinistorio ela .lnsliça, Lle 12 do siçOes cit::clas n:lo se p1·esta n. interl'retações 
maio ultimo, qne prollibin ás corpora('.üe:; differr~ntes, conl'orrne se 1lepreilende do l1isto
religiosas a Jine disposiçfo de :-;ens bens.,_ rico Llc smt disenssiio no Con~Te:;:::o Consti
A' quem J'ez :·L l'Cf)llÍSiçüo ( s,·_ rlc11;~tmlo Ba- tninte, e, portanto, niio ;! ,_caso do interprc::
darô). ta~ilo pol' parte rlL>S rnaps t1·:vlos ;t quem 

Do mesmo minbtcrio, de 11 do CO!Tente, inenm!Je execntar as leis penacs de conformi
comm11nicando qne n;1qnelb rlata remnwttt111 daile eom a Constitniçiio; · 
por CÓ[iia ao l\1inistt~ 1fo Lia .l 1tstic:1 o ollicio da ron:;:hlerando 'lne em :llt:·nm:1s r.orn11reas.ns 
Cam;irn. dos DepuLv[,1;;. rle l) 1lo cOl'T'L~ l1 ti:. ·antnrirl:ldes .irnliei;1rias, si 111 pr·~tc xto de 111-

requisitando torl:1s ;1s inl'or1nnçiJcs whre o:; terp1·et:ição do11trin;d, estilo moYc-nclo perse
acontecirnentos kn·icl o:s no Pa1·ú. o solwe os !.!'Uiçiio contra os sacer·dotcs, que, no desempe
actos praticado~; pelo g'ílVCl'll:u]or, ·t·rn Yfrt111]e ohO de SCUS dever(• ;; S:lgT:irlo~. ceJe!n·;iJl; 
d:t sediçito que s:~ den rrn mesmo <>;;t;;do.- c:N1mentos relig-ioso,; ;11lte::; do acto ci•·iI; 
A' quem fez a re•111biç,ifo (Sr. r/cpillorlo Cv.<to- Considerando f!lk i:11por pen;1 contr;i a lei 
dio de :.liello). em 1wocesso ('.ri111in1tl é n:n crime punh·el, nos 

Do ;\linisterio <lo,;; :\'egocios da Ilfarinh:1. dt) te1•111os do ;u·t. 211, § :~0 do nosso codigo 
11 cio corrente, remetltrnt!o dntc exempl:1res penal; 
do Coclig-o Penal pa 1·a a ;11·m:1da, e decl;n-;1nrlo Considerando, finalmente, que ao Presidente 
que úeix:t ele att.~nder it °!" pa1·to do oli1- d:l Republict\, assim c0rno ao Congresso, 
cio da Camnra do~ Deputa:los. 1113 S do co1·- incumbe manter a constituiç,ão e veltn· na. sua 
rente, po1· não Jiaver naquelle . rninistei·il) guarch e das leis; 
trabalhos qne tiYessem ser\'ido de IJa ,:e i~ e!n,- Requeiro que se solicitem do Presidente da 
bor11ç5o cfaquelle ''"digo.-:\.' quem !'ez n Republica ;is seg-nintes i<if'ornrnções: 
requisição (\. com missão especial dü reYisão l ." Si tem conhecimento de qne em a lg-nmas . 
do Codigo Penal cln Armada). comflrcas. v_. ,r; •• a de s. Paulo de Blumennu 

Requerimentos : no est:1do de Santa C:i tlw.l'ina. as autorid;1de~ 
- De lsaie Boriz e outro. pediodo licenç:;); p:tr:1 judiciarias, dr~srespcitando a. liberdade espil·i

cla~· qnei:xa contra o deputado 2'IaT't.inl10 n.o- tnal, garantida na Constituiçiio Federal, estão 
drn;-nes de Souza, pelo crime de c:tlurnnia perseg·1ünclo os sacerdote,; 11ue celebram o 
~mp~es:5a.- .:.\.' cornmissrro de legbh1ç:ão e casanfr•nto religioso antes do acto ciYil, 
JUSt1ça.. pt·ocessando-o:;; criminnlmeute, e con:;;cgninte-

-- De Julia. Navarro .!\Jni 1, 1Jedindo uma pen- mente incol'rendo nas penas do n.et. 211 do 
são.-A' commiss:'io de fazenda. collig·o pcn:tl; 

De .i\faria. de Sâ. Eal'p, pedindo relavação 11e 2.'a No c:i:;o ;1ffirmativo, que provi•1encias 
prescripçüo pal'a re1;1::ber o meio soldo úe sen dér~• ou p1·eten1le rfa.1· t endentes a fazer 
pal• desde ti d<.tta_ do fül!ecimento deste.- A' i·espeital'-se a lei constitucional. 
mesma corr~rms,;iL•>. . _ Sala das sessões, 15 ile julho ele 1891.-

De Carol ma A n!:cl!ca. de Andra1le \ ascon- 1 . · T · 
cellos, pedindo a !·!n·ersüo da pensão que per- [liiacio ostn. 

cabia sua. Jiuada mãi .Joseph:i Cruz e Silva de Vem à mesti, ú lido. ;ipoiado e pósto en!<.·: 
Andrade.~ A' mesma commissão. cliseussão, que ú adiada, por ter· pedido a · 

Do Mosteiro de S. Beuto. desta cidade, pe- p<1hvra o Sr. Oiticic:t, o s·::guinte 
<lindo restituição da ta:xa que pagc•u do rnn,is 
na Recebedoria, devida pelo imposto prcdittl. 
-A."s comrni5sões de fozendc:, e orç:amento. _ 

Vem á mes:t, é lido, apoiado e posto e1n 
discussão, que é n.dia•h, por ter pe<lido a pa
lavra o Sr. Bel!tu·nüno ele l\fendo11ça, o se. 
guinto 

RequeJ"imento 

Requeiro que seja nomen.du. uma commis
sã.o especial, para elaho1'ar o projecto de lei, 
i·egulando os casos e o modo da extradiç~o 
dos criminosos entre os esta.dos (art. :34 
n. :32 d<• Constituição.) : 

Considerando que o decreto n. 521 de 20 dt~ Sah dtts sessües, 15 ele julho de 1891.-
j~nho de_ 1890 e o art. 284 .do Codigo Penal Amorim Garcia. 
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O SR. PRESIDE:XTE diz; rprn não lla mai..; 
expediente e nnnunci::t n ordem ilo d~a. 

O SR. BELLAR'.IIIXO DE :\IEXDOXÇ.\-Pe1li a 
pnfavra. 

o SR. PRESIDEXTE- V. Ex:. pediu a pa
lavra sobre o r0querimento cu,j<t discussão 
ficou adiada. 

O SR. G.-\BIXO BF.soun.o- Eu tinha, pedido 
a pn.lavra. 

O SR. PnESIDEXTE depois 11c consnltae :t 
lista, eh insct'ipçfi.o dos orarloees, clmnm 'º 
attenç:ão do Sr. depnt:vlo pa:·aa hora. 

O Sr:.. G,\mxo BESOURO- Serei breve. 

A Gamara comprehende oue faço isto 
só com o intnito de bem servir o l11c'U paiz, 
de hem ~onir a minh;1 classe e de zelar pelo 
e:nprego dos dinheiros publicas. Não tenho 
outro íim, niio foço disto a!'ma, de opposição, 
porqLw sd que seriam cutilachs dadas :.o ar. 

Vou ninda apresentar tres projectos de lei. 
Um é relativo ao accesso elos ofilciaes do ,exer-
ci to. _ · 

A Cama1':-1. sabe que o Sr. Presidente da 
Repnl1lica nito tem executado fielmeot"é a 
Constituição ele 24 de fevereiro. Ella tem sido 
e continúa. a see violrtd<t em muitos pontos,e a 
pat'ie que diz respeito a, nós !11i!it~res, não 

O Sn .. PREsIDEXTE- Tem a p·\la,Yrn 
St'. Gabino Be:iouro. 1 

p6 le esc:n.prw a essa, tendcncia, v1olador:.i. 
0 Embrn•::t to1h <t responsabilidade: seg-nndo a 

lrütl'a. constitnciona !, caiba ao Sr. Presidente 
rht Repnbl ica, lastimo não poder isentar o 
Sr. ministro da guerra cfa responsabilidade 
qne tambem lhe c:1 be pnr essas violações, que 
constantemente se estão fazendo n::i parte re
ferente aos negocios que correm pela sua 
pasta. 

;-
O Sr. G~-i,bino Besouro - Sr. 

presidente, vou snb111ctter à consider:1ção da 
Cmmtra dos Sr. deputados, tres projectos de 
lei e um req11erimento. Este:; p1'ojectos refe
rem-se á assnmptos de minha protbsão. ú, as
sumptos rnilitilr~s; quc1·0 trazer tnmbem j)nra 
os tmbnlhos uteis da Gamara o meu contin
gente e é por isso que me apresso em aprc
sent<ü-os. 

Tio ha o proposito dó nüo pedir in forrnaçücs 
ao governo, nüo só para que :-:e nii.o 1lis~cs~e 
que u~a ni desse direito corno arma de oppo
sição. como tn.mbe:n porque esperr.va. que o:; 
relatorios dos Ses. ministros, tronxe;;sm1 
dados sufücien tes para orientar-nos em nossos 
trabalhos. 

E' assim que :1guarda,vct o relatorio do 
Sr. ministro da guerra, pa.ra. então trahtr 
dos proj0ctos que vo11 apresentn.r, e de outros 
que te11 ho ail~.da em preparo. 

O relatorio, porém, foi defficiente. 
Esperava, por exernpl•:i, que elle trouxesse 

o mappa completo, perfeitD 1) exacto do pes
soal elo exe1·cito. Enteetnnto, a primeira peça 
dos annexns do rehtorio. qnc é este rn:tppa, 
confeccionado pela ReDartiç:<fo de Ajlllbnt•; 
Geuoral, dú apenas o 1)e:;soal, que snpponllo 
ser de praças 1le pret, porque n0m i::iso mes
mo elle nosrliz positirnmente; e como tenho 
a certez<i rle que muitas rrom0ções se fizernrn 
no exercito illegalmente; e que o orçamento 
cht guerra está sobrecn.rregaJo de uma _ des
peza excessiva com otlfoiaes e::ceclentes dos 
quadros, vou apresentar·um requerimento pe
dindo ao governo qu:~ informe ú Cn.nrnrn. 
quantos _ ofüciaes exlstem excedentes, niio só 
nos corpó:; especin.es como ainda r.,ls diversas 
arnus; e assim ta.mbem que nos diga. quantos 
olllciaes ha extranumerararios eni vietude de 
regulamentos especi::tes, como os da;; escolas 
milit::tt·es e de tiro e ainda quantos orfüiaes 
existem - no celebre q11adro extraordina.rio, 
crendo depois de 15 de nevembro de 1889. 

O Sr. ministro ela g-nerra é um homem a 
quem muito respeito pelo seu car:\Cter.,e !::tst.imo 
qne nm soldado etlncarlo na obecl1enc1::i a le1,nci 
disdplina, estej<t tkmclo tão rnáos. exeínpios de 
desre~peito à nosso Constituição, procurando 
acobert:tr-sc com a responsabiltdade elo S1·.Pre
dente da Republica. 

o SR .• Jolo DE SrQUEIRA- E' o unico re
spons::tvel. 

o SR. GABIXO Bgsouao - Não e o unico. 
Si o ministro nii.o tem :L responsabilidade ju
ridic:t, não pócle fugir à responsabilidade 
rnor:ll porriue elle subs?reve todos os. actos 
do Presidente ela ltepu.bhca, e, dada_~L circum
stanc'a da eclucnçfi.o politic:t e d:1 nenhuma 
instrucção do actmtl Presidenti:i da Rept1blic::i, 
que, como todo:; s:tbemos, não é dado ao_ es
tudo dos nc~gocios puhlicos, ao ministro éabe 
a re§pozisabilidade da facto. 

o Sa . .10:\0 DE SIQUEIRA-Não apoiado. 

o SR. GAmNo BESOURO- Nisto não lia. 
offensa, porque 11ã0 se offoncle a um l~omem 
quando se diz que elle não entende disto ou 
dn.quillo. l\'J.o entendo de muita cousa, .e 
não me encommodo com quem faz-me sentw 
a minha ignorancia. 

o SR. JoÃo DE S1Q1JEIRA.- Ne~tas questões 
militares elle é mestre. 

o SR. GABr:'.\'"O BESOURO- Pôde ser ... mas 
ê preciso saber que a sciencia. militar tn.mbem 
evolue, tarnbem progride, e 8. Ex. não tem 
acompauirndo e;;s·L evolução. E' preciso dizer 
bto co1l) franquesa. 

Ma.s não quero desviar-me elo meu pro
posito. O Sr. ministro da guerra tem ar~~ 
sponsabitidade moriü dos a.ctos do Sr. Presi
dente da Republica, desde que subscreve 
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todos esse~ actos,e, sol•la1lo intnlligen!e eccon- Entonclo p-or aposentadoria. e :issim deve 
scien t:-: como e o Se. gen'3ml F~·ot •, e :Sendo ser entendido por todos, mn te!'mo gone1·ico 
elle efl'ectiv;1mente o conselheiro do Sr. Pre- qne cl<~signa a, reti1·ada. do funccionarió pu-= 
sitlente clit l{epublic:1 ness~s neg-ocios, nito só blico do serviç~o, por motivo de impossi!Jili
cabe-lhe a r1;,.;pon~abilidad ~ mor:d, como a d:1.de physica, percebendo parte de seu orde
respons:ll1ilidade de fücto, e_ fambem lastimo nado e .oi não fosse assim, mn.s como querªm 
que esteja iucorrc-n1lo nestas censuras, o:> meus colleg:1s, o preceito constitncional 
quando só des1~j:tria ter motivos p:1ra tece!'- nií.o se entenderbt com os professores que não 
llte elogios. Si°LO ''posenbdos e sim .i ubilados. 

S. Ex . depois de promnlgad;t a Consti- bto é uma questilo ele pala.vr::is. O que o 
tniç~ão. continuou com o Sr. Pt•t:siclente da legi\ador qnit. foi º'·itnl' os nllnsns, fa;rnndo 
ncpn!J!i··a <t le~isl:l.r sohi'<~ promoç'.õe,;. s. Ex. com qne um f'nocc:ionari0 civil ou militar não 
Yioto 11 aConstitniç·ão,poi·rinc nãn ltJ!tl podel'es l'•)S,;e retit'<tdo do serYiço ain•fa en1 estado de 

d vali<let.. p;-1ra l1>gisla1·. sohrü o as;:; um pto e :: lei -e pl'o-
mor:ües <'.: um:t lei innito ~eria. ó a lJ:1se de Este ó que é o cspirito rl:t constituição; e 
todo o estinrnlo, <lo torlo o incentivo pa,t·a q1u apez:w do :::or oontr::rio it exii n<;"i'iO da !oi 
o militar p:)~S<t hem cumprir os seu;; deveres. pelo seu e~pil'Íto, porque pótlo i:::to ihr log:ar· 
e ser-vi!· com desinter·e~:;e, cont:urtlo certa n a s0plii,;1U<LS, e tletnrp:,i,;:to d:t intfmç:í.o do le
Q'!lranti~l rio seu l'tlturo e o respeito do seu gblador, son oln·ig-a<lo ;1 inteqn·eL11· o al't.75 
direito tio accesso. - p.~lo seu c:'pil'ito. 

E' clnr·o ciue ns 1füposiçü0s rlo 1wojecto que 
A viol:1ção que se tem praticado cfa nos~a su:mwtto à consirlernç-ão da, Cama.ra não po

lei fundamental com ess:\S refocnus conti- dem se entender com a1uelles que j:i, se 
nnadas que se teern í"eito nn. lei de peomoçõe.::, acham refomrndos ou aposenl<tLlos, ou jubi
nilo tem tido ottt:·o lim sinão accelerM o ac- lados no mag-isterio, poi:> qnc não pmlrrito ser 
ces::;o dtl uns e l'êtarliar a, carreira ::le outros. prejndicailos os fJUe adquiriram direitos,_em 
E' preciso que se diga isto. virtnrle de lei anter·ior e que foram postos 

Portanto, \1wmonisanclo o nssnmpto. sub- fóra do serviço activo, em vil'tade rJc mi in
metto ú consider;iç:lo dos meus collogas um tcn·1Jl'etaç\:1o 1le unrn, dispo,;;ição constitucional. 
projecto de lei, Apr·esento tambem it considernção cht Ca-

O sa. Jolo DE SrouEIHA- v. Ex:. devia m:1r:1. o projccto de lei en1 reterencüt ao corpo 
- ecclesiastico 1.lo exercito. 

apontar os factos· Niio sei p.:n·qne sub~ aind;t s:;imellumte 
o SR. GABIXO BESOURO- P:mnitfa o nobre corpo. (:lpoinrlos.) 

deputado que eu nüo responda. ao sen a parte. Depois ele [H'omnlgad:t a. Comtituiç:ito, depois 
Si,S. Ex. quizce, •·enh:t à tribnna discutir, e t!e rlec1·2tad<t a sepa.eacão ent:-e ;1 Igreja. e o 
estou prompto a responder-lhe, si porren- E.;ta•Jn, o corpo ecclesic<stico é uma excres-
tura contradicto.r o que estou dizendo. cenci;-1. no exE:rcito. 

O SR •. Jolo DE SIQUEIRA-V. Ex. accus2 
sem provar. 

O SR. GAnrxo BE;on~o -- O ontl'o iwcjeeto 
refoee-se ã, reforma 1los ofl1cines rio exerdto. 
E' outro ponto da ConstituigiLo qne tem sido 
constantemente violado. 

Mas como n1o er:t razoave! que se ferissem 
os dieeitos dos ecclesiastii:os quP- delle l'azem 
parte, apresento o projecto, extinguindo esse 
corpo e ao mesmo tempo garantindei os di
reito:; dos a.ctua.es c:1pellães. 

São estes os p1·ojoetos. Sr. presidente, qu~ 
venho apresent;u· à consideração da Cam:u·;t. O art. 75 fa Constituiqlo diz (li~): Tinha o dever ele expôr algumas conside

« A apo3entadorfa só poJerá ser da:fa aos rações a r·esp0ito de outro assumpto. Entre
funccionarios publico3 em caso de inv.tlirJez tanto, niio o f'arei, porque esta c,unara ai.n1h1 
no ser-riço da Naçã:o. » está soh :t má impressão produzi.da nib sõ 

Entl'etlnto, o Sr. Pl'esidente <l:t Rcpuhlicn. pelo discm':>O do nobre deputado por Pel'llam
com o Sr. ministro cb guerrn cootinuam tl lmco. n::i sessão de ante-hontem. como tam
reformar os officiaes do exercito compnlsoria- bmn,· solJ uma, ainda mais profunda, pro
me11te. duzida pelo discurso pronunoiado no Senadc>, 

o SR. PmEs FERREIRA- ,\s rcJf'ormas não no nresmo dia, por um senador que e irmão 
se ~·eg3m pela:; mesnns leis cl:i aposenta- do Presidente cfa Republicf~. 
dorm. O S1~. ZA~TA-E' melhor- não fallar nisso. 

O S-1>.. GABrxo BESOURO:.._ O art. 7'5 eh (Apoiados.) 
.- Constitnição é muito claro_, reldre-se a (1!;1.c- ·.-o SR. G,\Brx:i BEsouRo_;Não faJlr,rei nisto 
cionr_irfo publico, em cuja c:itegoria està in- ?lias o tliscu:·so do S1·. senndor tem uma" 
cluir~o o -militar; e os tt~·ts .• 73 ,G _ 7-! pod.om ! pa,r~e ge~~l que p.1rece. envolver-toda a, op
sernr par~ç e~cl@,recel·o amdr~ m:.us; , J{P_Slçtiec=dest~ Gamara ; e corno uin humild~ 
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soldado que 0 milito _nas 11leiras dessa. appo-1 serviÇo militar 011 lrn1m1,nitario, a reforma com 
siçã.o~ devo l<tvl'ar o, men pl'ütesto. , menos de 25 aunos tlo serviço _ deverà. ser 
-_ .Este protesto consiste~ $1'. presid~ntc, en.1 1·concerlítht com o s~ltlo por in~eiro. . = 

cl1r.er riue a respost« a. dar n S. ~x.-, esta _ Art. 2. 0 O::; officl'le:;; que torem reformados 
compr-ehe!-ldida. nas. suas proprias r.:lla._vras, lter;:-i_-ô dil'<~ito a pe1·?~ber: além. ~o :>o1't_o d;• 
p-.rque, si o e::;tylo e o homem, s. l'..X. esta I'CiOrma, uma, grat111c<1çao add!c1onal . cor
retr•atado no seu discurso, no r1ual vason respondente ao posto, à idatle e ao temp_o;de 
toda <~ su<1 alma. , _ I serviço, polo modo seguinte : 

E" n, unic.1- _i·espost:i, portanto, rpte tenho a 1 - otr-1·c1·.,e"' .,.. 11 er·""s·_ c'o e'_~- -,,.,t r··,,.·r·as Fx ""--'OI;: - ··~- 1 .,Clv!Oe 
t 1tT1 ~ 1 

1 
· .• · '

1
: •• 

1 
ela armn.da, i::;to é, marecha.l on al- _ 

en 1º l:OllC.Uit o. 1 mirante com mais tle ôi annos de 
(.1Jaito bem. ! Jfoit.o bem .') idade, µ-~ncral de di vb:I o ·ou vice-
\" cem ú n1e~a, s'ln füJ1>s_ 0 con:;idci;ados a.lmirante com _mai; de 65 anuo:;, 

o11jectos de deliberação o::; se~'llintc::; gcn~ral tle l1r1ga~;i, ou. contrn-
" almirante com m:11s de 6'.) n.nnos, 

l'RO.TECTOS 

N. 2:3-1891 

g -.:tingue o coi·po c.;clesia,:tico "º e;.;ei'cito e 
pi·ovirfcncia a ;·espeilo rio:; o/ficiac:S-jlculres 
de.,se corpo. 

A Canwra rlos Deputarlos resolve : 

por caJa ar1110 que exceder aos 30 
ele servi~:o •....•...•...........• 

OITic:iaes su periorcs, isto é, co
l'Onél ou cnpitüo de mar e gnerra, 
com mais de 58 mmos de idade, 
tenente-coroGel ou capitão de fra-
gata com mais de 5ô annos, major 
ou c:ipitüo-tencnte com mais de 50 
a.nnos, por cada a.uno qne exceder 
aos 25 de serviço ........ -....... . 

Art. 1." Fica, cxtincto o corpo ecclesias- Ollic:iaes snbalte1·nos, isto é, ca-
tico do exerci to. 

Art. 2. u o Poder Executivo tictt auto1·zs·LdO pitão OlL 1º teu ente da armada -
f. n com mais de 45 annos de iJmle, n_ re ormar o.:; ol wiacs-·liadres rlessr, corpo, 

1 1 tenente ou 2_0 tenente rla armada, El 
e c\·e1v º:º~ que não .co11lat·e111 ai ada 20 ·.:rnuos a Heres com· rnai. de 4o i: de 
'.le ~en1ço, ser re:orrnitdos com o sohto por id·•tle por "'::t(l·' ~1nno nueai~~cºe~lei· 
111te1ro. '· :. '"''. •• ' '-l to:X l 

1108000 

80$000 

60$000 

l 
aos 2o d1J serviço ...............•• 

A:·t. :'l. 0 J;,'lvog-am-se :'..S disposições em 
contr·ario. ' - Art. 3.0 (!s o!Ticiaes. do. exercito e ela ar~ 

S-tla das :;e~sõcs, 1:~ de .1·u1110 lr' 18(Jl -G ·1 ~nada qne _tiverem attmg1d9, os.gen~racs a 
Bcs:mro.- Bm·bosa Li111ii: 

N. 26-lS:J! 

l , · · · idade de (i;:i annos. o::; Sll[)enores a, de 06 e os 
~ubalterno.s a do 50, serão inspecciom~dos por 
JUnta mecltca e, no casn de serem .JulgaLlos 
inaptos pan• o serviço militar, immediatn.
rnente r0fürmn.do:>. 

l'rovindencic1. sobre rc/iw11w dos ojfic:aes elo Pnragr:ipho unico. Os oftlciaes iuspeccio-
cxerc:to e da annar.la nados ele accorclo com este artigo, julgados 

ainch aptos pnra o serviço, serão nornmente 
O Co:igre~so N<tcionaL r0s::ilve : inspecciouados, os generaes de anno em anno, 
Art. J .·· o;; o!Dcbes do e~~(<l'ci to e àa ai·nirul;l os superiores de dous l~tn dous annos e os sub

~ó poclerü,o set· l"<J iút·;nndos c:11 caso ifa ÍHYil· :dtel'llOS de tres et'n tre:; auoos. 
'lidez no servic..~o rln. u:u;.ii•1 e 1·,~conltoci<la. por Art. 4.º O tempo de serviço de campanha 
inspecção de s<ú1de. sc;·ú contado pelo dobro pn.m todos os of:'eitos 

§ 1.0 Os officiaes considcrn.<lns invditlos em <ln r~i.11·ma'. ~!Jclnsive a. percepçã,o da grn,ti
inspecç-iio de sande e qw~ t:on tarem mn,is<le ficaçao ;1dd1c1onnl. 
:35 annos d•3 serviço, serilo refornw.l1lS com 0 ~\.rt. 5. º Os 'officiaes gencraes do exercito 
posto _immc<li: ttamente superior e e ;·,;:;pectivo reformados, quer os actuacs, quer os que o 
soldo deste por inteiro; o::; que conttr.em de ror ~m sendo, de or•• em cliante, terão as de-
30 a 35 annos o serão com a g-1·.1duaç:io do nominaçües como si fosse1il do qu:1.dro efi'e
posto immediatamente superior e o soldo cpvo, bto é, os br-i:.;·:ulciro;, geueraes_ de 
correspondente ú patente effectiv:i, e os rrnc hr1gadn, os mar.echn.es de campo gené·aes 
contarem de 25 a 30 annos, com 0 po::;to e 0 de divisii.o e o.s tenentes generaes marechaes. 
soldo que possuírem. · :Art. O. 0 Revogam ·se as _ disposições em 

§ 2.0 Si as lesões 011 molestias incura.veis contrario. - ; -
procederem d_e D_erimen_tos ou contusões i·ece-l __ S:11;:;, · das se_ ssões, J-1 de julho da 1801.~ 

-bidas . na guerra -ou : em qualquer ~cção de G. Besouro,....;.;~4_'. A;e,-eclo. _ 
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sobre exercícios de companhia. e de esquadrão, 
conforme a arma. a que pertencer o exa.miua.n

Rerula 0 accesso aos 1){)stos de officiaes dos do, manejo de armas, fogos e suas differenta!i 
~ d1fferentes coi·pos e armas do exercito especies e seu emprego, pa.pel d~ uma campa· 

.N. 27 - 1891 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1. • O àccesso aos di1!erentes postos 

de ofilcial do exercito sel":i. gr.ldual e succes
sivo, _desde alferes ou 2° t enente .atê marechal 
e tera Jogar, observadas as segurntes regráS: 

§ i . 0 Estes postos serão: 
1.0 Alferes ou 2° tenente; 
2. 0 Tenente ou 1° tenente; 
3. 0 capitão; 
4.0 Major; 
5. 0 Teuente-co1·ooel ; 
6. 0 coronel; 
7. 0 General de briiadu; 
8. 0 Genernl de divisiio; 
9. • Marechal. 

nhia ou esquadrão nas di!forentes phases de 
uma acção, utilisação do terreuo e empt•ego 
das ordees unida e dispersa. nos combate3, 
emprego e uso das munições, serviço de vi
gilancia e de exploração, regras de tiro, ser
viço tle infantaria e cavallaria em campanha, 
escripturaão de companhia 011 esquadrão e 
regulamentos do exercito. 

§ 9.• Logo que tiverem desapparecido o 
ultimo alferes e o ultimo tenente sem o curso 
da. arma., as promoções aos postos immediatos 
serão feitas todas por a.ntiguid:ide. 

§ l O. As promoções aos posto;; de l 0 ten:mte 
e capitão de artilharia serão feitas por anti
guidado entre os 2"s tenentes e 1°• tenentes 
que fü·erern o curso da arma. 

§ 11. Nenhum alferes ou 2° tenente, te
nente ou lo tenente poderil. ser promovido M 

§ 2.0 Nenhuma praça poderá. ser promovida. posto immediato sem ter o inter5ticio de um 
ao posto de alferes de infantaria ou ca.vall:l- ttnno de effectivo serviço naquelles postos. 
ria ou 20 .tenente de ·artilharia, sem ter o § 12. .As promoções ao posto de major 
cll!'so das r<-!fer·illas armas e sem satisfazer :lS nos diversos corpos e armas do exercite serão 
seguintes condições : feita.s: . 

1° - ter 20 anoos de idade ; lº-nos corpos especiaes e na arma de arti-
2º - ter, pelo menos, tres annos de praça no lha.ria, um terço das vagas por ruer€cimento 

exercitO, sendo um delles de etl'ectivo serviço e dous por antiguidade; 
arregimentado ; · 2•-nas armas de infantaria e cavallaria 
· 30 - ter tres meses de sargentação de com- metade elas vagas serão preenchidas, ern 
:panhia, esquadrão ou bateria. · ordem de antiguidade, pelos capitães que 

§ 3.~ A promoção ao posto de alferes ou 2" tive1'eD1 o curso da arma e metade, tambem 
tenente, satisfeitos os requesitos do§ 2fi, sera: por antiguidade, pelos que uão tiverem o dito 
feita. em ordem de antiguidade, salvo motivo cur~. 
de incapacidade, por effeito de mil.o comporta- § 13. Quando não houver mais capitães nas 
mento ou conselho e q11e deverá ser publi- armas de infantaria e ca.vallaria sem os 
cados respectivos cursos, as nromoções ao posto de 

§ 4.(1 Metade das vagns de alferes ou de 2° major serão feitas na ràzão de dous terços das 
tenente será preenchida por promoção dos vagas por antiguidade e um terço por mere
alferes alumnos, em ordem de antiguidade. cimento. 

§ 5.o Não é condição indispensa.vel paru a § 14. Nenhum capitão pederà ser promo
prómoção ao posto de alfe1•es ou 2" tenente vido ao posto "dé majo1· sem te1' o intersticio 
ser sargento. · <le dous annos de etrectivo serviço naquelle 

§ 6. 0 As promoções aos postos de t e- posto e sem ter prestado um exame pratico 
nente de infüntaria e cavallaria serão perante uma commissão composta de officiaes 
feitos na razão de metade das vagas por es· superiores, designada pelo comman~ante do 
tudos e em ordem de antiguidade entre ·os que districto militar, que a presidira ou desigoat•á 
tiverem o curso da ar.roa e metade por anti- quem deva presidil-a. : . 
gqidade entre os que não tiverem o dito § 15. Na Ca11ital Feder-al acommissão de 
curso. que trata o paragrapho antecedente serà. no· · 
~ .7.0 Os accessos aos postos de tenente e meada pelo ajudante geni'al. 

capitão, dos ãlfe1•es e tenentes de infantaria e · § 16. O exame pratico de que trata o § 14 
cavallaria que não tiverem o curso_ da arma, versara, coutorme o corpo ou a.rma a que 
não podeni o ter logar: s~m que estes ten.ha:n pertencer o e:taminando, sobre ma.oobr.11s de 
prestado um exame pratico. . batalhão ou regimento, marchas, esta:c1ona-

§ 8.0 O exame de que tr-c1.ta. o§ 7° sera pre- meutos, bivaes e acantonamentos, ta.t1ca. da 
stado perante uma commissão presidida pelo arma, em.prego dos focos e do terreno. ser
commandante .,do districto milirar ou por um. viço de vigilancia. em campanha, emprego 
official superior por elle· designado, e~ epo-. da fortificação ·ª"11 ca.rnpanba., detalhe, escri
cas determiru.da. de càda. . anno e versará. pturaQ&o, àd;lilllistraÇão • dos corpóS, regúla-
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mentos militares justiça militar e especial- í 5°-intelligencia, illustração, instrucção 
mente para os capitães do corpo' de· estado- militar e curso de arma; 
maior e de engenheiros, trab tlhos de explo- 6°-bons costumes, boa reputação civil e 
ração e reconhecimento, serviço de informa- militar. 
ções e de estado-maior em geral, serviço de § 25 Qualquer praça ou official pode~à ser 
pontoneiros, sapadores e·mioeiros e trabalhos promovido por actos de bravura, p~at1~ados 
indispensaveis a realização das m't~chas _e em acção de guera contra~ estran_g~1ro, mde
operações de auer·ra, tae.:> como fort1ficaçao pendentemente dos requisitos ex1g1dos pela 
de campanha, ºabertura e destruição de passa- presente lei nos casos ordinarios de promoção. 
gens, etc. § 26. o tempo de etrectivo serviço exigido 

§ 17. O tempo de effectivo serviço prestado em cada posto para os accessos será redusido 
pelos capitães de estado-maior de Ia classe, a metade para os otliciaes que estiverem em 
de artilharia, cavallaria e infantaria, antes operações activas de guerra. 
de serem transferidos para o corpo ele enge- § 27. Os exames de que trata.mos§§ 7°, 
nheir·os ou de estado maior, sera tambem 14 e 22 serão dispensados para os ofüciaos que 
levado em contn. para a computação dos do~s estiverem em operações activas de guerra. 
annos de interstício exigidos para a tiromoçao § 28. Logo que se der vaga de qualquer 
ti ma,jor 3 ele que trata o§ 14. . . posto, seráella preenchidn. dentro dos 30 dias 

§ 18. As promoções nos corpos samtar1os no m:i.ximo, a contar do dia em que o Governo 
serão rei tas, em todos os posto~, dous terços tiver tiilo a a respectiva communicação e com 
por antiguid~lde e um terço por merecif!ien~o; antiguidade do dia immeLliato ao em que se 
e por concurso as nomeações para o prune1ro tiver dado a vag-a. 
posto. § 29. Todo o olllci:ll que responder a con-

§ 19. As promoções nos postos <le ten!-:n!e- se lho e for condemnado per haver se utilisado 
coronel e coronel sel'<1o feitas nas cona1çoes dos dinheiros dos seus subordinados ou supe
exigidas para os capitães nos§§ 12 e t~. riores, por offensas á moral e pelos crimes de 

§ 20. Nenhum ma,jor ou tenente-coronel suburno, concussão e peculato, quando a pena 
será promovido ao posto immediato sem ter, não implicar expulsão ·do exercito, será im
o major dous annos e o tenente-coronel um mediatamente reformado. 
anuo de e:trectivo serviço nestes postos. § 30. o officin.l que for o numero 1 para 

§ 21. A promoção de coronel a general de a promoção e náo puder ser promovido, por 
hriaadn. serli. feita. por merecimento, e nenhum não ter ah1da presta.do os "exames de que tra
cor~nel poderá ser promovido sem ter tres tam os §§ 7º, 14 e 22, ser·à immediata.mente 
annos de e.ffectivo serviço neste posto e sem reformado. 
ter prestado um exame, pnr meio do qual § 31. Ao official que se julgar preterido em 
revele sua capacidade e aptidão para o desem- seus direitos á promocão, quer por antigui
penho do importante posto de general. dade, quer por merecimento, é garantido 

§ 22. O exame de que trata o artigo ante- dentro de um anno, direito de reclamação com 
cedente constará ele uma these escripta sobre recurso para o Supremo Tribuna~ Mili_tar .de 
materia do proªramma, a escolha do exami- Justiça; e no caso de ser reconhecida a Justiça 
nando, e de uma

0

defesaoral da these, julgadas da sua reclamação, sera immediatamente 
por uma com.missão composta, pelo menos, de promovido com a antiguidade que lhe couber. 
tres aeneraes um dos quaes, o mais graduado § 32. O Governo fixara, em regulamento, 
ou nfais antigo, será o presidente_. _. . . duas épocas em que deverão ter logar; em 

O exame versarú sobre as orgamsacoes m11I- cada anno, os exames de que tratam os§§ 7°, 
tares, estrategia, tatica das marchas, de 14 e 22. . 
estâcionamento e de combate, estudo de the~- § 33. o tempo que o official estiver com 
tros de operaçõ3s, fortificação, e sítios, mob~- parte de doente e o de licença por inspecção 
lisação, systema _de _rec~utam:u~o .e de ~e.ser- de saude, o·pa.ssado ·em tratamento nos hos
vas administraçao.Justlçae d1sc1plmam1lltar, tiitaes e o decorrido no desempenho de com
dir~ito internacional e serviço de arbitros. missões estranhas ao Ministerio da Guerra, 

§ 23. .~s promoções ao~ post?s de gener~l não exceptuados na presente lei, sera compu
de divisão e marechal serao feitas. por anti- tado unicamente para reforma; o que fo~, 
guidade, devendo os generaes-d~ brigada e de porém, concedido l)ara tratamento d~ fe1·1-
divisão terem um anno de serviço nestes pos-' mentos recebidos em combate, em acçao de 
tos e exercido um comm~ndo militar~ serviço militar ou humanitario, será contado 

§ 24. Constitua merecunento para as pro- para todos os e:ffeitos. 
moções: § 34. o tempo de frequencia com aproveita-

1 º-disciplina.; · n;iento nos estabelecim~ntos militares de en"'.'" 
2.0-valor e subordinação; smo, C?mO alumnos sera ~ntado_par~ !Odos 
3º~serviço de gu~rr:a ; .. · . . . .. os e_~e1tos, men~s para bau:a ou dennssao do 
4º~bons serviÇõs prestàdos na paz , ser,tiço do exercito. . 
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§ 35. Os offichtes arregimentados e os dás 
corpos espechtes contarã:o, p;lra totkis os effei
tos, O tempo decorri,]o llO uesemponl!O ÚO 

mand:ito da oleie-ão popular·, rte missii.o diplo
matica ou reseernd:L no exterior •: de cargos 
nos corpos de policia ou <lc b:1moolros, que 
forem desempenhados com permissi'i.o do poder 
executivo. 

§ 36. O official submettido a consel!w de 
guerra conta para todos os effeitos, no caso 
de ser nbsolvido, o tempo LI.a prisão e bem 
<issim aquelle que respomlemlo uo füro civil, 
fôr igualmente absolvido ; e o p~rderá pam 
todos os effeitos, no caso de condemnação. 

§ 37. As vagas de tenente de éstado-mnior 
de l"' classe serão preencbidas pm· promoção 
e 11or 01•dem de antiguidade, pelos 2°• tenen
tes de artilharia e alferes de iat'antaria e 
cn.valfaria, legalmente habilitados com o 
curso de estado-maior. 

§ 38. o preenchimento das vagas de capitão 
do corpo de engenheiros sera feito por trans
ferencia. e por ordem de antiguidade, pelos 
capitães do estado-maior de l"- classe, de ar
tilharia., cavallaria e infantaria, le,g-almente 
habilitados com o curso de engenharia. Na 
falta de capitães habilitados, as vagas serão 
preenchidas por prornocão e por orderr. de 
antiguidade, dos tenentes e 1°5 tenentes do 
exercito que estiverem habilitados. 

§ 39. As vagas que se derem de capitão no 
estado-maior de 1"' classe serão preenchidas, 
na razão de dous terços, por 11romoção dos te
nentes do corpo e o terço rest.ante por trJ.ns
ferencia dos capitães de artilhari<t, cavallaria 
e infantaria devidamente habilitados: tanto a 
promoção como a tr.tnsferencia serão por 
ordem de antiguidade. 

§ 40. Os officiaes transferidos, em virtude 
da '(lresente lei, p1lra os corpos . do estado
maior de 1 ª classe e de engenheiros ne~ 
nhum prejuízo soJirerão em suas antigui
dades. 

§ 41. Metade das vag(ls de alumnos que se 
rlerem annualmente nas escolas militares. 
será preenchida. por espaço de quatro annos, 
pela matricula das praças que, na da.ta desta 
lei, ja pertencerem ao exercito e -satisfizer em 
as ex.igencias dos. respectivos regulamentos 
escolares. 
_ § 42. ~i acontecer , para. preenchimento de 

uma ~-it"ga, não haver official com interstício 
exigido ficará a vaga aberta, até que haja 
ofl:l.cianiabilitado . 

§ 43. O poder executivo organisarà r egu
lamento para execução da presente lei. 

Art. 2. 0 Revogam-se todas as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 13 de julho de 1891.
Gabino Besom·o. 

Vem U. mesa, é lido, apoiado, posto em dis
cns~ão, que e sem debate encerrada, e appro
vallO o seguinte 

e Requeiro quo o poder executivo, pela se-. 
cretarili. compet::nte, informe: 

l. 0 Quantos officiaes, discriminadamente 
por postos, existem excedentes nos corpos es
peciaes e armas do exercito. 

2. 0 Quantos officiaes, ta.mbem discrimina
ihmente por poi>tos, existem ext ra-numera· 
rios em virtude de regulamentos espeeiaes e 
no quadro extraorclinario do exercito. 

Sala da:s sessües, 1:3 de julho de 1891. -
Gabino Besouro. 

E' li ta e envi[\da á com missão de polici..t a 
seguinte 

]11di CCJ,ÇiiO 

Indico que se façain n o regimento as se
guintes alterações: 

Ao art. 58 accresceute-se in fine-sem que 
seja permittida discussão. · 

O art. 59 substitua-se pelo Ségufote: 
Terminada a leitura do expediente, um dos 

secretarios proc::ederà a chamada e veridcado 
que não está presente, pelo menos, um terço 
de membros da Camara. o presidente annu n
ciará. a ordem do dia seguinte e declamra não 
haver sessão, lavrando-Se apesar disso, a acta 
da reunião, em que se fará menç~o do expe
diente lido e dos nomes dos deputa.dos que 
compareceram e dos que deixaram de com
parecer. 

Si, porém, verificar a mesa estar presente 
esse n umero de deputados, a Camara prose
guírâ na ordem dos trabalhos, ficando adiadas 
as votações até que haja maioria absoluta. 

-Sala das sessões, 15 de julho de 1891.
Arthur Rios. 

São lidos e julgados objectôs de deliberação 
os seguintes 

PROJECTOS 

N. 24-1891 

Gara~ite o li1're e~ercicio de qtialguer profissão 
moral, intellectual, e iwlUlltriat de accordo 
com o art. 72 § 24 da Constituição Fe-
deral. · 

O Congresso Nacional decreta :-
Art. l • 0 O exercioio das profissões de--

qualquer ordem, moral, inteUectual e indus-
- '<.- . 
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triai, a que se refere o art. 72 § 24 da Con-1 Unidos da America do Norte, ficando o Poder 
stituição, não clepenrle da obtenção ou exhi- Executivo com a liberdade de determinar os 
bição ele qualq_ner titulo OJl diploma. _ portos cm que cle\'~111 os mwio~ estacion~r. 

Art. 2.° Ficam revogados os al'ts. 1::>6, . Pnrag-1·n.plio umco . . Convertido em)e1 o 
157 e 158 do Co1lig·o Penal, o capitulo V do pf'esente pro.jecto, serà. immediatamente en
decreto n. 169 ele 18 ele ja.neiro de 1890 e todas via lo l.l<1ra essas estações, pelo menos, um 
as mais disposições que forem express·l ou navio pa.r<t c:-tda. uma. , 
implicitn.meute contrarias ao livre exercício Art. 3. 0 Nas estações navaes o Poder Ex:e
de qualquer -profissão scientifica, litteraria, cutivo manterá o pessoal dos navios st:ricta
technica ou pratica. meote limitado ao marcado pt1ra suas lotações 

Sala das sessões. 15 de julho de 1891 .-De- pelo Quartel Ge?eral de Marinha, incumbin-
1netrio Ribeiro. -Gonçalves Ramos. -Barbosa do:-se (~e orgam:iar regulam~n~o~ para seu 
Lima.-Annibal Falcão. -Alcinclo Uuanabara. respectivo embarque e subst1tm.çao .. 
-Nelso'lt àe Vasconcellos.-Be:;erril.-1v1u- Art ... 4.º Revogam-se as disposições em 
niz Freire. contrar10. 

Sala <las sessões, 15; de julho de 1891.-
N. 25-1891 -J. Retitmba.- lndio do Bra:;il. 

Autorisa o go-.ernu a desperuler no corrente N. 29-1891 
exercicio atfi à somma ele mil contos de reis 
corn os e~tudos e trabalhos necessarios !i fim- Declai·a nulla a 2ª parte do art. 21 da Con· 
daçci:o lle colonias nacio1w.es. stitiiiçao do csta(lo de Santa Catharina rela· 

O Congresso Nacional decreta: 
Fica o Poder Executivo autorisado a des

pende~· no exercício c~rrente até à somma. 
ae mil coutos de reis com os estudos e 
trabalhos necessarios para <t fundação de 
colonias nacionaes nos terdtorios lirnitrophes 
dos estados speteútrionaes da Republica, 
sendo observadas as disposições do decreto de 
15 de janeiro. de 1890. 

Sala das sessões. 15 de julho de 1891.-De
metrio Ribeiro. -Gonçal'Ves Ramos. -Barbosa 
Lima. -Annibal Falclío. -Alcindo Guarw.bam. 
- Nelson Vasconcellos. - Bezerril. -Moni:; 
F~·eire.-0. Palleta.-Casimiro Junior. 

(Vai ã. commissão de orçamento.) 

N. 28-1891 

Crêa districtos e estações navaes ao norte centro 
e sut da Republica .:: dá. outras pro'Videncias 

O Poder Legislativo decreta : 
Art. 1." Ficam creados ti·es · districtos na

-vaes no Norte. Centro e Sul da R~ ,iublica, 
·.além das fl.otillÍas do Amazonas, Rfo Grande 

tivamente ao casamento civil. 

O Congresso Nacional declara : 
Artigo unico E' contraria ao disposto no 

art. 7".!,, § 4° da, Con:5tituição Federal, e por
tanto, nulla., na conformidade do art. 63 da 
mesma. Constituição <t 2a. parte elo art. 21 da 
Constituição do estado de San~a Catharina, 
tornando obrig-atoria a precedencia da cere
monia civil para validade do casamento. 

Sala das Sessões, 16 de julho de 1891.
Demetrio Ribeiro.-Gonçalves Ramos.-Bar
bosa Lima.-Annibal Falcão.-Alcin.do Guana
bara.-Amphilophio.-N elson de Vascoceltos. 
-Be::erril.- Moniz Freire.- C. Palletta.
Casimiro Junior. -Ferreira Pires.-Eduardo 
Gonçalves. · 

Vae à commissão de constituição, 1egisla
Ção e justiça. 

N. 30 - 1891 

Manda obser"Olff a.d libitum as cei-i11ionias, 
gu.er religiosas: quer civis, prescriptas paNt 
celebração do matri1nonio. 

do Sul, Alto Uruguay e Matto Grosso. O Congresso Nacional decreta: 
Paragrapho unico. Os districtos terão séde 1 nos Estados do Parà, Bahia e Santa Catharina Art · • 0 Pelo art · 72 § 4º da Constituição 

e serão assim cla.ssificadcs: 1 º, s. Pauio, Pa- fica salvo aos cootrahentes observar, antes ou 
ranà . Santa Cathariua, Montevidéo e Buenos depois. das formalidades civis, as cerimonias 
Aires; 2º Espir'ito Santo, Bahia, Sergiµe, prescriptas pam celebração do matrimonio 
Alagôas, Pernambuco · e Parah1ba _do Norte; pela religião delles. 
3º, Rio Grande do Norte, Ceara, Piauhy, Ma- Sala das sessões, 15 de julho de· 1891.-
ranhão e Parã. Badarõ .. -Ferreira Pires.-lgnacio Tvsta. 

A:r-t~ 2.º Ficam creadas duas estações na- . Vae à com.missão de constituição, legisla-· 
vaes : uma na Europa e outra nos · Estados ção e justiça. . · 

Ca.m11.ra. V.I 46 
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Entra em discussão, que é sem debate en
cerrada, e approvado a seguinte 

RED • .\CÇÃO DO PROJECTO N. 4 DR 1801 

L icença ao J ui:: fedei·al da secção de S. Pa11lo, 
D;· . Antonio Lui~ dos Santos Weracck 

o Congresso Nacional r esolve ; 
Art. 1. • E' autorisado o Governo a conce

der o.o juiz fede ral do. secção de S. Paulo: 
Dr. Antonio Luiz dos Santos Weraeck, seis 
mezes de licença com o respect ivo ordenru:lo, 
pa.ra tra. tar de sua saude, onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contra.rio. 

Sala. das commissões, 13 de julho de 1891.
Baptista da -~fotta.- Jt<oencio d'.Aguiar. 
Felisbello F ;·eire. 

O SR. PRESIDENTE annuncia. que se v:i.e 
entr ar na l "- parte da. ordem do dia. 

O SR.. fü.RJ30ZA Lnr.A. pede a palavra pela 
ordem. 

O SR. . PRESIDE~TE observa ao Sr. depu • 
tado que se vae proceder á leitura da mate~ 
r ia que foi dadn. para ordem do dia ; em se
guida, concedera a ·palavra pela ordem ao 
Sr. deputado. 

Procede-se ~leitura da emenda ao projecto 
n. 14, sobre credites supplementares às ver
bas...;..subsidios dos senadores e dos deputados. 
SecretaI'ia. do Senado-da Ca.mara.- na ·impor 
t ancia de 2 .051: 057$368. · 

Constituição, e a mostrar que a primeira 
assemblóa republicana. quer e llóde contri
buir para consolidar o rcgimen repub licano, 
e que nii.o ::i. animu. o espírito de opposição' 
esteril, que esti certo que as dlsposições ·que 
apresenta si nã.o forem approvadas taes quaes 
se acham, darão, pelo menos, ensejo ]lara 
que seji.l. submettido ã. consider ação da Ca
mi'.ra alguma. emenda. que constituo, o r eme
d io elfic:iz a esse estado de cousas. 

Lembra que os inconvenientes que pretende 
evitar teem consistido : J•, no abL1so rl::i., ex
plicações pessoaes; (apoiados) 2°, nos discur
sos paro.l lelos,nas inter rupções impertinentes 
e frequentes que perturbam os debates, im
possihilitaudo o orador de occupa.r a tri
uuna. e de produzi!' uma ur gumeotação S!iria 
para. o esclarecimento de qua.lquer assumpto, 
3°, fioalmeute a transrereocia. da urg eocia da. 
discussão de qualquer assumpto pttra depois 
de esgotada a ordem do dia. 

Depois ele ler a sua indicação, diz ainda o 
orador que acliscussão esclarecera o assumpto, 
cadii um contribuira com o cootiogente de 
sen patriotismo pn.ra cortar o mal pela raiz, 
e cootribuir efficizmente para evitar que a 
reproduccü:o de taes scenás façam crer que ha 
neste recinto quem tenha o firme proposito de 
perturbar us sessõe>i e fazer com que a Ca- . 
mara ipcorra. nas j usta.s censuras publicas. 
(Apoiados.) · 

Vem à mesa, é lida e enviada á commissão 
de policia a seguinte 

lndicaçrlo 
o SR.. BARBOSA LnrA (pela ord,e;n. )- Peço 

a V. Ex. que consulte a cam:i.ra si me coo- Indica.mos que o regimento da Gamara dos 
cede ·a urgencia de 5 minuto;; para. apresen- Deputa.dos seja modiftr.ado nes~e sentido : · 
tar e fundamentar uma fudicaçâo de refor- Art . l . 0 São expressa.mente prohibiilas as 
ma do regimento. explicações pessoaes, podendo o presidente 

Approvado . cassar a palavra ao deputado que se esquecer 
desta prescripi:ão ou que usar de expressões 

O Sr_ Barbosa LiJ:na- Pediu a aggressivas contra quem quer que seja . 
palavra para submetter á consideração da Al't. 2 . 0 O deputa.do que insistir em inter
casa uma indicação tendente a reformar o romper com apartes qualquer discurso, ou 
regimento no sentido de obst~r, de uma vez estabelecer dialogos que possam desv iar o 
por todas, que se repitam as scenas que muti- debate e perturbai· a discussão, sera chamado 
varam, com tão justas razões, o desgosto ã. ordem pelo presidente . . 

· g-eral e o desanimo que se nota em todos os Paragrapho unico. Si, porém, apesar dessa. 
mêinbros desta casa., e a desillusã.o do pu- advertencia,continnar o. interromper o orador, 
blico desta capital, em relação às esperánças desattendendo á mesa, será esse deputado no
qu~ -depositavam na sizudez, no criterio e m:ina lmente convidado pelo presidente a · 
nas dispósiçoes organicas da primeira as- retirar-sê dô recinto. 
se!llblêa. republica.na. . · Art. 3. 0 Nenhum deputado poderá ter a 

Haver a quem ache na indicação que vae palavra. para discursar sobre r equerimen tos a 
apresentar disposições draconianas, mas sã.o pretexto de fundamental-os, devendo Iimitar
de tal natureza os incoil venientes a. que se a envia.l-os â. mesa, que os porã. a votos 
a.caba de alludir, e tendem por tal fôrma. a . sem discussão. 
reproduzir- se com insistencia. e impedir qn~ Art. 4 .0 Nenhuma urgencia. poderá ser 

. comecemos a trabalhar para desenvolver as conr~edida depois da. primeira meia. hora; de 
theses syntheticam.eute a.presentadas pela sessão. 
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Paragrapho unico. Quando, porém, o as
sumpto sobre que versar a urgencia for, a 
ju?zo da Camara,de importancia excepcional, 
será a ma.teria discutida depois de esg,otada 
a ordem rlo dia ou na hora seg-uinte ao tempo 
designado para a sessão, entendendo-se esta 
prorogada pela votação da urgencia. 

Sala das sessões, 15 de julho de 1891.
Barbosa Lima.- 4.tcindo Guanabara.- Joâo 
Lopes.- Augusto de Freitas.- A. lndio do 
Bra:;il.- Fenvmdo Sirnas .- N elso1i de Vas
concellos.- Se·verino VieiYa.- 1lionfa Freire. 
- Be:;er'f'il.- A. Stock.ler. 

ORDEM DO DIA 

disposto na i~ parte do art. 22 da Constitui
ção Fec.leral. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contraria. . 

Sala. das sessões, 15 de julho de 1891. -
Cesar Zama. -.i 

O Sr. Severino Vieira diz 
que, apesar de hn.ver na ultima sessão se 
occupado com a; materia em discussão, tem 
n0cessídn,de üe voltar ao assumpto para escla
recer o seu pensamento, que parece não ter 
si0o attingido .t<~lvez ou certamente por de
feito de expos1çao. (Ntlo apoiados.) Ve que 
todos os j0rnnes que dão resumo dos debates 
desta Gamara não lhe uttribuira.m a verda-

0 SR. PÚ.ESlDEXTE-Está em discussão o deíra opinião que, como propria, afilrmou da 
projecto n. 14. Tem a palavra o Sr. Z tm::i.. tribuna. 

E' rei:;ra invariavel de hermeneutica que 
O Sl.~. Z ' t.UJ.a-Fiquei com ~ pala.vra, as disposições de uma. mesma lei não podem 

da ultima sessão, _corr~prometten~o-me ª ser contrarias uma is outras e menos uma 
apresentar um sub::;titut1vo ao proJeCto com di:;posição comsin-o mesma. 
que couclue a comm1ssa,o ~le _orçame!1t0 0 l Enuncia.do este pensamento, é necessarío 
seu parecer, e esse subst1tuti vo esta nas interpret:Lr o art. 22 da Constituição da 
mãosde V. Ex. Republica, de modo que nesta disposição não 

Não me dou ao trabalho de responder ás pareça haver uma collisão de alvitre. 
observações feitas pelos collegas que depois O ora~lor. enunciou _a sua, opinião sobre a 
de mim occuparam a attenção da casa, por verElade1ra rnterpretaçao deste artin-o. 
que o assumpto está mais ou menos esclare- Disse que a linguagem emp~egada no 
cido, e por isso evito discussões. art. 22 é uma linguagem de futuro. Por 

V. Ex. mandará ler o substitutivo e a conse11u·~ncia, a disposição do art . . 22 não 
Gamara o discutirá, emquanto eu e o:; meus póde ser applicada. siuão em relação ao sub
collegas vamos trabalhar em cornmissões. sidio dos membros do Congresso que se tiver 

Vem á mesa, é lido e posto conjunctamente de constituir depois de terminado o mandado 
em discussão 0 seguinte desta Camara. Esta, foi a sua. opinião que,como 

P.rojecto si•bstitutivo ao· ela commissüo sobre 
creditas supplementares pedidos . pelo go
verno. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.° Ficam approvados os creditos sup

plementares abe1·tos pelo governo, na impor
t11nciade 45:524$400 pc:1.r<t pag-amento do su?~i
dio dos senadores, e 80: 557$976 pa.ra o subs1d10 
dos deputados, de janeiro a fevereiro do ex·-
ercício de 1891. -. 

· Art. 2. 0 E' o governo auto~isad.o a ?-brir 
creditos supplementares, na unportanc1a de 
135:500$ e 166:478$992 para as despezasc?m 
a publicação, redacção de deb&.tes e serviço 
stenographico no actual exercício de 1891, 
assim como o de 15:000$ pat'a pagamento dos 
vencimentos dos empregados da secretaria da 
Camara dos Deputados no segundo semestre 
do mesmo exercicio. 
· Art. 3.º Fica igualmente o governo au

tcrisado a abrir os creditos supplementares 
indispensa veis para fazer face ás despezas 
com o subsidio dos membros do Congresso 
Nacional na sessão actual, de accordo com o 

propria atfirmou da tribuna. 
Suggeriu outros alvitres que, apesar de se

rem inconstitucionaes, o eram menos que o 
alvitre apresentado pelo nobre deputado do 
estado que tambem tem a honra de repre
sentar. 

Si esta Camara é incompetente, como aliàs 
eutende que deve ser, para fixar o subsidio 
que ella mesma tem de perceber na presente 
e seguintes sessões, porque o art. 22 na sua · 
parte final detei•mina que esta lei só deve 
ser adaptada pela Gamara no ultimo anno da 
legislatur-a.~ ainda menos competente é o go
verno a quem, não cabendo pela índole da 
nossa Constituição attribuições legislativas, 
está 'Violando o art.22, estabelecéndo compe
tente para dar este subsidio o proprio Cem• 
gresso. 

Mas diz:..se: si os membros da Camara não 
receb ~rem um subsidio igual a.os dos senado
res, ha :violação da Constltúição. 
. Santo Deus! Toda a violàção, que possa ser 
mvocada nesta Cama.ra, da Constituição, fosse 
esta-porque si não é acceita a tlieoria que 
acaba de : ex:pen.der, si é rejeitada a int~rpre
tação que acaba de .dar ao art. 22 da Consti
tuição, si se quer considerar igual o subsidio, 
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pergunto.: a quem affecta esta violaçfío do 
preceito constitncional? A ifecta :ios membro~ 
ôa Cnmara; pre.lucllcal-os-hiam apeu:1s em um 
direito qu~ a Corn;tituiçào reconhece e consn
grou. Mas desde que os deputados, pelo seu 
voto, renunciam a este direito mnguem esta 
autorisado a tomar-lhes conta. (Apartes.) 

Já vê que enunciou-se mal. Admitte para 
argumentar que haja uma violaÇiio do art. 22 
da Constituição votando-se o credito parn se!' 
pago o subsidio do mesmo modo -por que o frii 
na sessão da Constituinte. Ha offensa de 
algum direito ahi ~ 

lJ:-.r SR. DEPUTADO- Ha o do direito de 
igualdade. 

O Sa. SEVERINO VIEIRA diz que esti admit
tindo por hypothese violaç.'i.o da Constituição, 
mas esta. violaçãe não a.ffecta a massa dos 
cidadãos em geral. 

o 'MES~!O SR. DEPUTADo-Afl'ecta o respeito 
llUe se deve ter â lei fundamental. 

o SR. SEVERINO VIEIRA.-E' um zelo Lie
masiado este, 

Perdoe-lhe o nobre deputaJo- O orador 
está procurando suggerir o melhor ::i.lvitre 
para decidir-se a questão. Parece-lhe ter 
demonstrado que não lla uma violação do 
projecto constitucional, votando-se o subsidio 
que era consignado 1m lei de 1850 para a Ct1.
marn e para o Senado. Mas os nobres depu
tados querem que seja uma violação do pre
ceito constitucional. Pergunta : a Consti
tuição firmou a igualdade do subsidio para, 
os deputados e senadores ~ Sem duvida. E' 
um direito portanto, vigorando o preceito con" 
slitucional, que tem o deputado de l'.,cel:ier um 
subsidio igual ao do senador. Ora, si é um di
reito apenas nosso, que inconvenieute haveria 
em renunciar a Camara este direito, ainda 
mesmo com violação do principio constitucio
nal, si esta 1iolação não podera aifectar a mais 
ninguem do que apropria Camara ~Já demon
strou que não se offende a Constituiç-.ão, que 
o Congresso Constituinte uão podia votar uma 
disposição contradictoria comsigo mesmo ; e. 
por consequenci:t, o projecto constitucional só 
-pôde ser applicado ao Congresso que se co11sti
túfr depois de termiaado o mand;i.to desb Ca"
marà. Si ha infracçilo neste alvitre, parece
llíe" que elle deve ser preferido, porque essa 
infracção a.ffecta não mais ninguem do que a 
propría Camara. E' isto que orador tlueria 
dizer. 

Vejamos agora o alvitre adaptado pala 
maioria da coro.missão. Este alvitre não evita 
a violação do preceito constitucional, confo!'
roe o declarou o distincto representante do 
estado de s. Paulo. Foi S. Ex. o primeiro [>; 
dizer que havia uma violação da Const1tUi
ção, porque a coro.missão, ao passo que se 

l'econhecia incompetente para. legislar sobre 
subsidio na. presente legislatura., não deixou 
ele legisl.11>, iguala.mio o sutisidio dos sen:tdo
res ao que sempre foí veocido pelos deputa
dos. Este alvitre é, portanto, mais incon ve· 
niente tlo que aquelle de que tratou prece
dentemente, porque aqui jã. vamos atre
ctar a situação do outro ramo do Poder Le
gislativo, e vamos colloc:í.l-o na contiugencia 
ou de votar o credi to. conforme foi votado 
;1qui, ou de fazer <'lQUillo que nós queremos, 
por escrnpulo, evitar de fazer. .Nós il<tO 
temos oste tlircito. 

O vi vitre, porem, lembrado pelo p ·:·o
jeeto sub~titutivo é de todos o peior, porí']ne 
é o atteutado mais formil L mab directo, 
mais violento contra o preceitó do ar t. 22 ,fa 
Constituição, que detel'mina que '' ig1t:1ldade 
<lo subsidio ser;'\, decretada, pelo Congres~o 
~acional na, ultima sessão da. leí;i5latum. 

Firmado desta maneira o seu voto, qne 
julga ter externado com toda, a clar esn, de
clara que vota contr<t o pa recer da commissiio, 
coutra o substitutivo do nobre deputai.lo, ac
ceitando, porém, por ser mais logico, o alvi
tre que não offeude o preceito constitucioa<ll, 
eu tendido em termos babei<.; e j uridicos, do 
voto em separmlo apresentado pela minol'ia. 
da commissão. (ilfüito bem ). 

O Sr. Antão de Faria - Vou 
dizer muíto pouco em relação ao projecto 
em discussão. P<irece-me que não ha motivo 
para tam11nhi• celeuma. 

A Constituição Federal con tem disposições 
que cho ma.rei de ordem capita,l e <li,; posições 
de ordem secund::u'ia, J ependentes 11stas íl.e 
legislaçao ordinaria p<lra entrarem em pleno 
vigor. 

Os principias capibles consagrados nJ- Con
stituição vigoram desde n 1lata de SU<l pr·o
mulgt\Ção ; os outros, de or dem secundaria , 
d.~peudentes de l1;;is especiues, esses não po
dem entrar desde já em vig·or, corno qnel'em 
os nobres deputados, membros da commiss;:to 
de orçamento. 

Ora, a Constituição considei·a esta quest ãp 
de subsidio no numern da quellas que deno
minei secundarias, vist o como n o art. 22 de
termina que só no fim da legislatura o Con-
gresso legislará a respeito. 

O SR_ Fr..ôEs DA. CRUZ - Mas determina a 
igualdade de subsidio para senadores e de
putados. 

o SR. ANTÃO DE FARIA.-Essa havemos de 
estabelecer no fi.m dr. legi::ilatura; só assim é 
possivel harmonisar as d uas disposiçi'.íes con
stitucionaes. 

O principio da igualdada de subsidio é prin-
cipio fundamental da Constituição ? · 
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Não; e uma quesfüo de ordem secun
daria. 

Sejamos logicos. 
A Constituição esta.helece ta.mbem a res

ponsabilidade do Presidente da Republica e 
de seus ministros; mas podemos nós, desde ja, 
tornar effectiva essa responsr.bilidade; po
demos punir esses magistrades emquanto não 
tivermos legislado a respeito? 

Não podemos. 
O mesmo se cJit. com relação ::to subsidio. 
li'::.r SR. DEPUTADO - Não ha identidade de 

caso. 

o SR. ANTÃO DF. FARIA - Parece-me que 
ha pe1·feib identida.rle quanto ao argumento. 

C::u SR. DEPUTADO - Pela emenda vae-se 
reduzir a despeza. 

o Sr. ANTÃO DE FARIA.-1\fas violar a Con
stituiçã.o. 

A reducç."io de despeza neste ceso, é uma 
questão de ordem secundaria. 

L\r SR. DEPUTAno-E' sempre uma questão 
importante. 

o SR. ANTÃO DE FARIA - Não ha duvida, 
tem importaocia relativa ; mas quando se 
trata de princípios ca.pitaes de ordem política 
ou morn.l, 6 uma questão secundaria: 

Restabeleço a argumentação com que ini
ciei o meu discurso. Si a Constituição no art. 
22 só no.:; dá o direito de ligislar sobre o sub
sidio no fim da legislatura ... 

O SR. FRÓES DA CRUZ - E manda tambem 
igualar o subsidio. 

o SR. ANTÃO DE FARIA-Igualar quando~ 
Qüa.ndo legislarmos a. respeito. 

Só podemo3 portanto tornar effectiva essa 
igualdade ele subsidio no 1im da legi:;latura. 

.Mas até là como deve ser feito esse paga
mento~ 

Evidentemente observando-se o que esti
pula outro preceito constitucionn.l, mantendo
se a disposição anterior · que cogitou· do ns
sumpto. 

O SR. FRóEs DA CRuz-Tambem o ureceito 
constitucional manda que o mandato <le se
nador dure nove annos, m;is para executar
se a Constituic;ão reduzia-se o mandato de 
alguns a tres e a seis annos. São exigencias 
das circumstancias. 

O SR. ANTÃO DE FARIA.e~ Parece-me que 
os que argumentam com a Constituição e os 
que querem impugnar o parecer estão fóra 
da Constituição e offerecem soluções incunsti
tucionaes. 

O que me parece melhor é que cons1deremo
nos com competencia para legislar sobre o 

-assurrrpto só no fim da legislatura e que de 
accordo com o preceito constitucional que 

manda vigorar as · leis anteriores não contra
rias ás disposições da Constituição, faça-se o 
pagamento como até aqui se tem feito. 

o SR. JOSÉ BEVILAQUA. (pela ordem) vae 
apresentar um reauerimento. Parece-lhe que 
a questão está por demais discutida e suppõe 
que mais luz não poderá ser feita. sobre o 
assumpto. 

Requer, portanto, o encerramento da 
discussã . 

E' approvado o requerimento de encerra
mento apresentado pelo Sr. Bevilaqua. 

o SR PRESIDENTE-Vae se procederá vo
taç:.l.o do p1•ojecto e emenda.s apresentada.s. 
Ha um projecto substitutivo oíl'erecido pelo 
Sr. Zama. 

Vou por a votos o projecto primitivo, e si _ 
elle for approvado, estara prejudicado o -
substitutivo. Como é 2ª discussão, a votação 
rar-se-ha c:i.rtigo por artigo. 

O SR.. ZAl\fA-Penso que a votação deve 
começar pelo st1bstitutivo. 

O SR.. PRESIDENTE- Por que entende assim 
o nobre deputado ? 

O SR. ZAMA -Porque o projecto substitu
tivo, subst1tue o outro e por elle dev.:Fccme
çar~ a votação ; é esta a praxe. 

o SR. PRESIDENTE-Depois responderei ao 
nobre deputado. 

E' posto a votos e approvado o projecto 
n.14, salva. a emenda do Sr. Arthur Rios. 

Procede-se à votação <la emenda dos Srs. 
Rodrigues Alves e Rosa e Silva, a qual é dada 
por ap1)rovada .. 

O SR. ARTHUR RIOS requer verificação da 
vota<;<l.o da emenda. 

Procede-se a verificação e reconhece-se ter 
sido a emenda rejeitada por 66 votos con
tra 45. 

Incidente ele ordem 

ó .SR.. Z.nrA-0 meu st1bstitutivo devia ter 
sido votauo em primeiro logar. 

o SR •. PRESIDENTE - o Sr. presidente 
Prudente de Moraes estabeleceu o systema de 
votar-.:;e primeiro o projecto e depois o substi · 
tutivo. 

o SR. ZAMA - Peço licença para re-
clamàr. -; 

o SR.. PRESIDENTE - o Sr. deputado não 
póde füllar agora. 

O SR. ZA:Ll!A - Sou obediente á V. Ex. 
mesmo nestes absurdos. V. Ex. póde acabar 
com o meu direito de deputado, e até a: isso 
me submetto ; mas declaro que não percebo 
como não haja uma solução a respeito de 
um papel que se manda á mesa. 
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o SR. PRESIDE'.:\"TE - A reclamação feita. 
pelo Sr. Znma. em termo:; tão energicos, de
clar:l.ndo que os seus direitos foram preteri
dos pela mesa, obriga-me, porque não de.sejo 
que por falta de comprehensiio da mesa s 1~
jam postergados os direit9s de deputados, a 
consultar a. Gamara.sobre s1 eJla deve ou n:1o 
mn.nifestar-se sobrt:: o substitutivo apreseu
tado pelo Sr. Zama, mas antes tlisso vou 
mandar fazer a Jeitum do sttbstitntivo, por
que :póde ser que alguns dos Srs. óeputaclos 
n~o tenham ouviilo bem, riunnJo foi lido. 

O Sn.. ZA1IA. -Não reclamo cous:\ n1guma. 
O Sa. PRESIDEXTE-0 Sr. deputado profe

riu in:;iuua.~ões que a mes~ vi"i.o pôde deixar 
passar, setn uma. soluG<i.O precisa. 

Vae proceder-se à leitura do substitutivo. 
O Srt. 1° S1'CRBTAIUo procede a leitura do 

substitutivo. 
o SR. PRESIDEXTG:- ÜS Srs . deputado.:; que 

entendem que a. Gamara se deve manifestar 
de no>o sobre o projacto e o substitutivo 
apres1~otado pelo Sr. Zama., lernutem-se. 

A Garoara. responde ueg(l.tivu.meute. 
O SR. PRE$IDE::-.-rE- Está, portnuto, appro· 

vado o projecto da commissão e r ejeitaúa a 
emenda dos Srs. Rvsa e Silva e Rodrigues 
Alves e prejudicado o substitutivo do Sr. 
Za.ma. 

Eutra em 2"- discussão· @ projecto 1i. 5 A 
sobre incompatibilidades entre os cargos fe
dero.es e os cstaduaes, so..lvo em lni\terias de 
ordem puramente profüaional, scientJfica ou 
technica. 

que encerra, já, e principalmente, pelo seu 
alcance politico, porque nJfocta. disposições 
da constituie<lo pclitir..:i. da Republica. (A1rnin
dos.) 

Sr. presidente, no longo debate que sus
citou este assumpto no seio füi commissão in
vocou-se, além de outros artigos da Consti
tui<;<'io, o art. 73. Este ar tigo indicado como 
assento :la materi:l. e:;tabclece um[I. regra re
lativa ás accumulaÇ()es remune1·adas, prohibe 
taes accumulnçües. MílS, per!!"tmto à Gamara: 
a art. 73 é a fonte de onde decorre o regimen 
das incom(ln.tibili<lades ~ Entendo que não, 
Sr. presidente; para mim,e ac1•er.lito que para. o 
jui7.o da Cam<na, o art. i3 da Constituição 
contBm nmn. rlisposiçi°LO corrella.ti,a , .~oocnmi
trm te, parnllela. ti. materia. de iocompatihili· 
clades ; mas di"posíçii.e que pódem existir 
me°'· · o fóm dos ca~o;; de inccmpatibilída.des. 

Sr. presidente, nn. esphera que e ,(ei:tadn. 
a.o Cougresso pela Constitniçiio para. regular 
es:>e assumpto, clle pôde considerar corno 
incompatiYeis fuucçõcs hoje, que depois o 
mesmo Congresso com a maior lcgitimidrvlc, 
tem autoridade para declarar niio incompa
tiveis.(Avoia:dos .) 

E' uma faculdade que esfü na naturaza. das 
funcções legislativas. 

Ora, si incompatibilidade de funcções póde 
am<inhü. desapparecer, pergunto, sendo essas 
funcçves remuneradns, e facultado faltar â 
regra do art. 73. isto é, deixar de ser ap
plicado o principio que vêda as accumulações 
remuneradas ? 

Sr. presidente, o principio de incompatibi-
0 Sr. Gonçahres Ohaves-NãA'.l li<.lade de funcções nos cargos p11blicos êem 

desejo, Sr. presidente, fazer uru. discurso, mas regra salut<1l'; a doutrina em contrarío põde 
tão sómente atlduzir as rnzões que actuaram chegar ao abuso, póde crear o nepotismo, 
no U1eu espirita, para. dissentü• da illu:;trada o favoritismo e então uar logar à que se veri
ma.ioria d<\ commissão de constituiçM, legislti- fi que o conceito, que um escriptor uotavel 
çã.o e justiça. E' este 0 motivo por que pedi a enuncia á. proposito ; isto é, que o empr ego 
v. El:.permiss_ão para füllar deminha.cadeira. produz o empregado e o empregado produz 
Entretaulo,ohedecenrlo a V. Ex. que certa.men- o eprego. 
te decide, c:.>0nforme os preceitos regimentaes, Mas, Sr . presidente, esse principio a que 
venho occupar a tribuna ; e, ao encetar o a.Iludo e que não é absoluto està consagrado 
presente- debate, sinto-me possnido de con- em nossa Constituição. 
stra.ngimento,pehl. situação dillicil em que me A materia de incompatibilidades foi, em 
acho collocado, em face dos boorndos mem- pa1•te regulada pelo codigo fundamental da 
bros, que compõem a maioria. da commissão. Xação, e em pa.l·te deix1lda. pelo leg!slador 

Não fôra uma impulsão a que não posso constituio.fo ao Coug1•esso Naciona l ; e na 
resistir, determinada por' convi<:.ção profunda. espher••, em qne se re<•lisa a competencia d~ 
e eu, accedeudo a sentimentos pessoaes, ao assembléa legísbtiva, ê bem certo que a de· 
respeito e a admiração que voto ó.s luzes e ao finição das incompatibilidades se ha de de
patriotismo dos illustrados collegas de com- terminar, consoante ás circumstaocias do 
missão, de boa. vontade subscreverin. a opi- 1 p:üz. e obedecendo à. mobilidade das ueces-
nião emittida, por SS. EExs. siJ.a.des políticas da Naçfi.o. (Apoiados.) 

Sr. presidente, a ma teria, cujo deba.te se Feitas est:1s ligeiras ·observações, entro no 
inida., frnpõe-nos o mai.s escrupuloso esturlo, 

1

. estudo rapido, já do projecto vindo do Se~ 
reclama da Gamara dos Srs. deputados o seu nado, já do sub:;titutivo apresenta,do pelo. 
esclarecido juiso, já. pelaimportancia juridica honrada maioria da commissão. , . · . 
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Não; ·logo te1iho rn.zão quando di"'o que.\ geraes, isto é, sob o titulo que domina 
o art ~ i3 é correlato, mas não a fonte de onde- todo o nosso mecanismo constitucional ; e o 
emana o regimen das inco!npatibilitlaues. art. 25 não é sinão a applicaç[o daquelle. · 

Ell.e póde existir, mesKJo fóra dos casos de Ha ainúa. a examinar-se o art. 50; mas;= 
incompatibilidade. (AjJoiaclos). aqui encontram-se definidas incompatibili-

E, Sr. presidente, dada uo art. 73 uma dades relativas, na primeira parte, e ab::olutas 
intellig<mcia diversa, no sentido de estabe- na ~egunda ; aquel1es referentes a cargos pu
lecer incompatibilidades absolutas, o que b1icos de nomeação e estesn. cargos de eleição. 
ficariam. significando o art. 79, o art. 25 e a E' uma disposição especial, que Eó teve em 
lª parte do art. 50 da Constituiç~o ·~ vista regulnr as incomp:1tibilidades com rela-

Ahi ê fórn. de questão que o legislador con- cão ao cargo de ministr·o de estado. 
stituintc prohibe npenas a accumula~ão do Sr. pre:;ideote. ú parte o art. 25, cnja dou
exercicio de funcções; mas, si o nrt. :3 é o trina ha ele ser desenvolvida em lei especial 
regulador:do regimen <lns locompn.tibilidades, pelo Congresso, confor•me o art. '2i e que 
e si, como entende a illustrada maioria da uiz re:;peito a incompatibilidades eleitora.os, 
commis~ão, esse nrligo ns estatue completas, das qnaes não cogita o projecto cio Senado, 
vedando a investidura dos cargos, não é mn- rest:.1m os arts. i9 e 50: o 1° é taxativo, 
nírcsto q1:1e tica completamente nullificado, n~o n1mwgo os cargo$ estncloaes, mns o ul
sem applicaçüo possível, uma vertlac.lcim rles- timo leva as sn:is prc:::cripções até aos cargos 
necessidade o art. iO ~bem assim os demais estndoacs 1 Entendo qu.::i não. 
anteriormente citados~ Sr. presidente, tratando-se dos cargos fe-

0 art. 73 prohibe accllmulflções remune- dernes, a· Constituição, si tivesse em mente 
radas, aiud:i quando, repito, não haja iacom- ampliar suas disposições até â.3 funcções es
patibilidade ; a smt esphera é mais lata. tadoaes o teria declarado expressamente ; e 

Os arts. i9, 50 e 25 estttbelecem incompati- do contexto do art. 50, principalmente na 
bilidades, sem cm:ar de remuneração dos sua u\tim~~ parte, deduz-se que ella só teve , 
cargos. ern vista. os poderes f'ederiles. Mas não é só 

Tal é, . Sr. presidente, a intelligencia. que esta consideração, que me convence de que a 
entendo de>er se aar ao art. 73. . materia de incompatibilidades, regulada pelO 

Quando o regímen das incompatibilidades projecto do Senado, é perfeitamentes consti- , 
estatuido na Constituição estivesse de outro tucional;ha uma outra ordem de idêas ·que se : 
modo regulado, quando fosse permittída n impoe1m soberan<1mente ao espirito de todos. _ . 
accumu.lação do exercício de certos cargos ou O al'gumento poderoso, irrefutavel,. re• ·. · 
funcções publicas, ainda assim, a applicação sulta da diversidade ele interesses que ficam 
plena daquelle artigo, a sua comprebensão e em jogo. A incompatibilidade de investiduras 
o Eeu fim não se modificariam, elle teria a nestes ·cargos federaes e estadoaes rlecorre. 
mesma significação, qne hoje tem no meca- do regimen, da indole, do systema federativo, . 
nis1110 constitucional. (.'lpo;cufos e nao apoia- porque, como cogitar-se que o art. 50 abriu · 
dos). uma porta larga. á accumulação dessas iri- . 

Determinada deste modo a intelligencia do vestiduras, permittindo-as sem restricções e 
art. 73, eutro propriamente na nnnlyse do só cohibiudo a simultaneidade do exercicio ~ 
projecto e do seu substitutivo ; e, para obe- Senhores, .o regiroen federativo creou dua.S 
decer â distribuic;ü.o lo~ica que fiz da materia soberanias, que devem coexistir harmonica_. e 

no meu parecer, primeiramente tenho de in- mente, mas nunca. confundir-se: a sob~ra~ia ) 
'Vestigar sobre a constitucionalidade do pro- <la União nacional e a dos Estados ; ou é ne~ · 
jecto vindo do Senado. .cessarfo e imprescindivel que os i:iteresses . '. 

sr :· presidente, 0 pro.jf!cto n. ·1 estabelece ~e cada um dos estados se colloquem de~·: ~ : 
incompatibilidades ·absolutas entre cargos 10depe~dentes,r ~~to?omos, em_ frente dos ~n-·: .. : 
fec!eraes e os esta<lo<ies, :. regula ma teria que ter~sse::. da ~nu:o ' e e~a mdependenc1a,, ,: 

·não estava pre\·ista, nem no art. 79 da Con- essa autonomia nao poderao mante~-se;d~sde <.~ 
stituição, nem nos mais ·artigos que se refe-: que se accumularam ~em um mesmo md1v1du~, \; 
rem a incompatibilidades. · . fracções ou parcella;:) do poder federal e qo .,;_ 
· Da lettra do nrt. i9 resulta. evidentemente: poder estadoal. . . . . . ·. 
1°, que elle éstabelece incompatibilhlar:ies de O funccionario invcstidô em funcções destes ,. :·: 
funcções de um poclercom as do outro; 2°, que · dous poderes ha. d~ ceder â. . pr~ssão do mais ~, :· 
só diz respeito aos poderes federaes. forte, cuja tendeocia é, por isso . ID:esmo; àb:;; ,: .,~ 

Eis precisamente traçadas as raias desse sorvente. E, em todo o caso,, dlido o de~..; : :, 
artigo. _ . . . cor<lo entre · os dous poderes, h~o de so:ffrer a:)\ 

Tem.os mais o art. 25 que trata deincom-: obseçãoae influencias oppostas, ' d~ .·sen~imen-·:.:,.: 
patibilidades · eleitorooaes, e tam bem. refere-se· : tos e interesses diversos~ Eis .pol'.q~~ ~n.t.en.do._ : ,> 

. · exclusivamente á . accumulação: do -exercicio: ·. qµe_ a · accumula.ção de cargos. ife~.erã.es . ; ~ ;. as:; _.:/. 
de .<i~aesquer;furicções com o mandato .· legis~; :ta<ioaes ·"P.~~ticamente · annulla, ou: enfr~que.~ ·: . :: 

~f~~~~~!tl~B1.j~~~f~~~;~.1i?i~~~~1(~~~1~~~:~;~~~ 
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im·e:;tidura. em faa5 czirgos, não ~ô ú consti- i sam :'t presente discussão, <::sse artigo sü veda; . 
tuclozÚll, como ,-em satisfazer uma' ucces- J :i :iccumt!la~:ão do exercício de out1•0 cmpt'~!t 
sidadc pa.lpita!lte, inilludi,·el da. ncs5a sacie- ; ou funcção publica. 
dn.de · \Apoin~os) . ~ . .. . m.r S&. DEPUTADO - Logo, a.dmilte n possi-
T~nuo dc:.te 11_10l?O JU::itl!'ic~do o me~ voto, bílida.rle eh nomeaçio para outro emprecro ou 

quantlo a~se\:crc1 que o p:-oJecto do :senado funcção publica. "' 
er n coust1tuc1ounl , l'CSt(l.-me fazer a lgumas. _ 
consi deraçaas a respeito do substitutivo dn. Ou'l'RO SR. DE_P?TADO - Nao podendo ll.c-
ma.iorht da commissito e nesse esti;do furei cumullar o e:<:crc1c10. 
tambe:n a anal•;;c e o célnf:·onto entre o sub- o sn. . Go::.-1ç:..Lv1cs CHAYES - Essa inte1•pre
stitutivo tia no

0

l>!'e commi$são e o proj ecto do ta.çiio dos dous arts. 50 e 79 e tão naturãl, 
Sen:~do . tão legitima, tão logicíl. que pa1·ece dispensar 

Sr. ]W•'!~i<lentt", pnPe('e m:-i.nifast.'.> que o m:iior esforço em sna. susteuta•;ilt>. 1-:'.nlre
;:ub:;tituti\·o !~1·e e ,-iohi preceitos cousti tu- tmtc, Sr. presid,mte, como um processo se
ciont1es. ~uro . como tio comluctor, pGlu qual podemos 

Deixando de p:i.rte. par:i con, iderar depois lipp!'ehendor o pensamento rlo leg-;stn.dor con
a dis;iosi('iiO do :i.rt. 1" do rnbstitnli\'O, r elati- st itu intc cm todn a. sua nitiic;:. resta nind:i. o 
'ª ~ incomp;llihili•lade dos cn.:'f;O:i fede!':1c?~ e eleme11to hbtorico tl:t questii:Ó. (.-\poia,1o$j. 
esh\do;1cs, exarninar('í cm p:·imr'iro !0;;;1.1· ln\·csliguemos, s .•nllorc.:;:, :.i. 01·iire:n de;;;5ns dis
a que $e i·erere :·• iucomp:ttibíli·latlo cbs car- posi;;-v~s o aco:npnnhemos sua 1tl<U'C1rn e evo
gos l"eJürae;; enh'c si . lnç-.5.o 1 l~ls il!éas, atrnxez <ln. discussão. Eo~n-

Di:>: o ~ubstitn th·o: « Os cmpr.c:;o;; pn- re1110:; pri 111~iramente o art. 50. . 
blicos lede:·aes ;;ão. d~sde a. inn~slidm·;i r~- Seuh:ires, o al't . 50 <l;t Conslituiç,llo corres-
spectirn . í11compl1Ürnis eutre si . . . » ponde no 49 do pl'Clj ecto apt'escntado pelo go-

i\ .. fio póde hO.\'Cl' (lu vidn sobre a cornprelrnn- verno proYisorio . Neste pr ()j ecto estav~i o 
s.'i.o , n intelli.'.!'enc:in. 11.~sto texto. · urtigo as~im reclig-ii1o e .para. os seus t ermos 

:\. maiorb\ ycla commh; . .;;io teve por fim, re- chamo a. n.t teni;.;1o de meu5 il lustres col!eg;is : 
digimlo <'-S~im o •Wtigo, ilicllmp:\tibi li~:tr desde «OS mitiist rc,s de estado nrw potlerão nccu
a im·estiflura os curg-os feder:te; do mesmo mnbr entro emprego ou fllnci:.ão pnblicA, 
poder o os ele u:n po•ler com o<'. d·~ outro. nem !?Gt' eleitos presidente ou vice-presidente 
Creio que não foi outro o pen~a.mento tla da TJnião.» 
maioria. da commissfo. (!po i(l.do.o) . E', · portanto, clarlssimo que o proj<acto do 

aoverr.o estabeleceu a incompatibmdade ab-
O S1~. il.)rPHlLOPHIO - E' maoifüsto. solutu com i·elação aos c:1rgos de ministros ele 
O ~n. GoxçALY'E.S CHAVE;; - '1!:>.S, Sr. pre- estado. 

sidente, si o Congresso Nacional tem fücul- N'a primeira discus:;ão o nobre deputado 
dade vara regular n. materia dM iucompn.ti- por S. Paulo, o Sr. Alrne_ída Nogueira, apre
bilidades, tratando-se de um 1111351110 poder sentou Ulll sn.bstitutivo que foi vobdo e r~di
federal; e.'11"ece <ibsolut:u'-cnte de comp~tencia gido oara :i. segunda. . discussão, ficnndo então 

. para legislar !:O\)re incompatibilidades dos o nrt-, ·4\.J concebido nos seguintes tennos: 
cargos ele um poller em rela(;ão ~1os de outt'O. «O:> ministros <le estMlo nüo poderrro accu -

SenhoL'eS, o o.rt. 70 da Constitui<;.~o não mular o exercicio de outro emprego ou func-
dei:-::a dlwicla. sobre o seu alcance. çã.o publica. nem ser eleitos pt'e;;idente ou 

. Elle diz: vice- presidente ua. União, de].Ju tado ou se-
« O cid:::.dão in•esti<lo em funcções de qnal- nador, i> 

quer dos tres poderes fo<lernes, não podera Peh1, emeorl1t do nobre deputado, Dr. Al-
exer ce1· as de outro.» meidi.l. Nogueirn;prohibia-se apenas a accumu-
' o cidadão frroes!ido em fnncções, quer dizer lação do exercicio do cargo de ministro com 

que o art. 7g udmitte a inve~tidut'l\ ein· cD..rgos o de outro empr·ego ou funcção publiçii . · 
ele poderes federaes dí fl.'eren tes. N<t seg-uoda discussão o illustre represen-

0 que veda o u tigo ~ tf'l.O sómente n n.c- ta.nte de S. Pnrl'lo, o Sr . Dt·. Camp;i:> S<ill es, 
· cumulaç-.<l.o do exercicio ·de fuacçõcs de di1ie- a.pre~enton um:1 emenda, a. qual foi appro
.r:entes poderes. Kão sei co:no fugii·-se a esta vada., re~tabelecendo a disposição lJl'imitivu., 

· interpretação. Si uma. lei ordioaria prohibir ticauao assim redigido o u.r t.49 : 
a Jnvestidura de car;:os de podere:; foderaes « os ministros de Esta.do não poderão ac-
"dive1'3os, violara diréctnmente o art. 79 da cumular outro emprego ou funcção publicct, 
Constituição que sõ veda o ex:e1•cicio desses nem ~er eleitos presidente ou vice-president e, 
cargos e permitte expri!s6u.me11te n. iuves- de putado ou senador da ljnião .» ·. ·. 
t idura nelles. ( Apoiacfos). . . . Vê à C;unat'<\ que no projccto do governo 

Consideremos o art. 50 ; é todo especi.il.l, huvitt a prohibição de aooumulução de empre~ 
visa sómente as incompntibUidades com o gos, e, por uma emenda approva.(ht em pri
cal'RO de minist ro de estado. e ó cooveniente rneira di~cussão, a prohibição limitu.va::.se ao 
lembr J.i- q\1e define incmn pu.tibilidades de . exercício. . .' .. .. .. • . · . , . ·· · . 

. . carg~ elec~i \'OS e de DOli:tea~ão ." . . . , r or ui?-:L OU!U ~mendé<approv::!da. lla. se~ 
Em r_elaç:.i.o '.1' estes; _que sao ~s que mte.Ns- ,gun4a disçu~s.'."° nco11 :.:restabelecido. o r1zor ·: · 
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-do pr?jecto do. s·overno, e a prohibiçã~ não! conh~ciam _o seu. val~r <;. alcance. Vot~ld? ~m. 
era so <le exer·c1c10 mas de accumulaçao de z.. d1scussao o proJ ecLO da Constitmç:.w, 
emprego. SS. EEx:. manda.r·am a mesa a seguinte 

Esta emenfa teve de soifrer segunda dis- declaração (lê}: · 
cnssão e_ eu tão foi ella regeitada, sendQ :e- « Para evitar duvidas, ' que se queiram sus
s!abel~c1da, a do nob:-e_ deputado S_r. Almeida citar sobre a ver.ladeira intelligencia a dar-se 
N?g~e~a e que const1tue o a1·t. oO da Con- as emendas approvad;1s pelo Congresso aos 
stitu1çao. _ ... arts. 49 e 78 da Constituição, os abaixo 

Em fülaçao .ªº ~rt. ,g temos de fazer a assio-nados, como autores das mesmas emen~ 
mesma pere9ru1açao, apanhando o pensa- das,º apresentam as seguiu tos decl;:iraç:ües : 
mento c~o legislador. _ «No art. 49, confol'me dispõe o texto, tra-

0 p:º?J.e~to ~o governo no art. 19 ~s~abelece tava-se particularmeD te do í:icmnpatibilisar 
a prolnb1çao s1mplesrnente <lo ex:erc!c10. 0 e:cel'cicio si11wUaneo do cargo de ministro . 

O SR. FRAXCISco GLICERIO-Que a Consti- de Esta.do com a. de outro emp1·cgo ou funcção 
tuição prohibe o exercício, niio h<1 duvida; publica. . 
mas é preciso saber si carecemos . de compe- " A emenda ~ pprovatla,_ ampl1a1~d?. essa 
tenciu. pu.ra. peohibir ~1 iuveslidUI'<t. disposiç~o, esyi.tmu qnc :i-. rnci::rn patib1h1!ade 

o SR. GoNc:ALVES CH.\YES _ Sem duvida resu_ltara., ;,rno do cxe.:·c1c10 ~ornen~e, 1n,~s 
que ca!'ecemos porque seria prohihir 0 que n do simples iacto da acc,:n:ntaç.w ':le:::se c~1 00 
, · · - ' · - ' ~ d ~ 1 ~ 1 com algum emprego purilico. Assim, o c1da-

Const1tu1çao permitte;( Apoia os.) 11 a::., se1110- d;- · c 'tar 0 c·1r,."o 1 > mindro de Es-
res o art 7G do pro1 ecto do ""OYc1·no que u.o q~e a e! • :' , ::. tu .::i 

cor~es;.ionde ao 79 da constit~iç~ão é 'assim tado, perd~ra, _ _cx-1Ji u_c:>;;e prec31to, o 0m
concebit.lo (lê): «o cidadão investido ~m func- prego _ou funcçu.o pulil1c:l em que se achar 
ções tle qualquer dos trcs poderes não poderá mvestido. _ . ,... . . ,,. . 
exercer ns do outro. )) «O arL 18, aoran;:,cn•Jo_ ,\ eenc!~l!dade 

dos casos, clispun!t;1 sobre a 1~1compat1b!hclade 
u~r SR. DEPUTADO-E' conveniente que ex- relativa ao::; cidadãos invesLidos ern funcçõ2s 

ponha os motivos por que o Congre~so appro- de qualquer dos tri;s poderes, sem co:;itar do 
-vava e reieitava.. · · d E t d ...i caso particular relativo ao mrn1:;ti-o e s ·a o; 

O SR. Go:-.çALYES Cm. VES - Na, primeira pois que este jl ficàra previsto e regulado 
discussão foi approvada uma emenda do meu pelo art. 49. . 
collega e illustre amigo, Sr. Dr. Chagas « A emendn., corrigindo o rlgor do texto 
Lobato, modificando os tlízares 0 o pensamento (em virtude do qual, nem siquer, o deputado , 
do-art. iô do projecto do governo. ou s~nador poderia ser eleito presidente ou 

Por esta emenda prohibia-se:_a investidura; vice-presidente. da Rept~b_lica) estabele~~u . 
« o cidadão investido em funcções <le qual- simplesmente a rncompatlb11ILlaue do exercicio 
quer um dos tres poderes não poderá ser sinmltaneo das func~'ões. . 
nomeado nem eleito p~~ra, os do outro. " , " Em co.ndusão, dos preceitos constitu..;. 
. Na segunda discussão ainda, o nobre Sr. Dr. cionaes consagrados em virtude da appro-
Campos Salles apreseptou a seguinte emenda va~,ão das emendas, result11 que : , 
(lê): <<O cidadão investido em funcções de "1.º o cidadão, que aceitar o .cargo de 
qualquer dos tres podel'es não poderá exercer ministro de Estado, perderá, só por esse_ facto, · 
as do outro. ~ , 0 emprego publico em que se achar rnv:-es-

Esta emend~ foi approvada em segunda dis- tido ; · 
cussão1 substituindo a do Sr. Chagf,ts Loklto << 2: o 0 cidadão que, estando investi<lo em 
que, como acaba.mos devei., prohibia a inves- funcções çl.e qualquer d?s tres poderes f~de
tiilura dos cargos, emquanto que aquella só raes, aceitar outro emprego, rp:e não seJa . o· 
vedava o exercicio de funcções, e é estçi. a. ca,.go de min_is~ro de Esta~lo, s~nente de1-
disposição que constitue o art. 79 da Consti- xará 0 exercicro daquellas iuncçoes .. 
tuição · . · « Não existe porfi'l.nto, antino mui, n(3m 

Sr. presidente, pelo estudo da materia, contraílicção e~tre a.s disposições das . eme?..: 
pela interpretação natural dos diversos atti- das : ao contrario, dispondo sobre hypotbeses , 
.gos, illustrada e apoiada no elemenfo his- divérsas, ellas se harmonisam perfeitamente 
torico da questão, e evidente, -não póde susci-: restabelecendo com a proprh lettra, o syste- · 
tar .duvidas a intelligencia dada ri.os arts. 50 ma do projecto da, e_ .on_:5tituiçiio . apresentado ,. 
e 79 da ConstituiÇc'to,. Ell_es_ sõ prohibem a 
simultaneidade do exercició ein<live1·sas func- pelo governo provrsorw · 
<.;ões: o art. , 79 com relação ás funcções de « Sala das sessões, 14 de fevereiro de 
um 'j)Oder com os de outro.e o 50 pri.ra o caso 1891-- Campos SaUes_. - B_. de Campos.~ 
especial do cargo de ministro de Estado; ex- ·Carlos · Gai·cia.- .-L 3Iorewa da Siiva.
eluidas as incompatibilidades eleitoraes. Ha, 1rioraes Barros.- Lopes Chcwes .. - Paulino 
ainda, .. Sr. - presidente, u,rn pontó 11istoricO de .Carlos.- Domingos: , de 1!1 oraes,.-Rodo~ph9 
grande '.valia., · refir~me á declar-ação de voto, Miranda • ..,..., A. Gordo :-;-A.lmeida,: lV ogue:ra • . 
feita; _:pêlos illustrados ,,rep~qs~9tantes d~ São. -Gliéerio._J. A. ·· Ri.!bfilo ·1uriip1·--:-'i1'.\ Ri:- -

,. P~JJ~:o,. · a11tore~ :_ d?-s-dqa~::.~men_q~; e qm.r .bem nhei1~0:~> 'V:. , , e'' -- ··.-
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. Sr. presidente, si ainda fosse precise a.p-" 1 O substitutivo parece menos foliz a.inda 
~llar para. um testemunho, invocar un~ facto, que o projecto do Sena.elo, nn. parte . em que 
eu n ppellarhi para n. declaraç.'í.o do voto ele um define os cargos estadoaes, que decln:•a in 

. illustrê collega, sempre correcto e elevado compativeis com os federaes. Segundo o sub
. cm suos r.preeiaçõ3;;, o Sr. D1·. Barbosa. Lima. ~t~tntlvo to_dn. e qmi.lquor fun?ção estadool 

. E', portant", irr~~n~ave~ qu~~o pensamento u rnco:npnt1yel com e_mpregos feueraes. 
do Ie"'islador cou>lwunte .iustlh(!L\ completa- . Estabelecida tal latllu•Je,cl1egai·emos a corr
ment'e a interpretnção logic;i. e na.1ural que se~mmcfos que, certamente, não estria na 
deu aos nl'tS. 50 e 79 da. Constituição. previ;;ãodn. illnstradamnioria da commi;;são. 

Ora, em visb r!o que Jica exposto, não sei · Senhores, o Jo:;ar dojnrndo é um.• funcção 
pot· que_ proce;;so a. illt~strnda ma.ior~a,- ~a public:t e. pet1s di~posi~ões do substitutivo, o 
corhmis;;ao chega a ('nnclu1 r que o. prolnbiçu.o .iurndo esta.doa! nao pode ser nomea•:lo para. 
dn. inve;;tirtnrn. de func<;ões, uos casos dos cnrgo federal e, ;.ice-\·ersa.; o empregado fe
arts. 50 e 10, longe de violar, compleUJ.., pelo deml não pódc ser alistado jurado. Ainda . 

. contrario, as disposições desses artigos 1 mais: o exercic;o dos voto ú uma funcç:1o pn
(Apoiodos). O snbstntivo da commissão pro- blica porque é um:i funcção esseocillltnente 
hiue, per exemplo, em refe;·encia ::is funcções política, e, a. pre•alecer o snbslitutiro, <le
de um poder <Mm :1s tle outro, a nome;1ção. a. <luzir-se-ha. como consequencia. qne o emprc· 
investiclura; entretanto, o art. 79 per mitte i:;-ado fe1leral não pode exercer nos estutlos o 
express.."lrnente n im·estidura e sõ Tedo. o e:r- clireito do voto. (:-1poiados) . 
ercicio de f'uacções. · .Entretanto Si'. p1·esiden te, o nrt. 1° do· 

Mas, Sr. presidente. si o st1::.stutivo incorre projecto do Senado consngm as iocomp:ltibi- · 
na. censun\ ele incomtituciona.lida.de, na parte Iidacles entre cargos fecleraes e estaclooes do 
que acabo de :rnalysnr, a s:iber. quando trata. modo o m:iis preciso, regular e conveniente. 
d<1S incomp::ttíbilidadcs dos poderes federaes A 1mica excepçã.o que estabelece é a dos car
entre si, parece-me ainda. ineorrecto o seu gos de ordem purnmente profissional, techuica 

· m-t . Jo. no que diz respeito as incompatibili- ou scieotiôca, qne não en voh•am autot'ida.de 
dades dos cal'gos federaes e estadoaes. administrativa, ,judíciarb e politicn.. . 

Em primeiro logar, e de passagem, direi, ~st~ . excep~·ão .~ _increpad•• P.e~a honrada 
. que a phrase - emprego Jmblico- de que usa. n:imo11

1
;\ da. co_mm_Bsao, na ~xpos1çao de mo

o substitutivo, não à tão lata quanto à empre- flv?s c.:o subst1tutrrn. de de~'(ar n. descoberto
. gatla. no projecto do Senado - cargo publico. ~uito~ casos de ~c~n?:ul~~'':.° de funcç~s com 
. 8ei que muitas vezes se er.npre<>am no mesmo violaçao_d~ salut ... .i d1,,po:)1çao. do art. ,3 . da . 

. ·sentido essa.'s duas phrasrs, ~as no clireito C.onst!tu1çao, ~ ~r esse motivo o sub~t1tu-
. administrativo, emprego publico proprfamen- tll'o <la comm1ssao, nas excepções q~e, a.seu· 
te signifiea, '"funcção que não tem di~ecta. t!l~º.º• no ::<rt. lª eshlbelece sobre rncompa~· 
influencia na. direcção dos negocios publicas, tibihdades. resalv::i. o caso de accumulações. 

·não tem o pensamento director e os seus remuneradas· . 
agente.s não dispõem de nenhuma. parcella do Sr. presidente, ha aqui duns observnções a 
·poder publico. fazerem-se. A prl:11eira é que o substitutivo-

Creio i>orêm que a. maio1fa da commissão <la hunrada .ma.~orra da. coma:issiio_ vem com:. 
empregou a phrase na. accepção de c.i.rgo pletamen!•3 JUStl!foar .~- ~0Ee1·pretaçuo qt~e der 

· publico. ao .a~t. _,3 <la C~ost1tmçao. Com eflP.1.to, o-
substitutn·o perm1tte casos de acc.umulacõss. 

· · O SR. FP.Axcrsco GucERIO- Sem duvida ; de funcções, i;;to ê, fnz de~pparecer para 
não foi ou.tro o nosso intento. esses C<lSC.S o regimen das lncom p<1.tibilidades •. 

O SR.. GoXÇA.LVES CHAVE.~-E' o que se de- e, entretanto, a elles applíca a salutnr dis-
duz dos considerandos que precedem o pro- posição do art. 73. • 
jecto substitutivo; mas acho mais correct<l. a Logo, é 1'erd:i.de que o art. 73 não e a. . 
redeccão do projecto do Senado_ e devemos ter fonte de onde decorre o regimen das iacom
em vista 11ue a dubiedade uo ·sentido.da pa- pátibilidades; é apenas uma disposição corre-· · 
lavra. prejudica a execução da lei. (Apoiados.) lativa., ou parallela. (Apoiados). · · . 

·Nem. todo funcciollai:·io é empregado publico... 0 S F · G · a. RANCISCO LI CERIO - E assim en- -
0 s-n: ·BADARó-0 antigo sen~dor era em- tendemos todos. · 

pregado publico; a propria. carta como tal 0 SR. GONÇALVES CHAVES ...., Si entendem 
0 considerava. · assim, então esta. concessão do nobre depu-

0 SR. Go:llçALVES Ciµ.YEs-Nffo, na J•hra- tado vemjustifiear perfeitamente o art. lº do- .. 
. seologia do direito;o mandato não póde con- projecto do Senado, condemnando o segundo . 
stituir emprego publico, é um ·munn spublico. considerando do substitutivo; A commissão -

. · (Appiados). . . _ . diz que o pfo)e<;to . do Seriado é · incompleto 
.. )sto· pão é uma..questa.o d~ _lana caprina; porque, . perm1fündo a aecum1.1Iação dtH~argos . 

. ,ê qu.e;;tao qu? . póâe; trazer difficuldo.tles na. pur~mente <le,.órl!em scienii.tica, prótlsslonal . 
l::t(~;-:i~~:jll!ª a_ mterpreta~?_.:que se:.l~~-: .e techni~:~ .t\~~~ )acri~~~~ f ~P<?si~<?- d():.~: 

.... ~ -. P . . . • . · - .• , .: .· .·· . ,· ... :art. -73 · ~· ·Mai!,~'Se]J~ores,:- Ja . . a .• n.;ibre ._.com~,., 
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missi.fo, p€lo org-;'i,o do seu illustrado relator, Mas, Sr. presidente, não acceito o art. 3° 
concede que o art. 73 pó.lc-sei applicar fóra do projecto, que prohibe a nomeação para 
dos casos das incompatibilidades. ministro de Estado do governador ou presi-

0 SB. FRANcisco GLICERIO-Eu disse que 0 dente elo e~tado até seis-mezes após o termo 
art. 73 não era o assen lo da questão_ . de s1.ws funcções· · 

Declttrei no voto em se-parado que não 
O Sa. Go:-<çALVES CHAVES-Pois bem, é via motivo de ordem publica como funda-

quanto bttsta par,i.justificar o art. lG do sub- m~nto desta disposição B realmente não 
stitutivo. ve.Jo. 

O SR. A )f PHtLormo dii.. um aparte . · 

O SR. GoNÇALYES CHAVES-E' preciso vol
tar atraz1 

Jâ vejo que para o llObre deputado o ri.rt. 73 
continúa a ser o 11.Ssento d<\ ma teria. 

Entretanto, o nobre deputado por S. Paulo 
.i:i me fez umtt conoessilo. 

O SR. A~rPHILOPmo-E' a minha. opinião 
ioclh,idual : o iiobrc relator du. commissão 
fülla pela maioria.. 

0 SR. GOXÇAL'\"ES CIIAVES-;\cceito fl de
claração e elh• vem em auxilio das minhas 
ideias. 

A segunda observação que tinha a fazer e 
que ja esta em parle ]Jrev~uida ê que o art. l • 
do pro.iecto do Seuado,admittíndo a accumul
lnção de certas funcções estadoaes e federaes, 
não viola o art. 73 da Constituiçifo e nem o 

No re~·imen anterior havia incompatibili
dade eleitoral para os presidentes de pro· 
vinck, e em justo. 

Si se tratasse de incompatibilidade em 
materia eleitoral, do mandato legislativo, 
sem dLlvida en corap1'ehendia que o chefe do 
Poder Executivo estadual que ha:via deb::ado 
o seu posto, não devesse ser immediatameute 
eleito, porque j)Odia ter preparado a sua elei
ção ; mas estabelecer incompatitüdade até 
seis mezes depois do cargo de governador ou 
presidente po,ru o de ministro de Estado, func
clonario de exclusivo, confiança do chefe da 
Naç4to, não é consultar a nenhuma convenien
cia publica, tanto mais quando o projecto no 
art. 3° permlttite q11e o governador seja eleito. 
presidente ou vice-pres idente da Republica, 
ou que possa ser nomea<lo membro do Suprem.o 
Triounal Federal. 

princípio federtitivo. . O SR.A::.1PmLOPHro-A ~ommissão corrigiu 
O art. 73 applica-se a todos os casos de esta parte. 

accumulações remuneradas e o projecto do os G e E t d -
Senado não contém doutrina em contrario. R. oNSALVES HAYES- m 0 0 caso 

.As incomnatibilidades que estabelece re- suosiste a sem-rn.zão da, disposição. 
" Portanto, entendo que o artigo 38 do pro-

sultam da indole e ckt natureza do regímen, jecto deve ser eliminado. 
e desde que, como nos casos do art. l 0 do E' urna restricção que não vem baseada em 
projecto, os interesses da soberarua ó.os ~sta- nenhuma consideração de ordem superior. 
dos não podem ser desconhecidos ou sacrifi-
cados pelos d<t Udião ou vice-versa, cessa a O SR. An.ISTIDES LOBO -V. Ex:. sacrifica o 
rasã.o de incompatibilidades, e, portanto, mui~ principio fede1'ativo. 
to coustitucionalmente, e atteodeudo a pon- O SR. GoNÇA.LYES CHAVES-O projecto ore-
derasas conveniencias, o projecto elo Senado. salv::i. no art. l•. 
no art. 1°,admitte a simultaneídade de func- Ha no art. 3° rigor excessivo. 
ções, nos casos ahi previstos. Si o art. I • do projecto estabelece in-

0 SR.. ARISTIDES LoBo- o art. 73 tem compatibUidades de cargos federaes e esta-
duas disposições; um(l. é generica. doaes, sô desde a investidura, porque em re-

lação no governador, que não póde exercer 
O SR. GoNÇALYES CHAVES- Trato da re- nenhuma influeucia,com resIJeito ao cargo de 

gro, que elle ~st .. belece sobre accnmulaçues ministro, se vae aiem do, "investidur-a. e si 
remune radas. · (Ti·ocam-SI;! ·1xn-ios apartes.) exige mn termo ele seis mezes para poder 

Senhores, não vim fazer um discurso, nem acceitaI' a nome~ição ? 
o estado prccarío da miiil1a saude me o per- Sr. presidente, sinto-me fatiga.do e, 
mittla; vim apenas addu?.ir as razões, que como disse a V .Ex., não vim senão fazerdes· 
me obrigam a estar em desaccordo com os il- pretenciosas considerações para explicar a. 
lustrados membros da commis&"io, à c.."Lda um minh3. a.ttitude nesta questão. 
dos quaes considero como mestre. Vou retirar-me da, tribuna;pedindo descul-

0 SR. AMPHILOPHio- V. Ex. tem discu- pa â illustra n~a~ori~ da comm~s~o,ma~s ~a 
tido brilh:mtemenle 0 assumpto, com toda. v;~· p~r ter ~~s,enti~o. das sabias. o~m1ões, 
proficiencia apezar da ma causa que de- q Svmpre ~ao em1tt1das pelos 1llu:otrados 
"'end ' ' ' ' membros, que a compõem. 
". e. Estou certo, Sr. presidente, que a Camara 
~ SR. GONÇALVES CHAVES- Considero-a dos Srs. Deputados e a illustra.da maiorfa. da 

optuna; commissão, hão de desculpar-me, na convic-
o:un:m1 v. I r.7 
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ção de que, si violentei a minha vontade e ~ 
meus :Sentimentos pe.ssoae.s, foi simples
mente p:u>;t obedecer it consciencin, de repre
sentante da Kaçíto. (Muito l:cni ! muito b~m . 
O orado,. 6 compi·im cntado e abmçada por 
9ra11d:: nwncro de Si·s. dcputad~s). 

o Sr. Fra.n,;,:lsco Glicerio -
Sr. presid.:nte, :i commiS:;<iO de constituição) 
legi~laÇ'.ao ejust:ça, no parecer de que !'ui re
I:'tlo1· ampliou <l materia do projecto vindo do 
:3eo:1ilo e que !'ora sujeito ao seu cslu~o. 

Entre os fuudamentos em qne 1Íl'Jllou-se o 
p:i.t·ecer ela m~ioria. d:~ commiss[o, i•ele•a 
llOtitr O que l'Cfol'c-:;e prcci~amente a iudole 
do ;::y~tem:i. poMico por nós .- doptat!o na Con
:'t itiui;ão, e qne cumpre aos poderes publicos 
da ruiiio rc~puitar cm sua fôrma. e sua es.seo· 
cb >irtunl. 

Em tnes termos, e sob o. imperios:t preoc
cnp:ição de de~ea>olvel' o pensamento JH'ofun
damente democratico <la (!ivi:;;lo uos potleres 
constitucionaes da Rc puhlic~1 , que se encon tra 
na Constituiç<i.o, p[u·eceu à ma.ior1a d:t com
missão dédcieute o projecto do Senado, que, 
ao tempo eo1 que incomp>ttibitisava os cargos 
f~darae:; •IU e~tadoaes tilo somente, deix1tvn 
de lado a incompatibilidade que üeve existir 
nos cargos federaes entre si. 

o Sr.. AllPHILOPHlO- Perfeitamente. 
O SR.. FRA?>c1sco GLICERIO- Entre outro> 

cargos federaes que por su:i. natureza são iu· 
compatíveis, avultam os de ministros de Estti.
do e membros do Supremo Tribunal Fede1•aJ, 
para referir-me no momento só a estes. 

Ora, Sl'. presidente, este t ribull!tl superior 
da Republici~ é o deposifario de poderes e:t· 
ceIJciouaes, entre os quaes se destacam os de 
j ulgar em delictos communs o Presidente d:t 
Cn1ão e os ministros de Estado, e os de rever 
em ultima instani!i.a as questões constítucio
naes . 

O SR. tioNÇALVES CHAVES- Não tratei da 
conv-enieneía ou incouveniencia; tratei do di
reito constit!lido . 

o Sr . FRANCISCO GLICERTO - Repito aqui o 
que ponderei ao nobre degutado no seio d<t 
commissão; o direito coustitllido não se oppõe 
a que se iastitu::i. a incompu.tibiliclade absoluta, 
como daqui a pouco deruonst r..trei. 

Damais) Sr. presidente, o nobre deputado 
·que me honra com seu aparte, fundou-se na 
indoledosystema republicano federativo para 
a"ooeitar o T,1rojecto que veiu do Senado no que 
refere-Se a incompatibiliJade dos Ctll'g OS esta
dCa.eS e os federaes, sem attender que a Con
st itituição não veda. essa accumulação de 
fancçõe.>. 

Mns si S. Ex:. eu tende que para fündal-a 
basta que se cousidere a indole do systema. e 
que urrm lCi ordinn.1iu pôde decr::etal·a sem 

0JTensa da Constitüic;ão) com maior força de 
razilo a maioria da commissão opinou pela 
iucompa.tibilidade a bsoluta dos c.igos redeeaes 
entre si, s.'l.lientando entre outras, a. hypothe
se singulilr de accumular a funcção de minis
tro de Estido. funcciomn•io da immediata con
fiança do Presidente da Republica, o membro 
cto Supremo Tribunai Federal que tem o poder 
de os julgar a ambos na fór·ma. prescripfa . 
pela. Constitui~.'i.s; anomalia ta.nto ma.is con
úema:1vel, quanto ella n.taca ele frente o prin
cipio da. llivisi'io e independencia dos poderes, 
l]lle e rund;tmental na. organisa~.ão política 
que adoptamos . 

Demais, :i. organisação j udiciaria é da esseo
cia da nossa. ot·;;.wisa.ção poli tic:t, e ua 01'ga
uisaçào jutlici.úia é o Supremo Tribnnal Fe
dera a culminanci<L . Já o ministro dn justii:a 
do go,•erno provisorio dizh M exposição de 
motivo;; que pr·eced~u o decreto rin<l de11 nrga
nisação a.justiça fedeml: «B' por isso que na 
grande união americana com razão se con
sidern. o poder judiciario como a pedra an;;u
lar do cdificio federal e o uuico capn,z de de
fender com el'ficticia. a liberdade e a autonomli\ 
indi vi1lual. 

Ao influxo de sua real soberania desfazem
se os erros legislativos e são entregues à aus
teridade da lei os crimes dos depositarios do 
po<kr execW.ivo . : 

lsto l)asta para assig nalar o papel impor
tantissímo que a. Constituição reservou a o 
Poder Jndid nrío no governo da Republica . 
Nelle reside essencialmente o principio fe 
deral; e de sua. boa orgauisaçíl.o, portanto, é 
pue devem decorrer os fecua~os resul la:dos 
que se esperam do novo r eg1men, prec1su.
mente p.orque a Republica, segundo a maxima. 
americana, deve ser o governo da lei.» 

O nohre denutado pareceu convir que não 
ha incoveoiente algum em ser dependente 
do Presidente da. Republica, agente de sua . 
immedia.tt\ contfa n<.;a, um membro do t ribunal 
que o tem de julgar. 

Peço licença para observar à. S. E:c. que 
s~teoto \lrincipio dive.rso. prin~ipio que 
t ira sua or igem da. propr1a. essencta das m
stitaições ..• 

O SR. AMPHlLOP11'.lo - E' um principio alta
mente politico, a.ltumente derilocra.tico e per
foitameote constitucional. 

o Sa. FR.A~crsco GLICER.to- Com os quaes 
estou argumenta.nto. 

VozEs- E~tà argumentando perfeitamente 
bem. 

o SR. FRAN'~SCO GLICERIO- o nobre depu
tado por ;o.nuas Geraes achou que o -pro.ieclo 
110 Senado se coutém correcta.mente dentro da 
Constituição, qdaudo 1.istúbelece a incompa.tf
bilidade entre os cargos feLleraes e o esta
doaes. 
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Mas, pergunto: onde encontrou S. E. dispo
sição constitucional que vede essa accumula
ção 1 Diz porém o nol:ire deputado: a indole 
do systema a isso se oppõe. 

Mas, digo eu por minha parte: a indole do 
mesmo s.vstenrn se oppõe essencialmente, fun
damentalmente :1 accumulação das funcções 
de ministro de Estado e membro do Supremo 
Tribunal Federal. 

inferfr que se opponha a que o Congresso -por 
lei oràinaria, estabeleça a incompatibilidade 
absoluta. · 

O que exprimem em definitiva as prohi
bições do exercicio simultaneo que se cônteem 
nos.arts. 50 e 79? Um garantia em favor da 
divisão dos poderes. Pois bem. O art. 78 diz 
assim: 

« A espeeificação das garantias e direitos 
U;.r Sn,. DEPUTADO - E' o tal argumento expressos na Constituição, não exclue outras 

a contrario sensu condenmado pelos juriscon- garantias e direitos nã.u enumerados, mas re
snl tos. (Trocam-se muitos apartes entre as sultantes da fórma de governo que ella, esta-
diversas bancadas.) 1 belece e dos princípios que consigna.» 

o SR. FRANcrsco GLICERio- Ouvi ao llon- A que gar.anti(!s refere-se o le.gislador ~ 
rado collega que combateu 0 parecer, sem in- Entre ou~.ra~ as. gue asseguram a,, llberda~e~e 
terrompel-o. Permittam-me que continue. autonomia md1v1dt;~1~ ~ependeULe l?ºr is:-;o 
Pelo que ouço de todos os lados da casa, 0 mesmo do Poder Jucaciar10 ~a l~epu~hcaJara 
parecer ou antes o substitutivo da commis- que se to~ne~ ª?tos. exeqmve1s e s~lut ~s. 
são, est~i no mais perfeito accordo com a orga- . O ~ubstitutn-o_ ~ po~s ~ consn.graçao lof~ª 
nisação politica, com os principios fundamcn- ela, g'.tr<tnt1a constltu~1onal r~s~l~ante .dªe1~1-
tnes do systema republicano federativo. ma de %º'.º~no que a, C_onstitmça,o estab ce 
(Apoiar.los.) e do princ1p.10 que consigna. 

lstojá é um consolo, sinão é umn esperança SR. pr?:side_nte o _nob:e:- deputado, rtra-
bem fundada elo successo do substitutivo da çando o h.:stor1s_o da d1scu::iS<l;O 9~e soiire ªD?
commissão que tem por nm firmar as insti- os arts. vO e 19 ela C~mstitmçao, a~lude a 
tuições. ( Àpoiaclos.) e1:ienda, da._b~~cada ~a~llsta queJ::t consignar~ 

Vejamos si encontramos aguma dísposiç[o a ~n?ompatibrlldad~ ab:oluta, e~e-~da que foi 
constituciona.l que opponlm embaraço ú ac- reJ;1tada pelo Con,,r~s::io~ Constit_:r~~:lt~. -
ceitação do sulrtitutivo Ef!l verdade o Con0 re:-;so C9n::;tltm_nte nao 

:-; · accertou a emenda da deputaçao paulista que 
VozEs - Ouçamos; ouçamos a demonstra- assim tornara mais latas as incompatibilida-

ção. des; mas o Congresso Constituinte, assim pro-
0 Sa. FRANcrsco GLICERIO- Temos 0 cedendo,não declarou que o corpo legislativo 

art. 79 que diz: «0 cidadão investido em func- ficara sem poder de estabelecer as ~esmas 
çõ~s de qualquer dos tres poderes federaes incompatibilidades por lei ordinaria. 
não podera exercer as de outro.:i> Temos ain- O SR. Al\IPHILOPRIO-Apoiado ; é a verda-
da a disposição do art. 50 que assim se ex- deira doutrina constitucional. 
prime: «Os ministros de E~tado não poderão 
accumular o exercicio de outro emprego ou 
funcção publica, nem ser eleitos presidente 
ou vice-presidente da União, deputado ou se
nador.)} 

Nós não contestamos.antes confes:samos que 
essas duas disposições citadas referem-se evi
dentemente a accumulação do exercicio simul
taneo, e não das funcções desde a investi
dura. Qual é porem a disposição constitucional 
que se oppõe a que o Congresso, por uma lei 
ordinaria, estabeleça a incompatibilidade de 
que trata. o substitutivo~ A ConstituíÇ'ão pro
hibe o exercício, o substitutivo vae alem
desenvol vendo o pensamento constitucional
prohibe a accumulação desde as nomea.çõP-s. 
Si o substitutivo permittisse o exercicio simul
taneo então sim; feria :i Constituição. 

Notae bem : a Constituição achou sufficiente 
prohibir o exercicio, e fel-o, sem comtudo de
clarar que perinittia a accumulação das fnnc
ções desde as nomeações. Da simples prohi
-bição do exercício, infere-se a permissão para 
tudo o mais, somente isso ; mas não pode-se 

o SR. FRANCISCO GLICERIO- o argumento 
deduzido do historico da questão,não colhe 
ainda por outras razões. 
. Assim é que o projecto constitucional do , 
governo províSôrio declarava expressamente 
que todas o.s leis, decretos, actos e contractos 
por elle produzidos no periodo dictatorial 
licariam subsistentes emquartto não fossem 
revogados pelo Poder Legislativo ordinario. 
Pois b~m, essa disposição f'oi eliminada dô 
pro.jecto por uma emenda, e nem por isso se 
entendeu e se entende que aquellas leis, 
clecretos, netos e contractos ficaram sem le
gal subsistencia. O Codigo Penal subsiste pro
duzindo todos os seus etTeitos, assim como 
subsistem com o mesmo caracter todos ; os 
actos do governo provisorio. ~ 

Bem vê o nobre deputado que o elemento 
historico invo~do n.ão tem o valor que S. Ex:. 
lhe attribue. · 

Consideremos agora o que está estabeleci
do no art. 73 da Constituição, que assim se 
exprime: ~os cargos publicos civis ou milita
res são accessiveis a todos os brazileiros, ob-
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servadas as condições de capacidade que a lei da política presidencial em mais de um ponto, 
estatuir, sendo, porém, r;edaclas as acciimida- e especinlmente no que refere-se a organisa
ções i·emune1·adas. » ção de alguns estados, contenho-me no meu 

Agora respondam-me: a incompatibilidade papel de legislador, de accorclo com os novos 
que resulta da, impossibilidade de accumub.- moldes anti-pa1·hmentaristas que não CtlS
ções remuneradas, ó ou não absoluta ? Sim, s::trei de manter e desenvolver, fazendo a 
evidentemente> por força desta disposição im- critica elos actos do Poder Exer,utivo sem 
periosa, um membro de um poder que se outro intuito que não seja o de auxilial-o 
achar investido de um cargo remunerado, não a retornar o caminho da legalidade e da 
poderá ser investido de um outro cargo igual- ordem· 
mente remunel'ado, elo mesmo ou de poder Nada tenho que ver com a attitude poli
ditrerente, porque <L prolübição constitucional ticft do nctual ministro da fazenda, no que 
- equivalente à incomp:ttilJilidade- não se elln. tem de incorrecta por err.tda compre
refere ao exercicio sómente, mas é absoluta. hensiío de seu alto dever ministerial perante 
Explifiquemos: 0 cidad~o investido do alto cnr- a opinião nacional e junto do Sr. Presidente 
go de membro do Supremo Ti•ibunal Federal, da Republica; e menos por minlms rel'eren
occupa ou não um cargo remunerado~ Como cias concorrerei pa,ra que elle assum::t. a in
póde, pois, ser nomeado ministro de Estado discreta, compostura ele primeiro ministro em 
que é por sua ver um cargo remunerado ~ Não ·um regímen de responsabilidade presiden-
digam que a accumulação é só .vedada quan- cial. · 
to a percepção das remunerações, porque en- Persuado-me que elle compromette o seu 
tão a lei se referiria ao exercício; não. A lei tacto político e a sensibilidade moral de sua 
refere-se a accumulação dos carzos, poro.ue resDonsabilidade de magistrado, sinão mesmo 

~ a extensão elo St:U entendimento, acceita,ndo diz que estes sao accessiveis a todos os bra:;i-
leiros. o nobre deputado passou ligeiramente a triplice investidura de membro do Supremo 

b t · · d Tribunal Federal, ministro de E:;tatlo e go-
so re es e ponto, que alias é ecisivo. vernndor de um estado. A não ser isso, acho 

O SR. GONÇALVES CHAVES- Demorei-me que o Sr. Presidente estaria usando discreta-
em definir o alcance dessa prohibição. mente de suas prerogati vas constitucionaes, 

O SR. FRANCISCO GLICERIO- Perdoe-me, provendo os cargos ministeriaes com homens 
mas V. Ex. define o alcance dessa prohibição, de sua contiauça. pessoal. 
dizendo que ella refere-se a exercicio, o que Não me opponho a que os actuaes ministros 
é um engano manifesto. occupem os seus lagares durante o actual pe-

Kepito, a incompatibilidade -result:inte do riodo presidencial, ja que elles merecem a 
art. 73 é absoluta, pois que refere-se á runc- confiança do chefe do Estado. O que, porém, 
ções e não au exercicio. não póde merecer a approvação de nenhum 

republicano sincero e patriota, é essa ano-
0 SR.. 1faRCIANO DE MAGALHÃES- Peço malia, que peço licença, a Gamara para qua

que se tenha em attenção o art 24 que parece lificar de in,justificavel, que se dá com a 
tambem robustecer a argumentn.ção de V. Ex. accumula~,,fo dos· cargos de membros do Su-

o SR. FRA:l\crsco GLICERIO- Não lhe dou premo Tribunal Federal e ministros de Es-
o alcance que lhe vê o nobre deputado. Mas tado. 
o art. i3 aillda solicita a minha attenção. o Supremo Tribunal Federal, senhores, é 
Tanta é certo que elle não se <lirige a vedar como sabeis, 0 poder mais alto da Republica, 
a accumulação sómente das remuneraçõRs, deve ser 0 mais prestig-ioso, 0 mais elevado 
que é corrente que o miltiar que vence o sol- posto da liberdade política, para comprehen
do percebe a remuneração do cargo 11ue e:l:- der nesta, formula simples, o dir.eito indivi
erce em outra relação. E o proprio governo dual, 0 direito dos estados, e todos os deve
actual assim do mesmo modo entendeu adis- res da autoridade publica na Federação. 
posição constitucional, que por avisos reite- (l1fuito bem.) 
rados, • prohibiu accumulações de i'uncções, 
ainda mesmo que um dos cargos fosse gra- O SR. Go:1{ÇALVES CHAVES - Pode-se dizer 
tuito. ·• · que é o poder moderador da republica. 

Assim, temos q11e a incompatibilidade de O SR. FRA.:.'<CISco GLICERIO- Não tenho in-
que trata o substitutivo é apenas o desen- teresse em disputar a ninguem o Jogar de 
volvimento do pricipio constitucional; não é ministro, porque é minha . deliberação que 
uma creação arbitraria. jamais serei ministro da União; mas é mell 

Sr. presidente, antes de terminar devo dever zelar pela honra da Republica, para 
lembrar à Camara que neste, como em qual- ahi é que chamo 3, attenção do Poder Legis
quer outro assumpto sujeito ao seu estudo e lativo de minha patria. 
às suas deliberações, não intervenho como Confio no patriotismo do Sr. Pr•esidente da 
opposicionista,pois que o não sou. Discordante Republica, não nego a respeitabilidade pes-
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soal dos ministros, e é por isso que não des
es pero de os ver tornarem sobre os seu~ pas
sos na sentido de se encaminha.rem re:;;oluta
mente para a legai idade definitiva; porquanto, 
o respeito a lei e a opinião publica, é a paixão 
nobre dos homens superiores, tanto quanto a 
prepotencia é o sentimento subalterno das 
mediocridades. (Muito bem ; muito bem.) · 

Sr. presidente, sei bem que esfa incoo
venien tissima accumulação de funcções 11or 
sua naturez1i incompatíveis, não se encontra 
sómente no inicio das instituições republica~ 
nas de nossa patri<l .. 

Nos Estados Unidos iguaes irregularidades 
se deram, ainda que em exiguo espaço de 
tempo_ 

Assim é que J olm Jay occupou a um tempo 
o lugar de presidente da Córte Suprema e o 
de secretario de estado durante seis rnezes; 
indo em seguida occupar missão diplomatica 
nalnglaterra entre 1794 e 17: 5 ; sendo que, 
si'renunciou o seu lagar na magistratura 
suprema: foi por ter sido eleito governador 
de New-York. Em 1799 Ellsworth, então 
magistrado, presidente da mesm<t Córte, foi 
nomeado ministro pleoipotenciario junto ao 
governo francez, tendo renunciado o primeiro 
destes cargos em 1800, menos por escrupulos 
constitucionaes, do que por virtmle de sua má 
saude. 

Por outro lado, Marshall, então secretario 
de Estado,foi nomeado presidente da suprema 
Côrte, funcção que elle exercei' si;nultanea
mente até 1801, fazendo relatorio de sua pasta 
ministerial e proferindo julg,tmeotos. -

Um escriptor contempor-aneo acha difficil 
-sustentar que esta accumulaçfo fosse ainda 
imitação das instituições inglezas ; porque si 
o chanceller da Lnglaterra é a um tempo mi
nistro e juiz, não lhe é dado applicar senão 
uma sô natureza de legislação,a. Equity Laa ; 
a criminal não é de seu domínio_» E não 
sei mesmo si dahi vem o chamarem chanc~l
ler ao actual Sr. ministro da fazenda. 

Mas, Sr. presidente essa accumulação de 
funcções publicas, tão incompatíveis entre si, 
não podia continuar, e º~ senso pratico dos 
homens políticos da União Americana, rea
gindo desdo logo, fel-a cessar. 

A este respeito outro escriptor notavel ac
crescenta, que tal confusiio era impraticavel, 
porque, sobre ser o Poder JUdiciario na Uuião 
investido do direito de conhecer da constitu
cionalidade dos actos do Poder Executivo, 
tanto quanto dos do poder Legislativo, os 
juizes~se impregnariam das paixões dos par
tidos, tão funestas para a boa adminbtração 
da justiça. Dahi veiu, Sr. presidente, que 
os homens políticos daquelle paiz readquiris
sem a noção nítida da separação dos poderes, 
da sua coordenação e do elevadíssimo papel 
que cabe ao· Poder Judiciario. Não se tratava 

diz o Sr. Carlier, de procurar um accordo 
entre um e os dous outros e meoos de o subal- ~ 
ternisiir, desde que se lhe reconhecia a alta 
prerog'<Ltiva de pronunciar-se sobre a consti
tucionalirlade dos actos dos dous poderes. A 
prohibiçãó da. accumulação estava na essencia 
das instituições, ella, introduzia-se na pratica, 
mesmo na auseucia de disposição constitucio
nal-

E' possível contar no Brazil com essa col
laboraçii.o efficaz elo juizo prudencial dos ho
mens puülicos, para. deixarem de fazer o que 
não lhes é vedado senão pelos princípios~ 
Não creio. 

Entre nós o costume, por mais commodo e 
melhor que seja não faz lei, quanto mais 
os pr-incipios, que andam sempre em desac
cordo com a. satisfoção .dos gosos do poder e 
do partidarismo? No Brazil a lei não é o re
pouso das duvidas, é de ordinario a base de 
todas as controversias najustiça, na política, 
e na administração. 

Quando um brazileiro estuda a lei e a com
menta no sentido de a manter ou de a desen
volver lealmente, o resto dos brazileiros não 
a quer senão á feição do interesse político ou · 
pessoal ele momento. 

Reconheçamos esse defeito de nossa educa
ção publica, que felizmente é inferior á ou
tras virtudes que nos asseguram o aperfei
ÇO<traento das instituições que adaptámos, e 
aperfeiçoemol-as pehi legislação modelada 
nos princípios que lhe deram origem. (Muito 
bem ; muito bem.) · 

O SR. PRE:SIDENTE-Tem a, palavra o Sr. 
Augusto Freitas. Previno ao nobre deputado 
que fültam 10· minutos para acabar n. 1"' parte 
da. ordem do d.ia. 
- o SR. AUGUSTO FREITAS - Tendo de tratar 
de assumpto de tanta magnitude, não é pos
siv~l fazei-o em tão restricto tempo. 

o SR. PRESIDENTE - A' vista da recla
mação do Sr. deputado, Jica adiada a dis
cus:;ão pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE:M DO DIA 

DISCUSSÃO DE REQUERIMENTOS 

Entra em discussão o requerimento do Sr. 
Francisco Glice::rio, solicitando cópia -da pro
posta. da Companhi,,. Sorocabana, sobre o pro· 
longamente de S- João ao porto de Santos. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerada a 
diSt!US~ão, ficando adiada a votação. 

Entra em discussão o requerimento do Sr. 
Marciano de Magalhães, solicitand<? o plano 
elaborado· pela ultima com.missão militar, 
relativamente ao premio dos voluntarias do 
exercito. · 
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Ninguern µedindo a. p::-.ln.vra, e ence1•rada a 
discu~::;ão, ficando a votação adiada. 

Entra em discussão o requerimento do Sr. 

Entra em discussão o requerimento do 
Sr. José Bevihlqua, solicitando inform<,ções 
sobre a prisão do tenente de ârtílharia An
nibal Car·doso, no estado do .Rio Gmnde do 
Sul. 

Jose Bevilacqu,,, solicit;indo informações do 
governo sobre o pagamento das dividas dii 
Estrada de Ferro do Sobral, no Estado do -

O :Sr. Tho:m.az Flores diz que, 
ê sempre com timidez que pede a pa'laYr<i 
p:1ra occupar :.\ .:tttenção da Camar11., ma:x:imé 
q unndo tem a consciencia. cla debilidade da sua 
aptidii.o, mas, acostumado a seguir a legenda 
de-Cumpre o teu dever, aconteça o que acon
tecer-não reem\ de<\nte da segurança da 
pouquidão dos seus recursos intellectuaes. 

Ceara. · 

O :Sr. Justiniano de Serpa
Pediu apalavra simplesmente para uma cx
})licação ;.i, proposito da mater·ia. do requeri
mento. 

Quando o seu illustre companheiro de re
presentação submctteu â consideração da Ca~ 
mara. o requerimento que setliscute, o orador 
considerou, como o nobre deputado, a materin. 
muito grave e muit0 importante; e buscou 
examinar o que havia. a. respeito, para secun
dal-o nos esforços pelo prompto pagamento 
dos funcciona.rios daquella via fe1·rea em 
construcção, caso o facto a que S. Ex. allu• 
diu realmente existisse. 

Das informaçoes que pediu e que pôde 
_promptamente obter veriticou que effectiva
meute o facto se deu, não só em relação a via 
ferrea de Sobral, como em relação a todas as 
outras obras em construcção por . conta do 
governo, pela falta de d\stribuiç~io ele credi
tos, trabalho que só ultimamente o Thesouro 
poude concluir. . 

Tendo obtido estas informações, não podia 
lealmente deix:ar de transmitil-as à Camara. 

O facto e:s:istiu, mas existiu por que era 
ínevitavel, e já está providenciar.lo. 

Faz esta d.eclara.Ç<\o por lealdade ao nobre 
ministro da Agricultura, que lhe forneceu 
promptamente as :informações que solicitou e 
para. com o seu illustre collega a quem acom
panharia na votaç::"'ío do requerimento, caso o 
fücto não tivesse tido prompta solução. 

O Sr. José Bevilaqua - Em 
vista elas informações que acabam de ser 
prestadas . pelo meu illustre col lega de re
presentação, tendo em vista simplesmente 
averiguar o g_ue havia de verdadei:o sobre 
tão importante assumpto, e não dispondo das 
facilidades que .$ ~ Ex. tem para. obter estas 
informações ;·-e tendo como principa l intuito 
cooperar para q1ie esta demora prej ntlicia.li~
sima, cessasse, nada. mais tenho a fazer sinão 
retirar o requerimento, agradecendo no meu 
collega de repr8sentação SU;1S agrada.veis 
informações, a que devo dar tGdo credito. 
Estou satisfeito e dou para bens a minha for
tuna por ter sido tãa prompto o resultado. 

Fica adiada a votação deste requerimento, 
por não ha-ver numero. 

O orador se congratula com t\ C<\mara dos 
Srs. Deputados pela boa marcha. hoje dada. 
aos seus trabalhos. (Jfüíto be;n). Sentejnbilo 
intenso como brasileiro, como republicano, 
como deputado da nação, por haver presen
ciad0=q~te est<t Camara ganhou hoje nu. estima 
publica o que perdera durante alguns dias 
pela esterilidade criminosa de-que deu pro
vas, deixando correr sem maíer cuidado, sem 
toda, a ponderação assumptos, que reclamam 
da parte do:; legisla.dores todo o interesse. 

Mais tímido se sente ainda ao ter de refe
rir-se a um assumpto que reputa bastante 
cielicndo, visto como se refere a negocios do 
exercito. 

O nobre : deputado pelo Ceará a quem o 
orador tributa os pr-eitos de sua. estima e as 
homenagens que deve ao seu talento ... 

o SR. J. BEVILAQUA-E' bondade de V. Ex. 
que muito agradeço. 

O Sit. Trro.JIAz FLORES ••• como, que pro~ 
Yocou solemne debate E'm relação ao assumpto 
que constitua materia do seu requerimento. 
l<'altii ao orador a competencfa para acceita1· 
debate sobre questão de tamanha magni
tude. 

Pensa mesmo que tal debate é ocioso, "Visto 
C?mo em relação á materia, nós temos dispo
s1ç:ões reguladoras della e que portanto dis
pensam um novo trabalho le"'islativo a res
peito, salvo em occasião oppoctuna, que não 
é a presente. 

. Deseja saber_ o honrado deputado 81'. Be
v1laqua qu~es sao os motivos que determina
ram a prisao do tenente Anniba.1 Cardoso. 

O orador c~mpr~ um dever de lealdade para 
com a Gamara, iaformando-a das razGes em 
que se . fundou o poder publlco para assim 
proceder. 

O exercito tem muita responsabilidade pe
rante a situa.ç~o politica inaugur<\<la em 15 
de novembro. Condensador dos sentimentos 
dos brasileiros, que vinham de muito lon"'e 
o exercito pelas condições da sua organisaQ'ã~ 
ar~a.da, foi o apparelho e:s:ecutor da vontade 
nacional. (Apoiados). 
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Desempenhando papel tão glorioso, como O SR. THOMAZ FLORES responde que não 
apparelho da transformação da sociedade bra- particularisou. 
zileira, o exercito tinha. a responsabilidade 
da conductaa segm.r depois desse movimento. O SR. JOAQUIM: PERNAMBUCO-Apoiado. 

O orador julga do seu dever çonfessar à O SR. Tm~_llfAZ FLORES deve dizer que falla 
Camara e a Nação . que se tem amor à institui- em these, nao se refere a tal ou tal pessoa. 
ção, á qual tem a fortuna de pertencer, se O SR. BEVILAQUA-Folgo muito de ouvir 
presa os seus · fóros, a consideração e a esti- esta declarnção do nobre deputa.do. 
ma que ella possa merecer entre seus ca"Yl- O SR. TIIo:-.rAz FLORES não tem em vista 
patriotas, por isso mesmo e como cidadão de no que diz attiogir o tenente Annibal Car
u~1n. patria que tem o direito de ser digna do doso ou qualquer outro_ official do exercito. 
seio da America, deseja que a instituição mi-
litar, constitua no novo regimen umagara.utia O SR. BEVILAQuA-Isto ele pretoriano e 
de liberdade (apoiados), uma garantia de uma questão ele paladar. 
ordem (apoiados), uma. garantia de justiça O SR. Dro~YSIO CERQUEIRA-E é preciso 
(apoiados gei·aes). ver que .pretoriano nao é SÓ susten•adcr de 

O SH .• Droxrsro CERQuEIRA.-E que não te- governo; é o que quer fazer e desfazer gc .. 
nhamos outro 15 de novembro. . veruos. E' o quenos ensina. a historia romana. 

o SR. THO!l!AZ FLORES-Serbrazileiro êuma o SR. THo:iuz FLORES dizia que só deste 
condição intrinseca da natureza do orador; ser modo podia o exercito corre:-ponder perfeita
mil.itar é uma pesição circumstancial, que mente aos fins de sua íostituição. 
mmto lhe hom:·a e muito lhe nobilita, mas que E' preciso que saiba a sociedade brazileira 
não sutroca e nunca sufl'ocaraas qualidadesin~ que saiba o mundo civilisarlo, que o ex:ercit~ 
natasessenciaesdehomemcivico.(.ilfüilo be m !) em l? ~e novembro, a~xiliando a opinião a 

Desde que os acontecimentos indicaram ao const1~mr um_ novo reg·1:._men não queria ter 
exercito o papel de executor no dia 15 de no- no pa1z a partilha de leao. (Apoiados.) 
vembro, dessa transfürmação na vida nacio- Desde que coub~ _ao exercito a principali
nal, é necessario que elle cumprindo os seus dade ~ a responsab1hdade desse movimento, 
deveres instintucionaes, constituaJse apenas é preciso que na orgaoisação rla. Nação Bra.zi
a garantia da opinião e jamais suspeito a ella, leira sobre o regímen republicano, elle não 
de modo que jamais possa fazer com que 0 saia das raias constitucionaes, mantendo a 
espírito publico tenha de receiar-se de pres- or~e1!_1, a execução . 4as leis e o respeito â 
sões, suppondo-sena apprehensão de tal ou tal opm ao. (Muito bem.) 
manifestação da força armada. Diz que tem constantemente ouvido refe-

0 SR. Dromsro CERQUEIRA-Basta que elle rencins de descontiança,em relação ao civismo 
litnite-se ás suas funcções. ~os militares . Esta convencido de que é do 

mteresse da communhão brazileira que ces-
0 SR. TH01\IAZ FLORES-Bem sabe o orador sem essa referencias. (Apoiados.) 

gue talvez ~~as palav_ras _nãó possam agradar Não ad~itte, eil}- qualquer sociedade pre;.; 
aquelles militares que, mfehzmente levados pondera.nem exclusrva de uma classe sobre 
por uma falsa apreciação do que seja a liber- todas as outras. (Apoiados.) 
dade, como que a:tragam sentimentos demago-
gos. 0 . S_f • ARISTIDES LbBo-Isto é o que é 

Não tem o orador nas suas expressões, que correc.o. _ 
bem sabecque são fracas1 o colorido da elo- O SR. THOMAZ FLORES no Brazil, especial
quencia, mas tão sómente a força elo senti- mente em. todos os tempos, màxime na 
i~ento do dever, manifestando openas em Republica ina:u.gurada e!? 15 de. nbvembi'ó, 
lmguagem que todos podem entender. (Ntio -º elemento m.1htar tem tido guarida tem tida 
apoiados.) · toda a cons1deração entre seus patriotas. 

Julga, porem, que lhe será licito dizer que (.~poiad~s.) . . 
o exercito não deve constituir na sociedade Especialmente nós os republicanos .que 
brazileira um elemento, pressionista um ele- trabalhamos tantos annos para a inauguração 
mento compressivo... · deste system?, que fizemos a campanha, 

O SR. JoAQUDrJ>ERNAllIBuco-V. Ex. està appellando para. as ~nerg'ias do povo, á-ppel-
pre,,.ando a verdadeira doutrina. laudo par~ª sohdar~edade da força. ar:mada 

o com relaça.o no movimento que pretendiamos 
O SR. THoMAz FLORES ..• nem demagogo, implantar, não desconheciamos a di.fferen~.a 

nem pretoriano. de classes. .~/ . 
o ~R. BEVILAQUA-Si_ V. ~X:. refere-se à o SR..ARISTIDES LOBO-Foi essa a declaracão. 

questao do tenente Anmbal Cardoso... e:q>ressa por' parte do exercito. ., 
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. O SR. THmrAZ FLORES sente que já vae 
passando-- o momento em que o elemento 
militar devia ter essa preponderancia. Nao 
nos cabe principalidade alg.}ma no 111butar 
partidario, nas aggremiações politicas que 
teem a responsabilidade na direcção dos 
negocios publicas. 

O SR. JoXo LoPEs-A responsabilidade do 
exercito esta coberto. pela nação. 

O Sii. Tno11rAz FLORES as condições espe
ciaes do nosso meio milit<11' não nos podem 
permittir suspei<;.ão a respeito do modu como 
se póde apreciar a opinião delle. 

Desgraçada sociedade em que o exercito 
saia Cíe sua esphet'a de acção excepcional; 
desgraçada sociedade em que o exercito, 
esquecendo-se do principio sobre o qual 
repousa toda a sua forçL moral, que vale 
mais que a. força physica <las bayonetas, não 
tiver disciplina. 

Exercito sem disciplina. é uma ameaça. 
perenne contra os dir,eitos políticos ele um 
povo. 

Tenhamos coragem, nós os militares, de 
exigirmos para nôs toda a consideração da 
sociedade brazileira para sermos os tutores 
da direcção que ella imprimiu. 

Lastima que, dentro deste Congresso, iilus
tres camaradas a quem rende os preitos da 
sua consideração pelos seus talentos, pelas 
suas virtudes civietts e privu.das, nem sempre 
tenham sido cuidadosos no zelo da. sua 
conducta. ' 

Nós, militares, não temos de servir de 
garantia definitiva para qualquer movi
mento de opinião neste ou naquelle sentido. 

o orador não é suspeito á R.epubliet\ ; é um 
-velho republicano, um soldado de 26 annos 
de serviço. 

Quando a monarchia. violenta e corruptora. 
buscava abafar toios os espíritos pelo sobor
no ou pela pressão, nuncn. se deixou succum
bir, e appella para os seus corriligionarios do 
Rio Grande do Sul. 

Como soldado jamais sahiu da esphera le
gal, jamais insultou os poderes publicos, ja" 
mais in.fl.igiu regulamentos constitucionaes, e 
si foi perseguido por esta.. monarchia violenta 
e corruptor-J. é porque ella não soube fazer 
justiça nem ao seu caracter, nem ao seu de
ver. ·· , · 
· O ten~nte Annibal Cardoso, republicano de 

. primeMt·água., espirita muito orientado sob 
o ponto de vista politico, de estudos incon
testados e incontestaveis que, prestou servi
ços á Republica, antes de 15 de novembro e 
na acção de 15 de novembrc. merece to·da a 
consideração do orador ; entretanto deve di
zer, com magua, que faltou aa seu dever de 
militar. 

Embarcando -para o Rio Grande do Sul 
escreveu ao Diario de Santos um articro in~ 
ce,nd!ario e violento contra a; autoridadie con· 
st1t_mda na ~oberv,nia nar.ional, contra o pri
meiro magistrado da nação, representante 
do poder publico. 

o SR. BEVILA.QU.A-Não foi ao O'QVerno foi 
ao marechal Deodoro. ;:i ' 

.o SR. Tno.~Lo\.Z FLo~Es7No regímen repu" 
b!tcano º·chefe d:i m~çao e o seu superior 
h1erarchv:~o, <\primem\ patente do exercito. 

O ~eu illutt-e compauheh·o nes::;a publicação 
cons1tava o povo a revoltar-se. 

O SR.. BE:VILAQUA-Qmi.L a condicional 'l 

(Pausa). Si fosse verda.tleil'a a noticia tlmh{ 
pelos jornaes? ... 

O Sr:.. THOMAZ Fr.oH.Es- F<L lla-se na 
questão militar. O oru.dor entende que os 
representt~ntes ela rn~ç~ão n:idn teem que ver 
com que:stues dome:st1cas tle classe:s. (~1luito 
bem.) 

Ü~ Sn.. DEPUT.\DO-Temos perdido muito 
tempo com estas Jiscu~ues. 
. O SH.. THO)IAZ . PLoltEs •.. tLpreciaudo-as 
a voutade dos paladares. 

Re~<?nhecidtL pelo podei· publico a autoridade 
do 1!!ll1tar como a de r1ualquer cidadão para 
tle.a:e.nder-se uos atn.ques sol>re sua honra e 
p~·obrd.ad~;. estabelecido que nenhum militar 
v~d~ ir a imprensu. discutir actos do serviço 
m1hta1', censurar e dirigir o:tfonsas aos seus 
cama~adas, have!J~º um tribunal competente 
para J.ulgm· os nnl~tares, ~ssas questões terão 
por· fim desmoralisar a mstituição militar. 

1> tenente Caruoso fez publicar em Santos 
um ~rtigo .atacad<? o chefe da nação, seu 
superior.e b1erarchico. Commetteu um crime· 
n:a~ a natureza do assumpto era purament~ 
c1v11. 

O SR. BEYIL...\.QU~-:-Havia a noticia de que 
o governo tmha ~ollCltado forças estran ()'eiras 
para garantir as nossas fronteiras. si isto 
era verdade o povo devia revoltar-se. Nada 
mais pa.triotico. · 

O THOllIAZ FLORES isto cabe à nação e · 
não a üm official do exercito. 

Demais es.ta hypothese não se deu, como · 
V. Ex •. -vera. · . 

O Dr. Ramiro Barcellos, nosso ministro 
em Montevi~éo,pediu ao governo para que o 
gove:no Orre?-t~ l t?masse medidas de pre
vença.o, de v1gllancrn. na fronteira do Rio 
Gra.nde do Sul. ~ 

Isto não habilitava o tenente CD.rdoso como 
militar, a concitar o povo á revolta ar:Uada.. 

O SR. BEVILAQUA-Os jornaes não deram·· 
a noticia nos . termos moderados como que 
V. Ex. está. informando à Camara. 
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o SR. THOl\UZ FLORES-Mas quando assim 
fosse, competia á nação, pelos seus represen
tantes, tomar conhecimento do facto, e não 
a um offi.cial do exercito, que deve ter toda 
a reserva. 

ciando pretensões de quaesquer tyrannos. 
(Muito bem !) 

Aproveita a opportunidade para fazer uma 
concitação sincera, sem malicia, sem reservas 
mentaes .•. 

o SR. ÜITICICA -Apoiado. A palavra de o SR. GABINO BESOURO- E a ordem do dia 
um oíficial do exercito podia produzir mais do commandante da escola ~ 
e:tieito. 

o SR. THOl\1AZ FLORES-Chegado ao Rio 
Grande do Sul o commandante das armas, 
funccionario militar, lendo o artigo e não 
tendo autoridade directn. sobre o tenente Car
doso, lente da escola militar, que muito 
honra, dirigiu-se ao governo. 

De a.ccordo com o governo, o commandante 
da escola. militar resolveram chamar aquelle 
otncial afim de ver si elle tomava a re
sponsabilidade do artigo. 

O tenente · Cardoso o!Ilcial, muito digno, 
(apoiados), official capaz de sustentar seus 
àctos com coragem, declarou que o artigo era 
seu. 

Reputado delictuoso foi, instaurado proces
so e o tenente julgado pelos seus pares. 

Dependendo a solução deste processo do 
tribunal militar, não vê o or,\dor attentado 
algum contra a Constituição. ·-

O SR. BEVIJ.AQUA-Ha. trinta e tantos dias 
que o processo está instaurado. 

o SR. THOl\IAZ FLORES desconhece os mo
tivos desta delonga. Pensa mesmo que a 
justiça deve ser rapida e decisiva. (Apoiados.) 

Com pezar está vendo repetir-se esta de
monstração do elemento militar .11a actuali
dacle. (Apoiados.) 

A nação deve confiar no exercito. Mais 
tarde póde apparecer uma divisão e constituir
se o exercito em preoccupação constante no 
animo dos brazileiros em relação à marcha 
dos negocios publicas. (Muito bem,.) 

Este Congresso é que tem responsabilidade 
na solução dos problemas sociaes. · 

O orador aspira ver a classe militar idola
trada, querida pelos brazileiros ; jamais como 
lll!1 phantasma para assustar espíritos ti
mi dos. 

Receia tambem que o exercito possa servir 
para fomentar paixões anarcbicas. (Muito 
bem.) 

Nos tempos que correm, mais <lo que em 
qualquer outro, o soldado precisa ter ~uito 
jufzo, muito bom senso. (Apüiados.) O facto 
d13 estar o povo brazileiro desarmado e de 
ter o seu exercito appa.relhado em todas as 
condições para auxiliar um movimento contra 
os interesses da nação, lhes dirá que o exer.,. 
cito pr·ecisa ter muito juizo, muito bom se!lso 
para, não só ser, como parecer ser, nem ser 
suspeitado, como a mulher de Cesar: fomen
tando desvarios, pretensões desorgamsadoras 
da sociedade brazileira, ou animando, acare-

. Camara V. I 

o SR. THOMAZ FLORES... não só aos seus 
collegas, mas muito especialmente a todos 
aquelles que envergam a farda de offi.cial 
brazileiro e que tem assento nesta casa. 

Mas antes de fazel-o, acceitando o aparte do 
nobre deputado, tratara desse ponto, a or
dem do dia do cammandante da escola em re
lação ao tenente Cardoso. Ach::i. que no exer
cito não ha duas opiniões para o julgamento 
moral do caracter do commandante da Escola 
Militar de Porto Alegre. Isto como prelimi
n3.r. 

o SR. PRESIDENTE-Peço licença para lem
brar ao nobre deputado que a hora ja deu. 

o S1t. THOMAZ FLORES diz que va~ con
cluir em poucos minutos. 

Esta parte da questão, a prisão e o conse
lho, foi em virtnde de uma publicação deli
ctuosa contra o chefe da nação, seu superior 
hierarchico, e tambem por ter feito nma con
citação á revolta armada. O outro facto é a 
reprehensão. 

Quando foi resolvido por accordo do com· 
mandante das armas,do governador do estado 
e do commandante da escola militar que se 
mandaria ao tenente Cardoso umn. portaria 
determinando que elle declarasse si era o 
autor e encampava. a responsabilidade legal 
dessa publicação,o tenente Cardoso por espaço 
de 48 horas, deixou de dar resposta breve, 
como lhe cumpria. Não o fazendo, recebeu se
gunda portaria exigindo-lhe que respondesse 
á primeira. Respondeu então, assumin.do a 
responsabilidade da publicação, mas negando 
ao commandante da escola competencia para 
exigir-lhe tal declaração. 

o ·SR. BEVILAQUA- E negava muito bem 
fundado. 

o SR. TROMAZ FLORES aiz que negar com
petencia ao superior para exigir do subordi
nado declarações sobre um facto delictuoso 
é não ter a menor noção do dever militar, é 
uma verdadeira phantasia de quem pàde con
siderar o exercito tudo, menos uma instituição 
de caracter essencialmente disciplinador. 

O Sr... BEVILAQUA-A autoridade . compe
tente não era. o comma.ndante da escola. 
. o SR. THOMAZ FLORES diz que no exercito 

existem principios geraes reguladores d,a disci
plina. o. superior tem sempre o direito de 
perguntar ao subordinado 9s motivos de tal 
ou tal facto militar, seja elle de natureza . 
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escola,~, sejn. de natm'eza disciplinar; O te~ 
nent'é/ Cardoso respondeu como se e.'Cigfa.; 
mas. aléin de n::to reconheeer competencia. ao 
seu command:.i.nte, na sua re5posta (lesviou--se 
de uma certa cordi:.1lidade, de um:i. certa re
dacção. emprcg-a,ndo uma. fórma_ que signifi
cava desrespe!to, <lesco~stderac:ao ao com
mandante da escola, mamfesta<la na aspereza. 
de fórmn. e na inconvenieucia de linguagem. 
Esta incon veniencia de redacção, conceitos 
emittidos sem bastante cuidado, determi
naram a ordem de advertencia. 

o SR. GABINo Bm;oua.o-V. Ex. não tem 
esse documento ~ 

o SR.. THoMAZ Fv:rnP.s diz que não o tem 
em mão, mas si for necess.'l.rio voltar à ques-
não po\lerà. tmzel-o. Disto est:º1. informa•lo 
pelo comroandnnte da. Escol:i. Milita.r do f-.io 
Grande Sul. Nilo leu n. resposta deste official, 
não tem mesmo interesse pessoal nesta. ques
tão. Não leu tambelll os termos da ordem do 
dia. Sabe pelo proprio comr;n~nclante •faesco la, 
que repnta um homen~ serio, que i;t _resposta 
do seu subordinado !o1 aspera, foi mconve
nien.te, foi desrespeitosa. 

Sabe que a ordem do dia do commaudaute 
foienerglca, como convinha _a ~m'.'l autol'idad~ 
que q~eri:i. ~esag:gra.va;r ª· d1sc1plloa., mas foi 
eomedula, nao foi aggress1va. O orador tam
bem reprovaria esse excesso do superior, si 
por ventura se tivesse dado. E' o que sabe 
quanto ao assumpto. 

Satisfeito este desejo do honrtido deputarJo 
pelo astado das Alagôa5, vae o orador ulti
mar a sua ligeira oração, fazendo a coucita
ção a que se ia referii?-do. E' ~ão só nosso 
direito, diz elle, e mais rio que.isto, é no5so 
dever, e dever que a opinião não perdoa, não 
consentir que a autoridade publica., de que 
somos os fiscaes, exhorbite dos seus deveres. 
E' amigo pessoal do Presidente d<t Repnblica, 
é seu camarada, corr.panheiro de mais de uma 
campanha, quer de campanha militar contl'a 
o inimigo commum da pa,tria , quer das c~m~ 
pa.nhas civicas pa.raa reinvidicação dos direi
tos brazileiros. Jà. na questão militar,questifo 
de classe, ou por outr,i., questão de direitos 
hnma.nos,ja na questão republicana. elle teve 

contr<t as g1•n.lhas que se enfeitam com as 
pennascle pavão. 

UM :Sa. DEPUTA "o-E realmente ba muitas 
gralbas. 

o S.R.. TRO:l!AZ FLORES a histo1'ia. é qne ha. de 
mais tn.r1le restabelecer a verdade 8 estes 
:\con tecimcntos registmdos na imprens'1, em 
docnmeotos escrlptos, hão <le ser uo futuro 
julg::idos fl'iamente e sem as paixões de mo
mento. 

O Sn •. Jo.\QUD! PERx.umuco- Não seremos 
nós que escreveremos essa hlstoria. 

O SR. BF.""ILAQUA- E muit:~ ~r<\lha per· 
derá os j"len11as de pavào, muita relevancia 
desa ppareceri~. 

O SR. T1 ro)!,\Z FLORE.S quanto a si, fazendo 
uma violencia ra11ida. ao seu proposito, dirâ. 
ao nobi-e deput:1do que •.• 

O SR. Bi::vrr.AQu.-1..-Nii.o quero de leve at
tiogir a v. Ex. 

O SR. THO;\fAZ FLOREE-Bem; mas diria ao 
nobre deputado q11e -promova esse depennar, e 
terá j uros de juros ness:i. operação . 

O SR. BEvILAQUA - Folgo muito reoo
nheeer isto. Mas é de desejar que chegue o 
dfo. em oue se teobt\ de o.rr.•ncar as pennas 
1los pavões. · 

o S:a. THOMA.Z FLORES-Como dizia que é 
nosso direito e que n.té o nosso dever , que os 
repu blicaoos mi.litat'es exerçam rigorosa e 
severa critica e exame dos actos do poder 
j)nblico, que no r-egimen republicr1 no està re
present;tdo pelo seu pl'imeiro magistrido. 

Nã.o tem nenhum escrnpulo em se juntar 
àquelles que, uma. vez reconhecida a infra.c
ção da lei ou de qualquer disposição le~l 
pr;iticada pelo primeiro magistrado Lla naçao. 
promova.m sua responsabilidade e mtis do que 
i ~to. qua.nrio elle não obedeça aos recursos 
leg<Les, aos que forem até ao ext1·emo de 
fazer com que seja respeitada a soberania.. 

Mas critica o exame severo e r igoroso, ao 
lar.lo da consideração e respeito que se deve 
ao depositarío da confiança nacional. , . 

O Sa . JoA.QUDI PERNA!\lBUco-Neste ponto 
estamos de accordo . · · â :seu lado, e diz-lhe a consciencia, sí não 

é uma presumcção, que não fez muito na 
-reta.guarda, busquou acompanhal-o a par e 
passo no exereicio do dever civico que lhe 
impunha o patriotismo. 

Nl!o quer fazer praça de muita coragem 
na campanha militar, nem tambem na cam
panha republicana: basta-lhe a consc:iencia 
ae haver cumprido com o seu dever; nem 
vem fazer aqui confronto com outras indivi
dualidades que se presumem factores princi
pa.es dessas campanllas. O silencio muitas 
vezes é o melhor protesto que se possa dar 

o SR.. THOMAZ FLORES . • • que por seus 
servi~os, pela posiç-lo social, por sua idade, 
especialmente dos . militares merece todo o 
respeito e toda: venet'ação. (.4.poiados . ) 

Isto não exclua nossa energia, isto não 
exclua nosso dever, isto não eJ:clue o no3SO 
concurso constante, o nosso esforço · legal 
para que seJa. uma verdade a Constituição da. 
n:tção. 

O ora.dor diz que declarou aqui o anuo pas
sado,e o faz aindi~ uma vez, que ainda que lhe 
custe a arrancar um pedaço do coração, a 
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penna não lhe tren1eria, si fôra juiz, para 
condemnar o marechal Deodoro a sofü•er o 
effeito da sancção legal, uma vez provada 
a violação por sua parte da lei fundamental 
do paiz. 

O SR. BEVILAQUA - Pois vá preparando 
a penna. 

O SR. THOM:AZ FWRES diz que a sua penna 
está sempre preparad<t e seu illustre collega 
assim como todos os outro:; hão ile füzer a 
justiça. de acredita.r que cumprirá o que pre
ciso l'or. (Muito bem.) 

Mas, esta oprosição, es!a hostil~dacle i1·ri
tante, pouco cordial, desrespeitosa, sem 
guarda.::- si'luer o estylo da linguagem que 
todo homem educado deve manter para outt•o 
homem e que p:trecc-lhe em ralação ao cheie 
do Esta,Jo tambem é exigii.la. 

o SR. JOAQUBI PERNAMBUCO-Tem toda. a 
razão. · 

o SR. THO:\IAZ FLORES ... é o que não se 
lhe afigura. razoa vel. 

Não crê que a Republica. siga em um mar 
de leite ; ella vae sotl'rendo os embates e as 
difficuldades que eram de esperar e que lfÓS 
havemos de vencer custe o que custar, mas 
com o emprego de recursos honestos, firmes, 
calmos, porém, seguros, ou dos meios que as 
leis nos dão, exercendo-se com todo o ngor e 
em ultimo logar o direito supremo:quando os 
acontecimentos nos aconselharem essa · me
dida. 

UM SR. DEPt:TADo-Quod Deus avertat. 
O SR. TnoMAZ FLORES não faz, diz o orador, 

louvaminhas ou apologias interesseiras ao 
marechal Deodoro. 

Capitão, antes ele 15 de novem),ro e coronel 
pouco tempo depois, pôde ser ingrato pa:-a 
o chefe da nacão, mas dirá que seus accessos 
significam, não um premio de consideração 
pessoal, mas re:::ompen~s da Republica, da 
qual apenas elle ·foi intermediario, como seu 
primeiro magistrado. 

Não tem, portanto, pretenções de momento; 
falia com franqueza.. Habituou-se n~ d0 sgraça 
monarchica a se conforma!' com muito pouco. 

Diz que as sua5 p'tlavras, portanto, não 
sio-nificam uma armadilha a boa vontade do 
cht>efe da naç.ão. • 

Està convencido de que -elle tem errado, de 
que elle tem-õe desviado. 

o Sa. BEVILAQUA- Apoiado. 
o SR. · THOMA.Z FLORES - Seus erros, seus 

desvios,porém, não significam falta de capa
cidade moral, falta de sent].mentos nobres ..• 

UM SR. DEPUTADO - _Errar é dos homens. 
o SR. 'T:::roM~Z FLORES... poderão signi

ficar apenas que elle passou uma organisação 

em que o coração e a sensibilidade exercem 
uma, infiu ~ncia muito apreciavel em um ho
mem particular, mas que constituem um 
defeito para o homem publico. 

O SR. BEYILAQUA - ln y_nedio virtus. 
O Sa. Tuo:'IIAZ FLORES~, Defeitos, faltas 

ou erros, isso não autorisa os representantes 
da. nação, especialmente os militares, seus 
camaradas,a trazer para o Congresso palavras 
offensivas e injuriosas ao seu <'.aracter pes
soal e publico. 

Finalisa,ndo, d~vo declarar que o exercito 
està sendo observai.lo com muito interesse 
pela sociedade brazileira . , 

E' preciso. que elle não se deshonre a:ffa
gando excessos, desvarios e paixões, nem tam-
1.iem constituindo-se elemento contrario aos 
interesses do paiz. 

Recolha-se a sua esphera seccional, occupe 
seu tempo no apuramento do estado do meio 
-eroporcional de modo que possa inspirar con
!iança á nação no interior e garantil-a no 
exterior quando circumstancia.s extraordina
rias exigirem a sua intervenção ; fóra disso 
sô pratica um crime. 

Agradecendo a benevolencia com que lhe 
ouviC"J.m, declara o orador que como depu
tado, como brazileiro e como soldado, condi
ções que muito bem se associam sem se excluir 
nenhuma dellas, nesta casa e fôra della, 
delegado do povo rio-grandense, parte inte
gr.!n te do povo brazileiro, como chefe de 
regimento, exercendo funcções militares,_ a~
segura que ninguem conte com o orador smao 
como coop<>rad:>r da justiça e da ordem con
sociadas com a liberdade. 

VozEs-Muito bem. 
(0 orador e comprimentado.) 
E'. adiada · a discussão pela3hora. 
Vem â mesa as seguintes 

Declarações de voto 

· Declaro que votei pela emenc!a. da minoria 
da commissão ao projecto n. 14. 

Sala das sessões, 15 de julho de 1891. ".'""" 
Paixão. 

Declaramos ter votado a favor da emenda 
da minoria da commissão, que concede cre
dito para o pagamento do subsidio dos depu- . 
tados na razão de 50$ diarios e dos senadores 
75$, por entendermos que a !gu_a~dad~ pr~ 
scripta pelo art. 22 da Const1tmçao so tera 
vigor para as legislaturas futuras. · 

Sala das sessões, 15 de . julho de 1891.
lgnacio Tosta.- A. de Freitas.- Couto Car
taxo. 
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Declaro que votei pelo voto em separado 
da minoria. da commissão de orçamento, sobre 
o parecer da me.sma. commissão, que conclue 
pe1o projecto n. 14. 

Saia das sessões, 15 de julho de 1891. -
Se1'erino Vieira. 

Vae a im.primfr o seguinte 

P1•ojecto 

N. 22-1891 

Considera reform.ado desde a data de.ila lei 
o e:x;-capitc'Zo do e:.çercito Chrispim de 3íello 
e Castro. 

. A' commissão de mn.rioh:i. e guerru f~i _µrc
seute o requerimento em que o ex-cap1tao uo 
exercito Chrispin! ~e Me1lo e_ Castro pe~e 
para. reverter as tlle1ras ou enta.o ser cous1-
Clerndo reformado nos termos do decreto n. 
193 A de 30 de janeiro de 1896, contaodo-se
lhe o tempo decorrido desde a smi exclusiLo 
atê a presente data. 

Dos valiosos doc11mcntos com quo o snppii
cante instrue sua, petiç:i1o, vê-se que sendo 
capitão do 13•' bn.talhüo ele infantaria, foi, por 
senten(}<"t. do Conselho de Guerra, a Que res
pondeu, confirmada pelo Conselho Supremo 
Milit;u de .Justiça, em 30 de setembro de 1882, 
condemnado a ser expulso do serviço uo exer
cito. por «ha:ver faltado com o <l.evitlo respeito 
no major fiscal do corpo, por occnssi.o em que 
este lhe ordenava que pagasse a uma.praç.a a 
prestação ele voluntario a que ella tinha di
reito e descontado dos "Venclrnentos de praças 
de sua cornpa.nhia quantias que por sua. es
posa lhes eram a.deantada.8 com µorceuta.
gem.» 

A commissão, comparando esto. sentença, 
com outras constantes das ordens do tlia do 
e:.\:ercito os. 1701 e 1797, dos annos de 1882 
e 1884, em crimes de natureza. mais ou menos 
identica, acho:i.-a excessivamente rigorosn. ; 
e considerando : 

l.o Que o peticionaria prestou na. guerl'<\ do 
. Paraguay relevantes serviços, .sendo· até fe. 

rido e promovido por uctos de lmwuro.; 
. .• . · 2.0 Que ja o extiucto Conselho de Esta~o,em 

parecer de 28 tle junj10 de .}883, :iss1gna
.do .'pelos ·conselheiros Viscourie dl'I Mu
Íi.tiba, Visconde de Bom Retiro e Joaquim 
Raymundo de tamare - opinara que n pen:i 
de expulsão podia ser commutada em reforma 
fo1·çada., . segundo o tlispo~to no art. 9° § 2° 
da lei n. 648 de 18 de agosto de 1852 - é de 
pc')recer que o supplicaote póde ser assim 
attenclido e nesta. conformidade otrereee o 
incluso projecto de lei. -

Sala .das commissões, 15 de julho de 1891. 
- Cl!stodio Jose de ilfello. - 1JirJ11ysio Cer
queira . - Fin;<ino Pires Ferreira . - M. ' Val-
ladliu. · 

PROJECTO 

o Congrec;so Nacional resolve : 
Art. 1. 0 l<'ica o Presidente da Republica. auto

riza.do a considerar reformado, desde a data 
da presente lei e de accordo com o a.rt. ~· § 2° 
da lei n. 618 de 18 de agosto de 1852, o ex· 
capitão do es:ercito Chrispim de Mello e 
Castro . ' 

Art. 2.0 Esta resolução nào dà direito algum 
de reclamação, quer quanto a vencimentos 
anteriores, quer quanto á contagem do tempo 
ein que, por etreito da sentença a que foi 
condemn,\do, esteve o referido ex-capitão fôra 
do serviço militar . 

Ar-t . 3.° Ficam revogadas as disposi<:.ões em 
contrario. 

Sala das sessões, 15 de julho de 1891. -
Custodio Josi de Mdlo. -})io'i!Jsio Cerqueirn. 
- Finnino Pii·es Fe1Tei1·a.- I wlio do Bra::il . 
- H. Valladtio . 

Vai a imprimir o seguinte 

PARECE R 

N. 8- 1891 

Pe1·d,,ro da pena de gales perpetuas d ex- praça 
do exercito .Dlrmoel Dias cle Sou::a 

A commissão de marinha e guerra, tendo 
presente o requerimento em que a ex-praça do 
exercito, Manoel Dias de Souza pede perd~ 
da pena de galés perpetuas a que foi condem
na,do, em 24 de novembro de 1879, pelo ju1•y 
do termo de Minas Novas, e de parecer que 
seja o dito requerimenw remettido ao Poder 
Executivo a quem competG resolver , nos ter~ 
mos do art. 48, o.. 6, da Constituição Fe
deral. 

Sala das commissõcs,. 15 de.julho de 1891-
Ciistodio José de ltleUo . - F irmino Pires Fer
i·eira . -111. VaUadão .-Dionysio Cerq•ie:i·a.-
Indio do Bra;:;it. . 

O SR. PRllSinENTE marca para a sessão de 
amanhã a seguinte ordem do dia : 

Eleição da mesa. - 2 .0 discussão do proje
cto u. 11 coneedeildo . iseu~.iio de direitos de 
impo!"tação ô. Sociedo.de Anonyma da Academia. 
do Commercio do Juiz de Fõrn.- continuação 
da. 2-0 eiscuss'i.o do projecto n . · 5 A, sobre 
iocompa.tibi.lidàde-discussão dos requerimen-
tos adiados. -

LeV<\'ota-se a se$$ão ás 4 l~ horas. 
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18ª SESSÃO EM 16 DE JULHO DE 1891 

Presidencia do Sr. Matta Machado 

Ao meio-dia, o Sr. presidente declara não 
haver sobre a mesa expediente que possa ser 
lido antes ela acta. . 

O Sr Garcia Pires diz que 
occupara por muito pouco tempo a attenção 
da c~mara. 

Vae submetter á consideração da Carnara 
um requerimento. 

Como se sabe, a guarda da. Constituição 
Federal e das leis foi confiada ao Pod~r 
Judiciaria. 

Pela organisaç;.i.o dada a esse poder, elle 
não se póde manifestar sinão em especie e por 
provocação. 

No entretanto, podem dar-se, e realmente 
teem-se dado casos de oft'e:nsas a Constituição 
Federal por constituições estaciones, sem que 
o Poder Judiciario posstt manifestar sua ac~n:o 
por esse limite ele suas attribuições. 

o requerimento que vae submetter à con
sideração da casa é o seguinte. (U). 

Sabe a Camara que o Poder Judiciario, 
em todas as especies submettidas ao seu jul
gamento, não pode manifestar-se ex officio ; 
mas para que se de a oft'ensa á Constituição 
Federal basta que a constituição estado&l 
consigne disposições contrarias aos princípios 
atloptados no estatuto de 24 de fevereiro. 

E si sómente em especie por provocação 
deve manifestar-se o Poder Judiciario, póde 
acontecer, como está acontecendo, que essas 
otrensas permaneçam sem repressão. 

Vem á mesa, é lido e apoiado o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que o decreto do governo pro
visorio n. 848 de 11 de .outubro de 1890, seja 
submettido á commissão de constituição,)e.
gislação e justiça, afim de que, revendo-o, 
o:ffereça á Camaw. o meio pratico, pelo qual o 
Poder Judiciario se deva ma.nifestar toda a 
. vez que a constituição ou lei de qualquer 
. estado o:ffender ou contrariar os princípios 
:constitucionaes da União. 

\ \ Sala das ·sessões, 15 de julho de
0

l891.-
.JGa1·cia Pires. . · 

O Sr. Feliciano Penna -
· Sr. presidente, ouso invocar a preciosa at

tenção desta illustrada Gamara para um 
assumpto, que reputo da maior relevancia. 

Examinando nos ultimos relatorios do Mi
ni sterio da Fazenda · os quadros estatísticos 
do imposto de industrias e profiss~es das so;.. 

ciedades anonymas inscriptas nos exercícios 
de 1890 a 1891, sob ns. 35 do penultimo e 26 
do ultimo relatorios, verifiquei que :. ha 
cerca de 280 sociedades inscriptas, que pa
garam pela tax:a de 1 1/2 º/n sobre dividendos 
no anno de 1890 a quu.ntia da 270:988$310 e 
até 15 de junho de 1891 a quantia de 
78:933$631, as quaes perfüzbm a somma de 
349:921$941. -

Observei tambem que em relação á gene
ralidade de taes sociedades está lançada a 
s~guinte nota: - Nao communicou aincla o 
cliviclendo. 

Esta nota e o conhecimento que todos temos 
de que numerosos são os dividendos distri
lmidos no semestre, que acaba de findar, 
fazem-me crer, Sr. presidente, que o The. 
souro Nacional ente:lde dever esperar indefi
nidamente que as sociedades lhe deem com-
municaçtío espontanea e directamente dos 
dividendos que distribuem. 

Deste modo de proceder pôde derivar mais 
de um inconveniente; a regra é que o paga· 
mento do imposto preced~ á entrega dos 
dividendos e muito lucrariao Thesouro si, 
no intuito de acautelar os interesses que lhe 
esfüo confiados, procurasse inf armar-se acerca 
de tal assumpto, lendo as communicações que 
pela imprensa fazem ás companhias e bancos 
a seus accionistas. 

Deixo, porém, de parte, Sr. presidente, 
este ponto de importaocia secundariar e vou 
encarar a questão em seu aspecto mais 
grave. 

Estes quadros a que acabo de referir-me 
dão-nos um testemuoho irrecusavel da gran
dissima irregularidade que existe ainda nos 
serviços da administração publica ; e si fosse 
licito ajuizar do mais pela desidia revelada 
pelã repartição, que conquistou os fóros de 
ser a mais bem orga.nisada neste paiz, era. o 
caso de termos sérias preoccupações a propo
sito do publico serviço. 

V.Ex. sabe, Sr. presidente, que ha mais 
de anno um gr:ande numero de sociedades 
anonymas teem -distribuído dividendos avu~t~
disismos, dos quaes todo mundo tem noticia 
pela leitura dos jornaes. · . 

E' verdade que a palavra dividendo é caute
losamente evitada; a bonificação para inte7 
gralisação de capital e o desdobramento das 
acções (sem a entrada de quantias corresp~n
dentes) são as palavras empregadas e os meios 
postos em pratica para fins di:fferentes, um 
dos quaes me parece ser evitar o pagamento 
do imposto. 

Ultimamente, para que nada faltasse. ao 
quadro ·das invenções •fraudulentas, surgiu a 
distribuição de lucros, imaginarias Ol;l reaes, 
sob a fórina de debenturas, denominação irri
~oria e . que otrerece ·ª· j_.~t.~. m.~uicl.a do criterio 
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e sisudez. com que são administrndas algumas l precis..-i. para desenvincilharem-se das malhas 
companluas. onde fica segnra. a arl'llia miu<la (Apoiados; 

V. Ex:. não avalia talvez, Sr. presidente, omita vem.) , · 
as proporções do prejuizo verdadeiramente 
colloss:\l que so:!Tre o Thesouro, d<Jix:an1.lo de 
perceber o imposto, que produziria a taxa de 
1 1/2 °/0 sobre taes combir1ações, que consti
tuem eil'ectiva e realmente o que a lei deno
milla dividendos . 

Não tenho entre mãos dados seguros, que 
me habilitem a é!eterminar alga.rismos ; mas 
procurarei dar uma idéa mui pouco approxi
mada; lembrando a esta illustrada Camara o 
que me occorre de momento acerca. de uma 
ou outra sociedade • 

..- Cito, pu.ru. c::s:emplo, o Bunco dos Estados 
Unidos do Brazil, hoje com r, denominação de 
Banco da Republica. Este estabelecimento de 
credito tem acções no valor de 200. 000:000$, 
que estão integralisadas. Entret~nto, os ac
cionistas não fizeram entradas senão no •alor 
de í5 º/o ; o Banco, pois, pnra declarn.l-o.s 
integrnli$3.das teve de levnr à conta dos nc.
ci.Jmstas a importante somma de 50.000:000$. 

O Banco Constructor tem acçõ2s represen
tativas .de Um capital deS0.000:000$; estilo 
integralisadas no valor de 20íl$ cada uma 
quando é certo que as entl'adas realis.'\dus não 
excederam de 50 °/o. tp. integralisação ope
rou-se com a. passagem de 40. 000 :000$ ~le 
lucros liquidos para a conta dos accionistas. 

Talvez :fique eu aquem da, verdade esmando 
em mais de 100 as sociedade:;:, que tem bena
ficiadó seus accionistas por este systema. Pois 
bem, Sr. presidente, façamos uma simples 
operação arithmetíca e verificaremos que, dei
xando de pagar o imposto proveniente dn. fa:s:a 
de 11/2 °/0 sobre 50.000:000$, o Banco da Re
publica sisou o Thesouro na avultada quantia 
de i50:000$, e o Oonstructor, pelo mesmo pro
cesso, deu-lhe .um prejuizo de 600:000$, o que 
perfaz a respe1tavel somma de 1.350:000$000. 

Agora applique V. Ex. el cuento á mais de 
. eem ~onipanhlase faça o calculo dos prejuiz~s 

sotrr1dos pelo Thesouro, que montam it. mi
lhares de contos de rêis ! 

Ora, Sr. presidente, concorde V. Ex. ·em 
9~e é ve!'dadeiramente assombroso que taes 
ll'regulal'ldades se consummerri com a :1ppro
vaÇão ou indi:ffereuças da administração . pu
~lica. e com o silencio de todas as classes ! 
~(Apoiados.) 

· A admiração deve · subir de ponto quando 
nos 1ei;nbrar.mo~ de que ~~do i~to passa-se em 
um paiz, CUJO nsco adqumu, e certo que com 
injustiça manifesta, a reputação de uma tal ou 
qual rapacidade. Si ha alguma verdade neste 
conceito, o que estou muito longe de D.ffirmur, 
creia V. Ex. que essa reputação não foi con
quistada. no jogo dê relações 1mtre o fisco e as 
grandes potencias do nosso mundo 1lnanceiro. 
Esse~ grandes tubarões teem. sempre a. força, 

liM SR. DEPUTA.Do- Esses são benemeritos 
da patria. . 

O SR. FELlCLANo PE~'NA- lsto afinal de 
contas, Sr. presidente, parece constituir um 
vicio nosso e um pouco antigo ; em todos os 
ramos da administr~1ção vemos de~tas· ano
mafüs, que fazem i·ir porque ... é o melhor 
partido que se pód() tomar. Basta lembrar 
que aqui nomeiam-se lentes sem concurso e 
exigem-se as pro-vas ma.is L'igorosas aos sim
ples amanuenses de repartições. (Apoiados .) 

O SR. SANTOS PEREIRA-Amauueuses? Até 
parn carteiros do correio. 

o SR. FELICIAXO PEN'.':A-Dous J)ezos, duas 
medi<las. Esta. severi<lade inflcxivel po.r:i. com 
os pequenos e este espirita do ~ul 1serv:cnci;i. 
p~rn. com os grnncles cnnstit11e111 nma. provri. 
de que a. atlministraçlío pulil ic'..i pódo tambr.m 
resenlil'-se desses vlcios de caracter, que di:;
tioguem certos individues .••. 

Sr. president<J, não creio que hnja alguem 
que se lembre de p<)r em duvicbL que tor1:1s as 
quantias llistrilmidas á acciouistas, qtmlqu<lr 
que seja a deuomi naçã.o que lhes deem, estão 
subordinad:~s á classificação de di-uidendo . 
(.4.paiados.) 

As sociedades anonymas não podem da.r a 
seus accionistas nenhuma quantia, ou papel 
que a i•epresente, sinà.o qtiando esta qu •ntia 
censtitue lucro liquido, apurado definitiva-
mente no semestre. . 

Ora, ê justamente esta especie que se r!eno· 
mina. di'll idendo . 

Ponco importa que na integralisação das 
acções não haja previamente o pagamento do 
dividendo ao accionista para qne elle o en
tre~ue por sua vez por conta de :ma en
tra.aa . 

A questão e de simples formalidade; ao en
vez de pur;sar- a quuntiCL de urn gv.ichdt pnra 
outro, ordena a directoria. que Sllja ella ian
çada â conta do. accionista. 

Eis ahi o pro~esso, que é simplíssimo ; mas 
só porque empregam o sophisnia grosseiro 
de ;ippellidar bo1~?.1s o dividendo, entenderá. o 
Thesouro que as sociedades anonymas tem-se 
libertado do 11agamento da taxa ~ 

O S:à. AsTHoLPHo Pro-Entretanto sophis
mam e escapam pela desidia do governo . 

u~1 SR. DEPUTADO-Mas lembre-se V. Ex. 
de que esses lucros são phanta sticos •.. 

O SR. FELibIANO PENNA..._0 que o nobre 
deputado acaba de proferir é de lima gravi
dade excepciooal. • • inas não responde á. 
qy,es!ão. 
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O Thesouro nada tem que ver relativa-1 sempre antipathico, e não incorreria no des
mente à realiJade <le taes lucros; seu dever gosto de ver sua autoridade menoscabada e 
circumscreve-se ao trabalho de recolher aos obrigado a revo~ar ou a modific:tr os termos 
seus cofres a importancia do imposto sobre de seu dC!creto a.eante da imposição, mais ou 
taes lucros. menos mauifesta, dos jogadores da praça . 
. Si ho.uve fraude, si essc:_s lucrossão I?hantas- o SR. FRÓEs DA CRUZ_ os decretos eram 

trc_:>s, e ~ssa uma que!:tao estranha. a perce- vexatorios. 
pçao do lmposto. 

A responsabilidade neste caso seria: O Sit. FELICIANO PENNA - Creio que sim; 
lº, dos aclministr-ador·es, obrigados a resti- razão de mais para o governo ter lançado 

tiur á caJxa social a somma dos dividendos mão do direito existente, recebido e acceito, 
indevidos., que trazia grandes vantagens sem os incon

ve!!ientes, a que jil. me referi. 
2°, responsaüilidade criminal dos mesmos Sr. presidente, dentro da lei, usando de at-

administnHlorPs, que incorrem na pena de tribuic;ões que lhe cabem, deve 0 governo con
prisão cel lular, por 1 a 4 a!Jilos e na, multa de S•.:lrvar-se attento, vigilante 0 accudir oppor-
100$ Zt 500$000. tunamente para que diminuam os abusos que 

C:'ifisca ·~s 1·espondem como cumplices quando se praticam na. administração das sociedades 
niio denuncin.m no . .,; S•rns rel:ttorios a. distribui- anonymas ; <ligo propositalmente-diminuam 
ção de dividendos não devidos; -e não disse cessem, porque não alimento 

3°. os pobres nccioníst:issãotambem respon- t -
sa.veis no caso de insolrnbilí lad1~ das socieda- u opias. 
des~ tendo a obrig:1c~10 de restituir os clividcu- Ha mais de um anno as::;istirnos a scenas in
tlos não dP.\'idos, quer foii:5em e..;tes entregues acraditaveis, e qnando, pa.ra o futuro, alguem 
em dinheiro, quer lhes fossem creditados 1ll.1.ra ler a chronica da organisação e administração 
~t integralisaçã.o •le suas acções. de t:tes sociedades, ha de julgar que neste pe-

Resta accrescenta.r, sr. pr·esidente, como riodo fomos atacados de uma singular vesania. 
um salutar <wiso a. quem inter-essar, que em As providencias quanto á organisaçãojá vi
to1los os crimes de que trat1i a lei sobre socie- riam serodias, porque não acredito que, com 
dndes anonymas cabe a acção puulica. o conhecimento dos factos, hoje do dominio 

Chego a suspeitar, Sr. presidente, que sou publico, ainda haja accionistas que queirão, 
eu quclm deve es' ar em equivoco em relação scfonte e consci1mtemente, sacrilicar seu di
á percepção deste imposto, pois não é crivel nheiro. (A.poiados.) 
que o Thesouro Nacional tenha deixado pro- Não sei si estou fazendo justiça a essa classe 
positalmente de cumprir seu dever. que Almeida Garret parece ter querido clas-

Seria por ignorancia ? não à presumivel. siticar quando classificou a estiecie baronius. 
Seda por desiclia ~me é muito desagradavel Com effeito, Sr. presidente, V. Ex:. não viu 
conjectural-o, mesmo porque esta ficaria a. ainda gente mais credula e ma.is ingenua. 
muitos poucos passos da coonivencia. Seja Conta-se e passa como certo que, no período 
como for, cumpra cada um o seu dever. de acuidade dojõgo,houve quem se lembrasse, 

Neste _momento ,julgo uesempenh~· o meu, por grecejo,de suggerir a idea da organização 
Sr. presidente: provocando a attençao do go- de uma companhia que se propunha a reduzir 
verno para este momentoso assumpto, pe- o Pão de Assucar a cara.mellos ... _ 
diodo-lhe informações nos termos constantes Feito o prospecto, pelo qual ficava provada 
do r~querif?ento,_ que dentro em pouco sujei- a exiquibilidade da empreza e demonstrados 
tarei a dehber::içao . desta. i.llustrada Gamara. seus grandes elementos de prosperidade, cho-

Este requerimenió visa dous fins: o primei- veram os pedidos de acções e o capital' foi 
ro, com ser muito importante, pois que tende coberto duas vezes ... (Risadas.) 
a acautellar valiosos interesses do Thesouro, Esses taes ascionistas parecem pertencer á 
à demasia.d.o somenos deante do outro, que te- classe dos incuraveis; nasceram para a tos
nbo em mira, que é cohibir quanto possivel a- guia, e creio que nenhum poder humano os . 
fraude, que campeia sem nenhum correctivo arredaria de seu destino. . 
na. administração de muitas soci~dades anony- Em todo o caso, Sr. presidente, o modo e· 
mas. · _ processo da organização de muitas sociedades 

O governo, Sr. . presidente, tem, sentido, ficaram tão conhecidos e já é tão manifesta a 
por vezes, a necessidade urgente de cercear infelicidade dos que tomaram acções. que não 
os abusos de taes sociedades e V. Ex. ha de acredito haja ainda quem precise . do auxilio 
recordar-se do ·decreto que com esse intuito da lei para se preservar. 
foi expedido pelo Sr . .Araripe: Cada qual està hoje habi:!.itado para ilicum-

0 governo, porém, teria andando muito bir-se da propria guarda e quem não puder 
melhor avisado, si se tivesse limitado a fazer desempenhar-sa. desta tarefa póde C()mparar
cumprir a lei que. estabeleceu a taxa sobre d:- se ao suicida, que nenhuma vigilan~ia )ôd~ 
videndós; não · teria ereado tributo novo, a:trastar_.da desgraça... · .. ·.. '~·. 
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Não sei si a Camara conhece o llistorico dtt pro1irieda.rle custava, cem contos, er:> imme
organísação da maior p;i.rte da.s sociedades <licitamente la.no.ada no :ictivo por cinc:o mil. 
anooymas. · Fic<wa deste modo u. dírecto.ria habil itada a 

Estas sociedades eram geralmente creadas declarar muito hoDradn.mente que a . socie-
para o flm quasi exclusivo do jogo... dade alcançar,i um lucro liquido de 4.900 

o SR. FRóEs DA ciw:-.-E emprego-ar gente. conto:>, que eram distribuídos <::m forma de 
'ooous para integralisa~.ão de capital. 

O SR. F.i.:L1c1A.No Pi;;NNA-A Yiabilidade <la Até certo tempo, sr. president e, correu 
eropreza pouco impoi•ta:va; o tim era o lucro tudo maravilhosamente; mantinha-se segredo 
da incorporação, o arranjo de empregos ren- rigoroso acerca de tudo quanto occorria, no 
dosíssimos, o commercio das acções, seio de taes n.dministrtl.cões, e este sigillo era 

Feita a primeirl\ entrada, era esta devo- guM•da,do graç:is a solidãrie1lade cre•uia pela. 
rada pelos incorporadores ou empregada na communhão dos interesses illegitimos. 
compra d.as concessões, que a companhia de- Foi necessario, $r. presideute, que brigas-
veria explorar.. . sem as comadl'es 11ara. que o publico co-

Estas eram u,valiudus algumas vezes po1' uh11ce:;se um•~ parts dos !wl'L'ore:i que se rea
somrnas, que chegavam u, surpreheader o lisa vam un. gesttí.o de alguurn.s . colll.pttnhia.s, 
vendedor. Houve me.mio quem. nestas coa- á vista dos quaes poúeriam sem exagero clas
diçl!es, renunciasse nma )iarte do preço, ce- sillcar-se corno verdu.rl eieas covas de C<lCO ! 
dando a outra metade em beneficio ela caixa Deste ll'IOLlo iJorle-se ilizer, sr. presidente, 
social. Este presente, representado pela me- que a vida de' algumas sociedaclcs era um 
tade do •alor du, cencessão e que, couformc crime perm::i.~1ente .•. ,;.'.;,:--
ª avaliaçe1o subia it, milhares de c:ontos, uão 0 Sa. PREStoE-:-<TE ·_ Peçe> licença para 
fez a cai:m mais rica ! 

Eis qual era 0 processo, Sr. -presidente; dizer ao nobl'e deputado que jó. l!n numero 
cham:iv.am-se tres amigo$, digamos tres para se n.brir a sessiio. 
cumplices, que avaliassem os bens ou direi~ O SR. FELICIANO PE~"XA-Per!mnto a V. 
tos,..oue cou~tituüi.m a entr;:i.da de um ou Ex. si, depois de lida a actll-, poderia conti-
maiSâccionistas. nuar o Hteu dis.:iurso. , 

Estes objectos, quasi sem ora concessões ílo O SR. PRESCDENTE-V. Ex. poderà conti-
govemo, que pouco valh•m; eram avaliados nua.t· atê uma hora. 
em milhares de contos. Procede--se a chamada, á qual respondem os 

Veja. agora V. Ex:., Sr. presidente, o que Srs. 1:1-latta l\fachado, Pale tta, Nina Ribeiro, 
de facto ficavam valendo taes acções, que Rodrigues Fernandes, lndio do Bra..·ül, Serze
representavum uma fraude, quando é cet-to deUo, cantão, Pedro Chermont, i\fatta Ba
que a lei úas sociedades anonymas exige que cellar, co.sb Rodrigues, Casem iro Junior, 
as acções representem effeciivamente ca- He!lrique tle Carvalho, Nogueit:L Paran:i.guá1 
pital. · Nelson, Pirc::s Ferreira., Martinho Rodrigues, 

Ficava assim satisfeito um rlos fins, que Barbosa Lima, Bezerl'il , João Lopes, Justi
era o enriqueC!.itnen.to dos iocorroradores; niano de Seepa, f? rederico Borges, Jose Ave.: 
era preciso porém contentar tambem o a.ceio- lino, .José Bevilaqua, GonÇa,lo ele Lagos, 
nista. · Nascimento, Pedro Velho~ Amorim Garcia, 

Este satisfazia-se com o commercio das Epitacio, Couto C:wtaxo, Sá Andrade, Re
acções, que lhe dav,im o lucro do agio. tumba, Tolentino de C•lrvalllo, Rosa e Silva, 
. Era porém preais.o que as ccmpanhills lho Goa.çal ves Ferreiru., José :Mariano, Joaquim 
viessem em auxilio. Este auxilio era, por· Pern::i,mbuco, Juvencío de Aguiar , Amlré Ca
si uma nova frande, porque consistía no. valcante, l{,<i:rmundo Bandeira, :'.nnibal 
compra, e venda sinmlada de titulas;. consi.s- Fal~, Per1:iira de Lyra, Meira de Vas
t ia. ·ainda na d'i~tribuição de bonus pbautas- concallos, João de Siqueira, João Vieira, 
ticos para inte~ alisação das acções. Com·este Luiz de Andrade, Espirito Santo, Bellar
processg .crimiu so obtinhão-se dous íl.ns; um mino Carneiro, Theophilo. dos Santos, Pon
era tornar o titulo negociavel, trausferivel; tes de JYfüandt\, Oiticica, GabiB.u Besouro, 
outro er!t levantar o valor da. a(!~ão, al!e- Ivo do Prado, Oliveira Vall adã.o, Felis
gando-se que tinha ell:i diversas entradas. bello Freire, Augusto de Freitas, Paula. 
. Estes bonus, porém, deviam ter urna expli- · Argollo, Tosta, Sea.bra., Zama,, Arthur 

cação, sr. presldente; era preciso saivar ap- Rios, .Garcia Pires, Marcolino Mourtl, Seve-
parencias. rino Vieira, Sa.ntos Pereira, Custodio de 
· Esta não era seguramente uma difficuldade Mello, Milton, Amphilophiu, Francisco So

seria; a directoria adquerh um objecto qual- dré, Dionysio Cerqueira, Leoviglldo Filguei
quer, um;i, propriedade agrícola; ~or ex:emplo, rru:;; c,wdoso de .Mello, Medrado, Prisco Pa
(s muitas vezes os proprios directores ti- ra iso, Muuiz Freh•e, Atliayde Junior, Fon
nham "' abnegação de ·.vender as suas) esta :seca e Silva, Nilo Peçauh.:i,, Cyl'illo d e Lima.. 
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Oliveira P!nto, Virgílio Pe.>soa, Baptisfa da l Otlfoios : 
Motta, Froes da. Ct·uz, Alci:ido Guanab:ml, 0 -

Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, Jacques Ou- Do l,, sec.~etn.r10 do Se:i-ado, de 15 do cor-
rique, Aristid2s Lobo, Fnrquim \Verneck, rente, 0nv1,~~do O pro;ecto do Senado, qi.e 
Jesuíno de Albuquerque Vinhaes Fí""u.,ir~do t~ru<J. extensivo aos empregados das secreta
Antouio Olyntho, Rtrln.ró, .Jo.io Pi~h~ro: l'lUs do ~enado e da Caimmt dos Deputados o 
Pacifico Mascarenhas, . Leonel L?ilho, Clmgas montepio, creado pelo de~reto n .. 9~2 A de 31 
Lobato Jacob da Ptiixão Alexandre Sto- de outubro de 1890_,..... A comuussito de fa-

' '"' ~ ' - < 1.. zenLl.a 
ckler, Francisco Veiga, Lamouuier, Gonça1- · _ · ,· - -, ,- , · . . - . 
ves Chaves, Feliciano Penna, Viotti, Cor·- Do ?.~m,,teno do:o N_egoc10s ela M~r1nha, de 
rêa Rabello Mu.noel F~üo·encio Astolpho 13 do cor~eot~, enviando a segamte pro
Pio, Gonçalv~s Ramos, cn.rfos Ch~gas, Fra.n- pos~~ de. tixa~o C", força naval para o ex
cisco Amaral, Domingos Rocba, Costa. J.fo- crmcw de 189~. 
chado, Domingos Pot·to, Bueno de Paiva O Presidenta da Republica dos Estados 
Ferreira Pires, João Luiz, 'Bernardino d~ Unidos do Brazil, em virtude do difsposto no 
Campos, Cezario 1\fotta, Moraes Barros, .;,dol- art .. 48 u. 4 da Constitllição da mesma Re
pho Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro publica, propOe que a força mrn:i.l -para o 
.MUl'sa, Pn.ulino Carlos, R.cdri.,.ues Alves' exercício de 1S9Z se componlm, : 
A_li'fedo Ellis, Carlos Garci::t, "Moreira. cl<~ 1. • Dos ofilciaes da armada e das classes 
Stlva, Loopoldo de Eulhões, Guimarãe~ Nat:~l. annexas que for preciso embarcar nos navios 
Cu.etano de A~lmqucrque, B~llri.rmino de tle guerra e nos transportes, conforme suas 
1!endonç!::t, M~rcwno (le Magal~mcs, F~rnn.~llo lotuções, o dos estados maior es das esquadras 
S1mas, Schm1dt, Lacerda. Coutlllho, V1ctormo e divisões navn.es · 
Monteiro, Ror~·es de Mecleiros, Alcides Lima, 2.• Do 4.012 pr~ças do corpo de marinhei-
Thoma.z F1ôres. Abreu, Cassi:J.no do ~ascl- ro~ nacionaes· 
menta, Demetrio Ribeiro e Menna Barreto. 3.º De 990 'pra.~as do batalhão naval; 

Abre-se a. sessão. 4. 0 De 300 foguistas nacionaes ou estran-
Deixam de comparecer com causa partici- geiros coutr:1ct;tdos po1· tempo determinado ; 

pad<t, os Srs. Eduardo Gonçalves, Belfort ó. 
0 

De 3. 000 aprendizes marinheiros ; 
Vieira, Aofrisio Fialho, .Miguel Castro, Pedro 6 . ., Em circumstancias extraordin.a.rias, de 
Americo, Paula Guimarães, Urbano Mar- mais metade da~ praças mencionadas nos 
condes, Viriato de Medeiros, Gabriel de .M:a- ns. 2 e 3, 11ara o que o governo podera con
galhães, AI-varo Botelho, Azr.eric0 Luz, Dutra tracta.r pessoal da mariuha mercante nacio
Nicacio, Jofio de Avellar, Ferreir,1 Rabel!o, nal ou estrangeira, ou pescadores e gente do 
Domingos de Moraes, Homero fü.ptista e ma.r· matrienlados nas capitanias dos portos ; . 
Rocha~ O~orio ; ~ sem causa participada os E. consi_derando que ~corpo de marinheiros 
Srs. Ucboa H.odr1gues, Lauro Sodré, F1•ede- I nacwnae;, acha-se muito àesfü.lcado com as 
rico Borges, Alminio A:ffonso Leandro Ma- ba.ixas successivas por conclusão de t empo de 
ciel, Pir~s e Albuquerque, Alberto Brandão, serviço, fallecimentos e incapacidade physie.a, 
Joaquim Breves, França Car,ral!lo. Luiz sem que se apresentem v oluntarios para o 
Murat, Erico Coelho, Mayrink, Thomáz Del- ali;;tamento, nem as escolas de aprendizes 
phino, Ferreira Brandão, Costa Senna, Ari~- marinheiros possu.m dar numero sufüciente 
tides .Maia, Monteiro da Silva, Martinho de praça.s paxa o preenchimento dos clai·os, 
Prado Junior, Francisco Glicel'io, Lopes Cha- e considerando que o mesmo facto se d.à. 
ves, Costa Junior, Almeida Nogueira., Rubião quanto ao batalhão llctva l, cuja ex:istencia. é. 
Junior, Fleury Curado, Carlos'·campos,Lauro geralmente reconhecida n ecessarfa para sus
Muller, Pereira da Costa, Julio de Castnhos, tentaculo da uisciplioa a bol'do dos navios de 
Ernesto de Cliveira e Fernando Abott. guerr<l., propõe bmbem que o governo seja 

E lida., posta em discnssão e sem debate 
approvada a acta rla ses:;ã.o anterior. 

o SR. lo SECR.ETAaIO procede a leitura do 
seguinte · 

EXP&DIENTE 

Diplomas dos Srs. 'Damaso Pereira e Joa
qUim de Samp,üo Castello Branco, deputados 
eleitos pelo esta.do do Maranhão, na eldição a 
que se procedeu em 20 da maio ultimo. - A' 
commissão de· petição e poderes. · 

ca.?na.ra. v. r 

auto.riso.do a preenchei· <•s vagas dos ditos 
corpos, medeaute contractos, emqua.nto pelo 
sorteio não puder a marinha mercante na-· 
cioual, nos termos da Constituição, supprir 
o pessoal necessario para o serviço da ar
ma.da. 

Capital Federal, 11 da julho de 1891, 30 da 
:Republíca.-Manoel Deodoro da Fonseca,-. .
A' commíssil.o de mariahaie gnerra.. 

Do governador do estado do Pará, de 3 do · 
corrente, remettendo por côpia o. decreto 
n. 363 de Z7 de junho ultimo, pelo qual são 
habilitadas as ·repartições arreéadadoras das 

<Í~. 
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rendas daquelle estado, a füzi:irem a cobrança 1 E' que, pas;;a·~o ? mome_nto de f~bre e ~e 
das taxas de sello de que trata o art. 0°, § lº loucnr-::i, os acc1on_1st:ls terao n;is maos papeis 
n: 1 da Constituição Federa!.-A' commissão 1 inser·v1veis, qu.e nmguem acce1ta de g1·aça, e 
de Fazenda. que entretanto r·epr·e::;enta,m t.od~s as eco-

.· " t . . nomfas rle nrnitiL _g~nte, que mo1reJOU durante 
Reque1101en os. · annos p~ra a1.lqun·1l-as .•. 
Do Dr. Jos& Alves de .l\fello, pedindo a sua o resultado, Sr. presldeote, é que, che

reintegração na cadeira de physica me'.lica rla o-ado 0 rlh-i da liquidação, porque esse dia 
Faculdade de Medicina da B<düa. -A' com- ~;rá irremediavelmen ie, ve .1.ficar-se-ba que 
missão de instrucção publica. o atlvo de taes com~)Jll bfa.s é uma sombra in-

De Anna Josevh1na Gal'cez da Cunha, lle- t:n1 0-ivel e que seri completo o pr·ejui.~o de 
dindo uma vensão. - A' co1m11issào de fa- tod~ os incautos, que com e! las t iveram tr'll,n~ 
zenda. ~accões. s::i.lv.) (oh hypothese pa vorosa!) o 

De Heroodina l\iaria Ferreira Ca valcanti. di :-é;to ··le lrnverem r1os accionis tns as qt:.aa
pedinclo reversão <la i1ensão que i·erceiJi<.1, a, tias uecessat'ias para complemento 2.> va2or 
sua finada. mãi.-A' mes1rnt comrnissiio. 1fas acções, rlesconta:fas as ellt r·J.das 1e1tas ~ob 

Do Dr. Francisco Aug11sto de AI meida, a fórma rle bonriu..~ l 'ú~Dtnsl.ieos ! . . 
pedindo autorisa.Çt1o partL incorporar o Banco O 1·esnl ta.do, Sr. iwi'~1d .r·~1le. se:'.1 ainda f)Ue 
Auxiliar dos Empregados PuiJUcos, i)em como ha.vendo uma en tl'o::;a1 ~ ef'f ·~1ta:rn t~ ·e as relações 
que se façam extensivos ao mesmo banco os economicas, por sua vez soll r·erno os ba.ncos, 
favores do decreio n. 771 de 20 de setemb1·0 1le s(1Jidez ap~ .at'~nte, mas q1w leem :is ct~i·-
de 1890.-A' mesma commisslio. teir;1s ;-e,jadas eh acções_ d13 taes .. con~JKtnll;as 

· . . , , . conwc.uç;.l.o de em1·1·cst1mos ;s0Llt'e1·ao tod?s 
De Collatmo. Ma,ique:s d~ Souza,, pe(~mdo aquelle.; que tiverem rolaçue$ ue commerc10 

favores l_Jara s1 ou compa,uh1a que Ol'gamsar, . 
0

, • , .-
11

cti'c· dos 
ti d ' t bel , · 1 1 com :-; iª' J · " • a m e e:s n ecer uma car 1·e1ra mens~ti 1 e E' ·rni 0 :.ivel •ontinn:w Sr. presidente 

g~an~~s va.l'o~·~s en_tre ,.ºs 11ort~~ ~ l~10 de 1.orqde 1 ~rr~:s sei qu1.:al serial ultim_'.l victima; 
Janeno, ~on~ba1m, S1dne.} eoutr<.::s. ,\ mes- que tive·-e de soll'r'et• <:t repercussao da des-
ma comn:1ssao, gr~iça. :s:s · 

Dos fieis de armazem ela Alfandega desta 1 . · e " Ex Sr· ])residente as cartas ·t 1 di d · - 1 - ~ • magw • • . . . , 
cap1 a pe n o eq~11°art~çu.o '· ~ :seu::. venci- ie 111 baralho de pé coll.oc:idos uma após au-
mentos aos dos 1 os esc1'1pturar1os düquella _':__ u ' 
repartiçào.-A' mesma cornmissão. -n-,l 

Dos empregados da ::lecretarja ela Inspecção U:\1 ~R: DEPUT.:..\.DO-Castel~o de cartas para 
Geral das Obras Publicas desta capital pe- os acc1001stas, nao para os d1rectores •. 
d.indo melhoria ele seus veneimentos.- A' o sa. FELICIANO PENNA ... No dia da liqui-
mesma commissão. · d~lção, dies frce, assistiremos a.o mn;is for:mi1la-

Do capitão João Theodro Pamponet, i ·e<lindo vel krack, e só o contemplal-o sera um rnfor
privilegio por 50 annos, com isenção de Jirei- tunio. 
tos por .10 annos, para, por si ou companhia. . Pois bem, Sr. presidente ; a.gora pergunto: 
que organisar, cultivar, lcwrar e beneficiar quem lucra com este estado de ?OUSaS '1 
a seda herbacea, planta cuja utilidade desco- Só ha uma classe que lucra; e a classe dos 
briu--A' mesma commissão. · 

es[Je1•talhões, que enr1que~em emquanto os 
De Deocleciano Martyr e outro, pedindo accionistas Cü.hem na penur1a. 

. privilegio exclusivo para o fabrico especial de Póde haver lucro 11ara e~ses espertalhões 
;~nvelloppes.-A' mesma commissã.o. oue afronfam 0 decoro pubhco . apresentando 
•. '\,'o Sa. FELICIA..i.~o PENNA. (continitando) Sr. da noute para o dia fortuna::; rabulosas, que 

p:riesidente, quando t"ui iilterrompiJo tratava nin o-uem sabe de onde sabiram, mas que não 
ô.a administração de algumas ::;ociedades ano- pou~m ter uma explicação honesta. 
nymas, e dizia. que viviam de ex1:1edienttis il- Tal estado de cousas traz grandes fortunas 
legaes e criminosos, simuh:i.n•'o lucros e apoi- para poucos, ao passo que traz após si u~ 
ando-se em uma base tão fraudulenta, que cortejo de graudes miserias para uma multi- . 
seria em futuro proximo bausa das ma,iores dão .que não tem conta ... 
desgraças, (Apoiados.) Este-estêl,(_los de cousas, a:rtifi.cia1 e fraudu-

V. E~(. sabe peefeitamente, Sr . presidente, lento, niio ~J..iroveita siq~er aus granues esta.-
o que ha d~ grave neste procedimento, belecimentos, que poderiam prevalecer-se das 
. As socíedádes começam sua existencia com vantagens que gosam para amontoarem 
um fundo illusori.o ; mais tarde augmentam a enormes cal:edaes. . : 
phantasia fazendo figurar nas entradas dos Para não deixar de citar, direi Sr. presi
acciouistas valores rep1·esentados por objectos dente . que o proprio Banco da Republica, 
que nada valem. J armado de numerosissimos privilegios, que 

Qual é o resultado de tudo iSto ? tem a faculdade de inundar o paiz de papel 
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inconversivel, porque não creio que esta ceza abriu inquerito e a verdade ha de appa
Camara tome a 5erio a conversão permitti<la recer inteira. 
pelo Sr. Ruy BarlJosa, tão frfisoria que se Ne3te paiz para tudo isto ha um silencio 
torna indigna de figurar em uma lei <lo protector ... 
Estado; este banco, com sua carteira, cheia Ha quasi anima.çãú. Os decretos do ministro 
de títulos para caução de Pmprestimos supe- da fazenda em certo tempo não tiveram outro . 
riores a 100 mil contos, pnssa pelo desgosto resultado que não fosse o de acoroçoar o 
ele ver suas acções abaixo do par ; e é tal a jogo. 
convicção que assaltou o espírito C!o proprio Quando não é directa a animação, esta se 
director do grande estabelecimento que, tendo manifesta, na frouxidão com que os agentes 
elle assento nestn, casa, deixou passar sem da autoridade cumprem seu dever. . · 
protesto a asseveração de um deputado que Frequentemente vejo annunciada a fusão 
âeclarou o banco em estado de quasi insol- de companhias, que effectivamente não passa 
vabilidade ! de um contracto de compra. Ha uma verda-

lsto mesmo é um signal dos tempos, Sr. defra venda de immoveis, de grandissimo va-
presidente, e tambem do profundo aba- lor, e entretauto, a fazenda puulica não recebe 

,-timento do espirito publico. um viotem pelo imposto de transmissão de 
i Em outro paiz em que <1s cousas fo~em to- propI"iedade ! . 
f madas a serio, as acções do Banco tel'ião As sociedades inventam estas com.binações 

so:trrido uma baixa que as teria nivellado irrisorhis, com o fim transparente de fraudar 
com essas outras, que as gazetas anounciam o fisco, e este snbsct·eve tudo com uma inge
que se dão e que não são procuradas nem á nuidade e uma, bonhomia a•.loraveis ! 
esse titulo. O SR. RETUMBA - Pagam o imposto de 

O Sr. OITICICA: A emissão está sempre ga- transmissão. 
rantida com o curso forçado. ;:O SR. FELICIANO PENNA-Garanto a V. Ex. 

o Sr. FELICIANO PENNA: Deante desta que não. Quando, Sr. presidente, todos resen- . 
prespectiva de desgraça publka, não ~:acha. tem-se deste mal estar; quando percebem 
V. ~x. que o governo deveria intervir pro- que teem sobre as cat,eç-as a ameaça de uma, 
curando evitar que o desastre seja com- grande tempestade prestes a desabar, o que 
pleto ~ faz o governo ? 

v. Ex. sabe que o mais serio perigo reside O SR. 01T1c1cA-Empresta dinheiro em 
no modo fradulento como são geridas {lS ouro do thesouro para os bancos emittirem 
sociedades anonymas. notas. 

Pois bem ; essa administração está sob a o SR. FELICIANO PENNA- Basta annun
escôta da autoridade publica. Porque não se ciar-se uma emissão para que 0 cambio se re
hade syndicar dos factos e cohibir as frau- sinta immediatamente. Ha excesso de notas 
des tanto quanto possivel '/ Si o Tbesouro na circulação; 0 mal que nos afflge, o que faz 
Nacional tivesse foi to effecti va a percepção os juros elevadíssimos, os descontos vexa to-: 
da taxa· de 11/2 o/0 teria tal vez evitado a, dis- rios, 0 cambio baixo, não é a falta de notas, 
tribuiçlio fraudulenta desses bonus; que sobem é sua superabundanci<t, é a desconfiança que 
a milhares de contos. assalta t•1dos o.; espiritos ! . · 

Sr. presidente, os crimes do que cogita a Não_ ha de ser uma nova emissão que venha 
lei de sociedades aoonymas são todos de ac- aliviar esta situação angustiosa. Não creio 
ç:ão publica. nesta tberapeutica á . Dr. Sangrado; quanto 

Como se explica que, tendo havido denun- mais anemico o doente mais sangrias ! (Riso.) 
cias de verd<).cleiros delictos, atirados por uns . Sr. presidente, as difficuldades do presente 
contra outros directores de companhias, não :são tão graves que ás vezes acredito que o 
se tenham lembrado até hoje os procuradore; melhor e quebrar os remos, munir-se a gente 
da justiça de abrir syndicancia sobre a rea.li- de uma resignação musulmana e confiar no 
dade das accusaQl)es, que todas as circumstan- destino. 

· cias tornam verosimeis ~ ::: Infelizmente neste caso o destino nacla 
Que enorme differença entre 0 Brazil e a guarda de secreto; o desconhecido seria ainda 

Fr-a.nça ! Lá, uma gloria nacional, um velho uma esperança.·· 
côberto de hOnras e de distincções, 0 grande Si quizermos ver a sorte que nos aguarda, 
Lesseps, fez na administração dtt empreza do Yolvamos os olhos para a Republica Argen~ 
isthmo de Panamá, operações. que foram jul- tina, olhemos para .esse espelho e nelle vere~ 
gadas suspeitas. Crê V. Ex:. que a justiça remos apropria imagem. 
franceza deixou na sombra os factos que Para qJJe o governo tome em consideração 
apenas eram murmurados com a maior re- o assumpto · · · 
serva~ Não, Sr. p!,'esidente, a justiça fran~ UM SR. DEPUTA.I)o- Perde o seu latim. 
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o SR.. FELICIANO PENNA- Não creio. o 
illustre deputado suggere-me, porém, com seu 
aparte, uma consideração, que reputo neces
saria. 

Quando tenho, me referido ao governo, al
ludo a publica administrai;ão de todos os tem
pos e sem a mínima intenção de fazer refe
rencias pessoaes. (.Apoiados. Muito bem.) 

Estou intimamente convencido de que o go
verno actual tem boas intenções e deseja 
acertar. 

Com segurança, tomará, conhecimento do 
assumpto, de que me occupei e providenciará 
para que fiquem acautelados os grandes in
teresses, que com elle se relacionam. O _re
querimento que mando á mesa é o segumte 
(Lê). 

(.Muito bem,. Muito bem. O orc1dor ao descei· 
da tribuna e vivamente felicitado.) 

E' posto em discussão, que e encerrada sem 
debate, e em seguida approvado o requeri
mento do Sr. Garcia Pires, sobre o decreto 
n. 848 de II outubro de 1890. 

E' lido, apofado, posto em dis'.!ussão, que e 
sem debate encerra.da, e em seguida ~o
vado, o seguinte .. . · ,.,.,... 

Requeriinento 
Requeiro que, por intermedio da mesa da 

Gamara, sejEm solicitadas do chefe do Poder 
Executivo as seguintes informações: 

J.:i. Qual a razão por que nos semestres do 
anno de 1890 e no primeiro de 1€91 não foi 
recebida a imporfancia da taxa de 1 1/2 °/o, 
relativa às bonificações distribu~das pelas so
ciedades anonymas e as quantias lanç&-3.as por 
estas á conta dos accionistas a titulo de in
tegralisação do capital; 

2.ª Si o Thesouro Nacional entende, como 
parece transparecer do quadro sob n. 26 do 
ultimo · relatorío elo Ministerlo da Fazenda, 
que~ para tornar e:ffectiva a percepção da 
taxa sobre dividendos, deve esperar indefini
damente que as sociedades anonymas deem
lhe espontanea e directamente communicação 
do quantum, de seus dividendos. 

Sala das sessões, 16 de julho de 1891.-Fe
Ziciano Penna. 

São lidos, julgados objecto de deliberação 
e enviados à commissão de orçamento e 
obras PD;blicas os seguintes 

PROJECTOS 

N. 33-1891 

Autorisa a despeza de' 500: 000$, para crea
ção e manutenção no estado do Piauhy de 
estabelecimentos de agricultura e :;ootechnia. 
O Congresso Nacional decreta: -
Art. 1.° Fica o Poder ExecutiVo autorisado 

a liespender ate a quantia de 500:0QO$, com a 

crea<>ão e manutenção, DO estado do Piauhy, 
de dÓus estabelecimentos modelos, sendo um 
de aP"ricultura e outro de zootechnia. 

A:r?t. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 16 de julho de 1891.
Nelson de Vasconce!tos.-Nogueira Paranagud. 
-Pires Ferreira.-Jose ]íariano.-Joao de Si
quiira.-Belarmino Carneiro.-Santos Pe1·eira. 
-Caetano de Albuquerque.-Arthur Rios.-Ju
vencio de Aguiar.- A. 11Iilton.-Garcia Pires. 

N. 34-1891. 
Autorisa a despe:;ct para creação e manutenção 

de estabelecimentos de agricultura e :;oote
clm:a ate d quantia de 600:000$,no estado de 
]fo,tto Ü't"OSSO. 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o Pod~r ~xecutivp au

torisado a despender ate a quantw, de 
600:000$, com a creação, e manutenção, 
no estado de :Matto G.cosso, de dous estabele
cimentos modelos, sendo um de agricultura e 
outro de zootechnia. 

Salil, das sessões, lô de julho ele 1891.
Caetano de Albuquerque. - Schmidt. - Nelson 
de Vasconcellos. -J. Ourique. -11í a1·ciano de 
Magalhães.-João ele Siqueira. 

E' lido, julg:tdo objecto de deliberaç~o e 
enviado a commissão de fazenda o segumte 

PRO-TECTO 

N. 35-1891 
Eleva a 600$ annuaes a pensão concedida a 

JJ. Umbelina Seri·a do Lago 
O Congresso Nacional deereta: 
Artigo unico; Fica elevada a 600$000 au

n uaes a pensão concedida a D. Umbelina 
Serra do Lago, viuva do tenente honorario 
Antonio Maria Pereira do Lago, fallecido em 
consequencia <le ferimentos recebidos em 
combate. 

Sala das sessõ.3s, 16 de julho de 18\:H • ..;_Cae
tano de Albuquerque. 

ORDEM DO 'DÍÀ. 

O SR. PRESIDENTE - Vae proceder-se á 
eleição do presidente: e si não houver recla
mação em contrario, a votação far-se-ha 
pelo systema usual. 

o SR.. PIRES FER.R.EIR.A (pela ordem) -
Peço a V. Ex. que consulte a Gamara si quer 
que a eleição seja feita mediante chamada. 

Consultada a Gamara., é rejeitado ore
querimento. 

(Assume a presideiic:ia o Sr. João Lopes, 
1° vice-presidente). 
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Procede-se á deição de presidente. 1 .· Rec~lhem-sa 125 cedulas, cujo resultado é 
S~o recolhidas 125 cedulas, cujo resultado 0 segumte : 

é o seguinte: Paletta . ... ,. ................. . 
Costa Rodrigues •...•.•.. • • •.• 

112 votes .• 
7 ,,. 

Matta l\'.taohado. . • • • . . . • • • . . . 117 yotos Arttiur Rios ................. . 2 , 
Bernardino de Campos. . • • • • . Z » Ceda.las em branco, •..•••.... 
João Lopes. . .............. . . 2 » 

4 

Pereira de Souza. . . . • . • . • . . . 1 » 
Cedulas em branco....... . . . . 2 

125 cedulas 

E' proclamado presidente da Ca:nara dos 
Deputados o Sr . Matta Macllado . 

(Assume a presidenda o Sr. Mo.tta lr!a&hcultJ) 

Procede-se á eleiçãi> de 1° vice-presidente .. 
São recolhidas 132 cedalas, cujo resultado 

é o seguinte: 

João Lopes . ••. .• ... •.•... : •• 
. Oliveira Pinto ..... , ......... . 

Pa.lettu. .......... . .. .. ..... . . 
Cantão~ .................... . 
Guimarães Natal •.••........ 
Cedulas em bronco .......... . 

65 votos 
62 » 

1 » 
1 ~ 
1 )) 
2 

132 cedulas 

Procede-se·a 2° eirorutinio ent1•e os dous 
primefros votados. 

São recolhidas 134 cedulas cujo resultn.~o é 
o segu.inte: 
João Lopes .•..•......•.•.••. 
Oliveir-.i. Pinto ........ .. .... . 
Cedula.s em branco .•..•.. . • . 

···~"":--

66 votos 
66 ).> 

2 

·· 134 cedulas 

o sa. P R.ESIDENTE dec~a.ra que, tendo 
havido emp.'\to na. eleição, vae proceder-se a 
sorteio. 

Procedendo-se a sorteiro, é sorteado e pro
clamado 1• více-presideote da Camt.ra o Sr. 
Oliveira. Pinto. 

Procede-se a eleição elo 2° vfoe~presirlente. 
São recolhidas 131 cedulas, cujo Tesultado 

ê o seguinte: · 

Joaquim Perna.mouco .....•... 
Cantão •• . • • ...•......••.••.. • 
Justínfano de Serpa., João Luiz 

e Franci;;co .Amaral, l voto 
c:i.da um ••.• •.•...•• • •••• • 

Oedula.s em branco . ........ . . 

112 -votos 
14 ~ 

3 
2 

125 cedul~ 
E' proclamado 1° Silcretario o Srt Paletta.. 
Procede-se e eteiQão do 2º secretario. 
São recolhidas 128 cedula.s, cujo resultado 

é o seguíute. 
Nina Ríbeiro.... .... 81 votoo 
Retumba. . . . . . . . . . . • 44 ~ 
Cedulas em branco... 3 

128 cedulas 
E' proefama.do 2'> sAcretario o Sr. Nina 

.Ribefro. 
Procede-se <i. eleição dos 3" e 4° secreta.rios 

coojunct.i.mente. 
Recolhem-se cedufas cujo resultado é o 

seguinte. 
?<tra 3° secretario : 

Retumbti, •••••••.••.• 
Ed uni>do Gonçalves .. 
Nogu.eira Paranagnã.. 
Amol'iro Garcia ...•.• 
Ferno;odes Rodrigues. 
Prísco Paraiso ..•...• 
Sebastião ........... . 

Par:>. 4" secretario : 
Nogueira Par-ana.guá. 
Rodri~ues Fei:uandes. 
A.mo1'1m Garma ••• •. • 
Retumba ........... . 
Milton .. . . •.. . · •.... 
Em _branco . . ....... . 

56 votos 
49 ,, 
14 » 

1 ,, 
1 )) 
1 » 
l » 

123 cedulas 

53 votos 
52 .,, 
8 .,. 
3 » 
3 
4 

123 cedulas 
São pi•ocln.mados : 3° seketario o Sr, .Re- · 

tumba, 40 o Sr. No~ueira Pm·anagu.à, e sup
plentes os srs. Eduardo Gouçal ves e Ro
drigues F13rnandes. 

o S:&.. Pr.EsrnE:-;m declara que não ha
vendo mais tempo parti entrar em outro. ma-
teria na. ·órdem do· dia., fim.m adia.dos ostra
b.<tlhos para. a. sessão de amanhã. 

Vã.o a impr-im_ir os seguintes 
Pil.OJ:EOTOS E PARECER:&S 

N. 9-1891 
I ndefere o pedido de meZh1Jrament1J de aposen-: 

131 cedulas ta!Mria de A>it!lnio Ignacif) de. Mesquita Ne-
1'es, ex- con{ercrJe da ol,(li.ru.leqa desta c<t
pilal. E' procl.imado 2° vice-presidente o Sr. Joa

quim Per~ba.co. A commissão de fazenda e industr.Í.a!, a . 
, qu!}m foi apresentatlo o requerimento e mais . . 

: . ·· . . . , ... . 
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documentos do cidadão Antonio Igoac!o de 
Mesquita Neves, ex-conrerente da air<wdega 
desta capital, em que pede :>eja reformado o 
acto do ministro da. fazend·L de 26 de ma.1·ço 
do corrente anno: qu.e o aposentou (c:im o 
O!den~do de 4:2?0~). visto j ul.ó"~l"-Se o p3ti
c10nar10 com d1re1to ao~ venc1:nentos inte
graes do cargo que então occupava, «tteu
dendo a que o <leferimenta de uma preteução 
~e.melhante, clestituic'.a de rigorosa. justiç:1, 
iria a3'grava.r as conrllções prec:.rias do The
souro, abrindo -a porta a !1Jnumeras oulras 
pretenções. ê de parecer que seja iodeiericlo 
o requerimento do peticiona·rio. 

Sala das sessões, 9 ele .i ulho de I 891 -
- Astolph9 Pio.-Bueno de Paiva.-Polycar
po Viotti. - Be;;erril.- Antoni'..I Ol!;nt.!io. -
Mursa. -Leite Oiticica.-M arcofüw Mow·a. 

N. 10-1891 
Indefere o pedido de pens<Zo de D. Lui:a Rosa 

de Mendonça 

A' commissão de fazenda e industria foi 
presente o requerimento de D. Luiza Rosa. de 
Mendonça, peainJo uma pensã0. 

Allega a supplicante sua avançada idade e 
a perda de seu filho 2° cadete do exercito qne 
lhe servia de arrimo. 

A. commissão, tendo examinado os documen
tos apresentados pela supplicante, não encon
trou as necessarias bases em que pudesse 
apoiar o deferimento daquella petição. 

E assim é de p:1recer que seja indeferido o 
mesmo requerimento, 

Sala das sessões, 9 de julho de 1891.
Astolpho Pio. -Antonio Olynth9. - Ma'r"colino 
Moura.- Mttr-sa~,-Leite Oiticica. - Bueno d1~ 
Pa'iv_a.-Bezerril. 

N. 11-1891 

Indefere o pedido de pensão de D. Carlota Joa
!lt~ina dos Santos Guimarães PtJ.iva 

A' commissão d.e fazenda e industria foi 
presente a petição de D. Carlota Joaquina 
dos Santos Guimarães Paiva, viuva do ex
porteiro da Camara dos Deputados, pedindo 
uma pensão para si e seu filho. 

Nos motivos allegados = não encontrou a 
commissão bases para fü:voravel deferimento· 
ê, pois, ,de parecer que seja indeferida a 
petição. 

Sala das sessões. 9 de julho de 1891...;_ 
_Astolplte Pio.- Antonio Olyntho.- ll:larcolino 
Moura.- 1l1ursa.- Leite Oiticica.-Bueno de 
Pafoa.-Bezerr-il. ·· 

N. 12-1891 
Indefere o pedido de perisão do capitão honorario 

Victorino Jose Caetano de Alencastro 
A' commissão de fazenda e industria foi 

presente o requerimento do capitão honora-

rio. Victorino J_?Sé Caetano de Alencastro,que 
pe.te uma pen"$a.O: alleg,LDdo seu estado vale
tudinario e que foi bom solda.do, e ma.is ainda 
qae teve ]Jrüuizos causados pelas tropas 
urug-uayana.s qu01udo saqueilram sua. fazenda 
na inv;isão do Rio Grande do Sul. 

Po::it0 que prove ser cego e pob1·e, as outras 
allegaçües não foram sufilcientemente de
monstradas. 

Consideründo que ::i.s condições do suppli
cante niI.o são taes que exijam mais um 
vavame á, elevadissi!fü.I. ver·ba'da.s pensões é 
de parecer a commissão que seja indeferido 
o requerimento. · 

Sa.ht das sessões, 9 de julho de 1891.
-~stolplw Pio. - :lntonio Olynt.1w. - il1arcolirw 
Moura.-Mur-.5a. -Leite Oiticica- Be:.euil.
Bv.en.o de Pc,ioa. 

N~ 13-1891 

. _./; 
\ __ ,/ 

Indefere o pedir.lo rle pensúo de D. Lui.::a Ba
ker e outms, filhas r.lo 2° tenente da armada 
Josia.<: Jorge Baher. 

A commissã.o de füzenda e industria, a quem 
foi apresentado o reqnerimento de Luiza 
Baker, .Juliana B::iker. Anmi Baker, Constan
cia. Baker e Ermelindt'\. Ba1~er, solicitando do 
Corpo Legislativo uma pensão 1em virtude dos 
S•3rviços prestados tJOr seu pae Josias .Jorge 
Baker, 2° teoente da armada, falleciclo em 
24 rle abril de 18i3, de molestia do pulmão, 
derois do exame dos documentos e mais 
papeis que acompanham o dito requerimento, 
é de parecer que seja o mesmo indeferido. 

Sa.la. das sessões, 11 de julho de 1891.
AstoZpho Pio.-Ma1·colino Moura."""'."'~ueno de 
Pai'l)a.-Polycarpo Viotti.-Be::erril.-.4.ntonio 
Olyntho.-Mursa.-Leite e Oiticica. 

N. 14-1891 

Indefere o pedido de penstio de D.Elmira Au
gusta Rolindo 

A commissão de fazenda e industria, ·a 
quem foi submettida. o requerimento junto,de 
D. Elmira. Augusta R.olindo, viuva do alfe
res honorario do exercito Tha.deu Pereira 
Rolindo, pedindo que se lhe conceda a pensão 
de que gosava; seu finado ma,rido, em virtude 
dri decreto n .1503 de 25 de setembro de 1866, 
depois de examinar os documentos e mais 
papeis que acompanham o dito requerimento 
-e de parecer que não seja attendida. 

Sala da~ sessões, ll de julho de 1891. 
-Astolpho Pio.-MarcolinoMoura.-Bueno de 
Paiva.-Polycarpo Viotti."""'."'Bezer1-it."""'."' Anto
nio Olyntho.-Mur-sa.-Leite Oiticica. 
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N. 15- 1891 

Indefere o pedido de pet1slío de D. J.lforia 
Candid,a Alves Ferreira. 

A' commissiio de fazenda e industria f,) 
presente o requerimento de D. Ma!·la Candida 
Alves Ferreira, viuva do Citpitão gradua,lo 
do cor;:io de sn.ude, fallecidoem 22 ele outubro 
de 1869 pedindo augmento ela peDsii.o de 
111$500, u.llegu.ndo pobreza e serviços de seu 
finado marklo ao Estn.do. 

A commissão e.:.rnmin<indo os :-apeis e ma.is 
docum~ntos que ncomranbam o dito requa
rimento e não encontrnndo razão bast<1nte 
forte que justitiqtte o seu pedido é de pue.::er 
que seja indeferido. 

Sal::l. dns sessões, 15 de julho de 1891. -
Astoipho Pio. - Mcwcolino .Moitra. - Bueno 

de P(liva_ - Polycm·po Viotti. - Be-::erril. -
Anto,iio Olyntho. - Mur-sa. - Leite Oitidca. 

N. 16-1891 

lndefe'Y'e o pe.dido de pensiio de D . Ma;·ia 
C<Jseaux 

A commis~.o de razenda e industria, a. 
quem foi rresente a petii;ão de u. Ma1·in. Ca
se:i.ux. viuva do me~;lroe geral da~ obrns dn. 
alfandega, solicit:mdo uma pensfo, attenden
do-se ao seu estado de J)Obreza e serviços 
prest:idns vor seu finado marirlo, . -não en
contrando um sô doeume:sto que justifique a 
sua pretenção,::1. não ser o da certiclão de obito 
do seu marido. o que só prova, o seu estado 
de viuvez, é de parecer que não seja atten-
dida. · 

Sa.hi das sessõ~s, 15 de j111ho de 1891. -
Asto{pho Pio. -Mm·colino Moura.- B1:enu de 
Pa.iva.-Polyr.o.rpo Viottf. . ....;..Be:;erril~-Antonio 
Olyntho.-Mui·sa,-Leite Oiticica. 

N. 17-1891 

Indefe1·e o pedido de penstío elo ex-soldado 
voluntario da patria Victorino Jose dos 
Reis. 

A' commissão ·de fazenda e industria foi 
presente o reque1•imeuto do ex-soldarlo vo
luntario da patria Victorino José dos Reis, 
pefündo uma pensão, visto achar-se pobre, 
e ter servido na campanha do Paraguay, o 
que prova com a sua !d de officio e attestado 
de insµecçao da Junta Militar de Saude desta 
capital em 11" de junho do corrente anno. 

A eommissão. considerando que o estado de 
inhabilitação do peticionaria não proveiu de 
molestia contrahid.a no servi,ço de campttnha, 

pois que são decorridos mais de 20 annos do 
seu regresso á patria; 

Coo,;idernndo mais que ao peticionaria fôra 
dado o nrem\o de 300$, ern virtude do decreto 
n. 3871 de 7 de janeiro de 1865, podendo, 
além disso, i·ecolher·-se a.o asylo que a gra
tidão nacional fundou para os ir:. validos . da· 
P«ti:·:a; .... 

F' rle parecer que . s9ja indererido o reque-
rimento do peticionaria. · 

Sala d;,s sessões, 15 de julho de 1891. 
-]Jfa:rculirw Moura .-Astol'fJlw Pio.- l\iursa. 
-A.nt1:nio Ol,1111tho. -Leite Óiticica.-Beze1·ril. 
-Policarpo Viotti.-Bueno de Paiva.-A. ],.fo-
reira dr;, Sil'Da~ votei pelo adiamento da 
questã.o, rara haver deliberação conjuncta 
sobre identicas petiçõe-5. 

N. 18-1891 

Act'eita a 1·emmcia feita pelo Dr. E11neS. de 
Sou::a du mandato de deputado pelo estu.do 
do 11!aranhcio. 

A commissão de podere31 sendo prese'll,te 
a renuncia que fez o Sr. Dr. Ermes de Souza 
de seu manda.to de depub.do federal pelo 
estado do Maranhão, é rle parecer que, accei
ta, a. referid:.t renuncia, dir·eito implicita
mente reconhecido pelo § 3° do art. 17 da 
Constituição. se <1.guar<le a lei eleitoral em 
elaboração, de conformidade com a disposição 
do n. 22 do art _ 34 da mesma Constituição, 
aíi m de se experl.irem as ordens necessarias 
p:1ra preenchimento da respectiva vaga, e 
ser strictamente observado o principio consa
grado no art _ 28 da mencionada Constitui
ção, quanto á representação da minoria. 

Sala das sessões, 15 . de julho de 1891 • -
(';e.~ar Zama. -F1·ederico S. Borges-Moni:: 
F,·e:re. 

N. 19-1891 

.4.cceita a renuncia feita pelo 1° tenente Augusto 
Tasso F1·agoso do mandato de deputado pelo · 
estado do 11! aranhr.7o. 

A commissão de poderes, senclo presente 
a renuncia que fez o Sr. 1° tenente Augusto 
Tasso Fragoso de seu mandato de deputado fe
deral pelo estado do Ma.ranhão, ê de parecer 
que. acceita a referida renuncia, direito im
plicitamente reconhecido pelo § 3° do art. 17 
da Constituição se aguarde a lei eleitoral em 
elaboração, de conformidade com a disposição 
do n. 22 do art. 34 da mesma Constituição, 
afim de se expedirem as ordens necessarias 
para pr~enchimento da respectiva 'Vaga, e ser 
strictam~nte observado o principio consagrado 
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no art. 28 da mencionada. Constituição,quanto 
á representacão da minoria. 

Sala da.s ~essões, 15 ele julho de 1891.
Cesar Zama. - Frederico Borges.- 1lioni:; 
Frei1·e. 

N. 20-1891 

Manda archivar documentos 1·elativos ás elei
ções realisadas no estado de S. Paulo. 

A commissão de poderes, a quem foram 
presentes actas de eleições e apuração geral 
procedidas no estado de S. Paulo, a titulo de 
preencher-se. vagas abertas nesta Camara. 
pelo presupposto declarado de haverem re
nunciado os seus mandatos os deputados Drs. 
Luiz Pereira Barreto e R.odolpho l\füa.nda.; 

Considera.ndo que não consta da mesa da 
Gamara que os referidos cii.lndüos hajam em 
tempo algum feito a allegada renuncia. pe
rante élla como orgão da unica autoridade 
competente para recebel-a, pois é aquella que 
julga da validade dos poderes conferidos, e, 
por tal, não deve nem póde ficar estranhas a 
factos determinantes de alterações nas dele
gações verificadas; 
· Considerando que por mais que se presuma 

das intenções dos cidadãos que figuram de re-
. signatarios, e quaesque~ · que hajam sido ~ 

suas declarações pubbcas, a Camara nao 
póde conhecer da supposta renuncia pelo 
simples e:ffeito de ac.:to do governo estadoal, 
desacompanhado de todos os elementos para 
a apreciação do mesmo acto; 

Considerando finalmente que falta ao go
- vem.o dos estados competeucfa para tomar 

conhecimento proprio das vagas . dad~s em 
qualquer das Camaras; -

·E' de parecer que sejam archivados os pa
peis a que acima se referiu. 

Sala das sessões, 16 de julho de 1891.
Cesar Zama, presidente. - llioni:: Freire, 
relator.-F. Borges . 

N. 31~1891 

Eleva a penstio de 42$ da antiga tabella a 
]) . l nadina ele Amorim. Agiifr.;1· e ás suas 
irmtts • Toseplii.na de Amorim Pe:;iana e 
.J.lfa1·fa Me~ides de Amorim. 

A commiss~o de fazenda e industria, a quem 
foi presente o requerimento de D. Inadina. de 
Amorim e Aguiar, em seu nome e no de suas 
irmãs D. Josephina de Amorim Pestana, 
viuva. e D. Marfa Mendes de Amorim, irmãs 
do tenente do exercito. Aphrodisio José de 
.Amorim, ferido e morto no reconhecimento ele 
Humayta, em o qual p~dem que a pensi:io de 

42$ que ora percebem pela tabella antiga do 
soldo dos officiaes do exercito, seja paga, pela 
nova tabella em vigor, allegando pobreza e 
difficuldades da vida, é de parecer que sejam 
attendidas. 
· A commissão, deferindo favoravelmente o 

requerimento das peticionarias, o füz inspi
rada nos sentimentos da. mais elevada justiça 
e tendo em mira o principio sagrado da igual
dade dos direitos, pois não é justo que aos 
pensionistas do Estado,em virtude de serviços 
prestados na memora vel campanlrn do Para
gnay ou ás mães, filhas, irmãs ou viuvas 
daquelles qne bem mereceram da patria na
quella gloriosa jornada, se paguem por uma 
tabella aDtiga de soldo inferior áquella, pela 
qual se pagam os novos pensionistas do Es
tado. Nesse sentido a commissão o:trerece â 
consideração e ,justiça do Congresso o seguinte 
projecto de lei : 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. ° Fica. concedido a D. Inaclina de 

Amorim e Aguiar, Josephina de Amorim Pes
tan a. e Maria Mendes de Amorim, irmãs do 
tenente do exercito Aphrodisio .1osé de Amo
rim, ferido e morto no reconhecimento de 
Huma.yta, o paganiento de sua pensão pela 
tabella actual do soldo dos officiaes do ex
ercito. 

Art. 2. 0 Iguai favor fica concedido a todos 
aquelles que, em virtude de serviços prestados 
na campanha do Paraguay, são por si directa 
ou indirectamente pensionistas do Estado. 

Art. :3. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Paço da Camara dos Deptados e Sala das 
sessões, l l de julho de 1891. -Astolplio Pio.-
1liarcolino J.l{oura e Albuqiierqite.- :Bueno ele 
Pai-oa.-Polycarpo Viotti.-Bezerril.-Leite 
Oiticica. -Antonio Olyntho.- 111wsa. 

N. 32-1891 

Appi-ova o accordo · feito com o ministro ple
nipotenciario do Parú em. 8 de junho deste 
amio, ampliando o existente sobre a execução 
de cm·tas rogatorias. 

A commissão de tratados- e diplomacia, 
tendo presente o accordo firmado em 8 de 
junho com o ministeo plenipotenciario da 
Republica do Perú, pelo qual foi ampliado o 
de 29 de setembro de 1879, no sentido de 
serem as rogatorias expedidas pam simples 
citação ou intimação, e que tenham · de ser 
cumpridas nos estados do Pará e Amazonas 
e no departamento de Loreto, legalisadas 
pelos consules · do.s .respectivos paizes; trans
mittidas aos juízes por intermedio. dos gov~r- _ 
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! nadores dos referidos estados e do prefeito 1 veiu alliar-se ã. opposição; combinaram;..se 
, peruano, nomes, e a votação correu na maior harmonia. 

Attendendo ás vantagens que resultam do A:trastou-se a idéa do parlamentarismo desta 
mencionado accordo, é de parecer que seja o casa, e entendeu-se que a eleiÇão da mesa não 
mesmo appprov:1do pelo seguinte projecto o:fferecia occasião azada para travar-se com-
de lei. · bate contra ou a favor de gabinetes. Pois bem; 

O Congresso Nacional decreta : hontem o Sr. Matta M~chado foi sutrragado 
Art. 1. ° Fica n.pprova.<lo o nccordo feito por ~oda: a opposição, que _lhe fez mais. uma 

com o ministro plenipotenciario da Republica vez JUStlça aos seus. merecimentos e re~tidão; 
do Peru em 8 de junho ,pelo qual as rogato- e logo ~po:; os amtg?S do governo retiraram . 
rias expedidas para simples citação ou inti- os seus v9~os ao cand1~a~o qu~ se ~presentava 
mação, que tenham de ser cumpridas nos com? ª!11-1t?º da oppos1çao, e mop1_nadamente 
estados do Pará e Amazonas e no departa- lhe 1.nfhngiam uma derrota determmada pelos 
mento de Loreto, legalisa.das pelos consules caprichos~ª-sorte. . . 
dos respectivos paizes serão remettidas aos E~ta eleiçao é n~lla de pleno direito, por . 
juízes por intermedio dos governadores dos motivos ponde~oso:::. que o orador -vae ter~ 
referidos estados e do -prefeito peruano. honr~ d~ expôr a Cama~. . . 

Art. 2.º Revogam-se as disposições em Pr1me1ro que tudo n~ e~t~va decorri~o o 
contrario. mez, pa~ ~proceder a ele1çao ; e 16 ~migos-

. da oppos1çao,contiados na lettra do regimento 
~ala das sess_ões, 15 d~ Ju!bo de 1~91.- deixaram de comparecer, confiando plena· 

Augusto de Freita~ . . - Victorino Monterro. - mente que o regimento seria cumprido e que 
J. Retumba.- Nilo Peçanlia. nenhuma sorpreza poderia determinar insuc· 

O Sn.. PRESIDENTE m'lrca a seguinte ordem cessos inespera~os: . 
do dia para a sessão de 17 do corrente : A mesa prov1soria, logo que foi approvado 

2:1. discussão do projecto n. 11, concedendo o regimento. entendeu. que não devia. conti· 
isenção de direitos de importação á sociedade nuar,, ~ entendeu per.fei_!amente ?em. . 
anonyma Academia doCommercio de Juiz de S?hcitou ª ~u~ de~issao, e devia proceder-
Fóra; . . ' s~ a nova ele1çao, s1 porventura, 3: Camara 

Continuação da 2.. discussão do projecto nao recu~~~se, como recusou, una.rumamente, 
n. 5 A, sobre incompatibilidades; essa demISsao. . . . . 

Discussão dos requerimentos adiados A mesa recebeu, pois, nova mvestidura 
. · pelo facto da recusa dada pela Camara ao seu 

Levanta-se a sessão às 3 horas e 40 mi- pedido de demissão; e era dessa data ·que se 
nutos. devia contar o prazo do mez para nova elei-

ção. E' isto o~que explica a ausencia daquelles 

19ª SESSÃO El\1 17 DE JULHO DE 1891 

P1·esidencia dos Srs. Matta Machado, Joaqu~m 
· Pernambttco (2° vice-presidente) e Oliveira 

Pinto (1° vice-presidente). · 

Ao · meio-dia, o Sr. presidente declara não 
haver sobre a mesa expediente, a cuja leitura 
se possa proceder antes da acta. 

O Sr. França Carvalho vae 
sujeitar ã. consideração da Gamara um reque
rimento, que lhe parece ser da maior .impor
tancia. :- Deve · dizer com franqueza que o 
sorprehendeu o resultado da eleicão a que 
hontem . se procedeu. O historico da eleição da 
mesa não justifica o cjue hoje teve o desprazer 
de ver nos jornaes. Ninguem ignora o proce- . 
dimento bizarro do illustre presidente desta 
casa, que tem exercido .o seu cargo do modo 
mais · cond_igno ã. a.lta posição . em . que tão 
merecidamente se acha collocado. Mas, todos 
sabem qUe houve : um grupo da maiória que 

Ca.mara V. I. .-

amigos da opposição, e assim a Camara pre· 
senciou que o digno vice-presidente o Sr~ João 
Lopes foi destituido do logar que occupava. 
Este acto da Camara torna-se ainda. ·· mais · 
grave quando posteriormente os outros meiii;. 
bros da mesa foram eleitos por gregos · e 
troyanos. Por que motivo houve esse proce· 
cimento accintoso contra o nobre deputado 
pelo Ceará~ 

Como se explica este acto isolado, ·esta.ex
cepção aberta em relação a um nome só, ex
cepção realmente desagradavel ·para uni ca.-: 
valheiro que seml?re soube cumprir os s~_us 
deveres, fazendo Justiça a todos, garantindo 
a todos o uso da palavra 1 o orador deplorá. 
que o illustre deputado pelo estado do Rio 
d~. Janeiro,a quem considera, tivesse conquis
tado esse logar por uma sorpresa. . 

A eleição ·é nulla. . 
O orador tanto, mais sorprehendeu-se quan

do viu ser o contendor do seu illustre.collega 
de ópposição o seu distincto amig~ . deputado 
pelo Rio de Janeiro, o Sr. Oliveira . Pfuto, 
quando teve . occasião de _ ouvir de S. ·Ex., 
quando PºI'. occasião de. se fazer a Ia. eleição, 
em que s. Ex. foi contendor do Sr. Dr. João 

50 
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Lopes ou outro Sr. Deputado. que, si fôra 
eleito ao Jogar de l 0 vice-presidente, o resig
naria. em ravor do seu contendor. dando assim 
arr:i.s da harmonia de vistas que entendia 
dever reinar na Ca.mara. 

Entretanto, npra.rece a eleição mar·cada 
para o dia 16 deste mez, e viu-se que S. Ex. 
!oi eleito por sorteio. . · 

A' vista destas considerações, pede ao Sr. 
presidente que consulte á Camara si enten
ae ou não que a eleição realisada hontem 
foi feita illegalmente, isto -é, si ella devia 
e:trectuar-se no dia 18 de julho, em que a 
mesa actual passou de provisoria. a etrectiva, 
em virtude da não acceitação da sua renuncia. 

Declaram mais os Srs. Belrort Vieira , 
Francisco Glicerio, Thomaz Delfi.no e Do
mingos Corrêa de Moraes que, si estivessem 
presentes á sessão de hohtem, terião votado 
no Sr. João Lopes. 

Vem à mesa, é lido e apoiado o saguinte 

Requerimento 

Requeiro que se consulte a. Ca.mara si deve 
proceder-se ã. nova eleição da mesa, attenta 
a nullidade da eleição, em virtude do qual se 
acha constituída. 

Sala das sessões, 17 de julho de 1891".
. França C aroalho. 

O SR. PRESIDENTE- Submetterei o reque
rimento do nobre deputa.dó à Camara, quando 
houver.numero. 
. Mas an~es devo dar uma explicação ao no
bre deputado, a respeito do facto de ter-se 
marcado a eleição da mesa para o dia 16, o 
que S. Ex .. toma por umª surpresa. 

O projecto do regimento não estabelecia a 
eleição mensal da· mesa, mas a Gamara, em 
sua sabedoria, e em desa·~cordo com a minha. 
opinião... . 

o SR. FRANÇA CARVALHO- o .que honra 
muito V. Ex. · 

nosso distincto collega, eutã:o 1° vice-presi
dente ; nm vista dist), mar.::ou-:.e a eleição da 
mesa para a ordem do dia 16. 

Por consequencia, não poderia ser essa 
ordem do dh1, um?.. surpresa ; não póde o 
nobre deputado rlizer que foi tomado de sur
presa, suppondo que a eleição teria logar 
posteriormente, no dia 18. 

A.mesa interpetrou o regimento de modo 
por que acabei de expor ; mas dahi para con
siderar-se que houve surpreza, é que me 
parece não ter cabimento. 

Dada.esta explicação,a mesa agradece muito 
o conce1~0 qn~ o ~obre deputado exprimiu 
quanto a pres1dencra ... 
. o SR. FR.ANÇ.'\. CARVALHO-E' simples jus

tiça. 
o SR. PRESIDENTE - ••• tlca.ndo s. óx. 

certo de que las tilnamos a ausencia do nosso 
distincto _coll~ga. o Sr. Joiio L_opes, que pre
stou serviços importantes na vice-presidencia 
que com tanta hombridade dirigiu os nosso~ 
trabalhos; e que, além desses relevantes ser
viços que todos reconhecemos. é meu amio-o 
particular. · 0 

Apezar de sentir profundamente a sua re
tirada., nada ~n~is posso. fazer como presidente 
da Camara smao respeitar o 'Veredictum da 
eleição, esperando que o seu digno substituto 
corresponda ajusta confiança da Gamara. 

A e.leição de hontem foi para mim, e para 
os meus collegas de mesa, a approvação do 
nosso procedimento no mez passado, podendo 
decl~rar que faremos todos os esforços para 
contmuarmos a merecer sempre a mesma 
confiança. 

O Sr. França Ca.rval.ho re
sponde que o Sr. presidente füllou na poui~a 
importancia da eleiÇ<1o mensal da mesa visto 
que não nos achavamos em systema parla
mentar; _mas essa razão não procede, desde 
que o regimento estabelece a eleição mensal 

. O ~R. PRESIDENTE ... Alterou nesta parte da mesa; não podemos infringil-o. 
o. pr·ojecto. Eu acreditava que, desde que a 
Camara n~o exerce funcções politicas, como A investidura, em virtude da rejeição do 
no. regimen do parlamentarismo, essa eleição requerii..'lento de pedido de demissão não foi 
mensal. tornava-se desneces&M'ia, porque, no realme~te eleição, m~s nella importa e não 
regimen antigo, a. mesa representava a con- ha duv.t~a que a partl.l':dessa data em deante 
fi~nça qa maioria do governo, que apresen- é que os.1Hustres membros da mesa começaram 
tav~ canaidatos para essa eleição ; mas a .ª fn1;1cc~onar legalmen:te, e tanto é: essa a 
Camâ.ra; digo, em sabedoria., deliberou que con;icçao do Sr. preS1dente e dos seus col
essa eleiljte fosse mensal. , legas que entenderam, e ~orrectamente, que, 

Ora, d_esde que assim foi resolvido, de ac- uma vez approvado o regunento,r:ião lhes era 
cordo com a praxe constantemente seguida, a legal per_:nanecer, nessas cadell'as sem a 
mesa entendeu que a eleição se devia realisar confi.rmaçao da Camara. · . 
ri.o.dia immediato ao· da terminação do mez A' vista das razões que a_presenta, o orador 

· das sessões do Congresso. insiste no seu reguerimento e p13de aos seus 
· ;, Todos os meus collegas da. Il).esa concor- colleg-as que attendam ás consequencias que 
ª~raro com esta. minha. opiiiião, inclusive o resultarão· de uma mesa ill~gal:1lJ.ente eleita. 
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O Sr. Oliveira Pinto não quer 
füzer considerações com relação ao requeri
mento apresenta.do pelo illustre deputado que 
o precedeu na tribuna, nem mesmo referir-se 
de leve ás considerações em que S. Ex.· se 
fundou para motivar esse requerimento ; 
apenas é obrigado imperiosamente a levantar 
duas ou tres phrases do iUustre deputado, 
para. mostrar que S. Ex. laborava em um 
verdadeiro equivoco. . 

Disse S. Ex. que o humilde oradoi', que 
està fallauclo, foi coutefidor do illustre re
presentante da Gamara. o Sr. João Lopes. 

O orador declara muito terminantemente 
que nunc.'\. foi contendor de quem quer que 
seja no seio desta camara, e nunca aspirou 
a honra de occupar o logar em que foi 
collocado muito livre e expontaneamente 
pela Gamara dos D13putados. 

o SR. FRANÇA CARVALHO - Nem eu disse 
isso. 

o SR. OLIVEIRA PINTO pede ao nobre de
-putado que tenha para com elle procedimento 
igual ao que teve p&.ra com s. Ex. ouviu-o 
sem proferir uma palavra, como a Gamara é 
testemunha. Tenha, pois, paciencia ... 

O SR. FRANÇA CARVALHO- Estou rectifi
cando factos. 

o SR. PRESIDENTE-Attenção ! 

tra o humilde orador. S. Ex. referiu-se a 
sua opinião enunciada quando se procedeu, 
no mez passado, à eleição.da mesa. 

E' certo que por essa occasião, com o desejo 
unico que dominava então o seu espírito de 
ver nessa mesa,não representantes de grupos, 
mas a expressão do congraçamento de todos 
os grupos desta Camara, querendo -ver ahi 
uma magistratura e não a representação de 
nuançn,s políticas declarou que, eleito nessa 
occas~ão, desistir_ia e renunciaria o cargo, e 
o far1a _necessa~·1ament~, porque quizera ver 
na cadeira da vice-pres1dencia o illustre can
didato da opposição, o Sr. representante 
por S. Paulo. Disse francamente e o teria 
feito. Mas as condições eram outras. Hon
tem não foi ouvido e ignorava mesmo que 
se apresentasse o seu nome para. esse logar 
d~ honra. No mome~to da eleição foi que 
v~u que o seu nome ia. ser suffragado. Não 
disse uma pala.vra a respeito da a.ttit11de 
que _tomaria ; julga-se, pois, collocado nesta 
cade~ra com to~a a honra e. di§nidade 
(apoiados). Acredita ter dado exphcaçao satis
factoria,e ter respondido ao illustre deputado, 
a quem pede para ser mais cauteloso na ma
ueira de considerar a attitude do orador. 

O SR.. ALBERTO BRANDÃO-V. Ex. foi di
gnamente eleito. 

o SR .• FR.A.NÇA; CARVAJ;Ho-Eleito illegal
mente. 

o SR. OLIVEIRA PINTo-Disse e repete que 
não foi contendor do nobre deputado pelo E' posto em discussão, que e sem debate 
ceara. · encerrada, . o reqm~rimento do Sr. França 

Com pesar seu, sem · sciencia sua, como Carvalho, cuja votação fica . adiada, . para 
pode affirmar sem receio de con.testação, quando verificar-se haver numero. · . 
(Apoiados) o seu nome foi apresentado á elei- Em seguida procede~se à chamada, a qual 
ção; mas o orador não foi contendor porque é r~spond~m .os Srs. : Matta Machada, Paletta, 
sabido que contendor é aquelle que contende, Nma Ribeiro, Retumba, NoO'neira Parana
que pretende contrariar aquillo que outro gua, Indio do Brazil, lnnoce~cio Serzedello, 
pretende ; o orador repete não pretendia Cantão, . P~dro Chermont, Motta Ba.cellar, 
nada. Costa Rodrigues, Casemiro Junior, Rodrigues 

Não foi,pois,contendor, e não ha um roem- Fernandes, Henrique de Carvalho Nelson , 
bro nesta Camara que possa affirmar que lhe Pires Ferreira, Martinho Rodri O'ues,' Bezerru: 
dirigisse uma palavra no sentiuo de desejar João Lopes, Justiniano de Se~pa, José Bevi
occupar o logar para qu_e 1:'oieleito. laqua, G~>nçalo de Lagos, Nascifuentô,Pedr<f 

Sem sciencia. sua, torna a repetir, o seu Velho, Miguel Castro, Amorim Garcia, Couto 
nome foi suffragado com igual numero de Cartaxo •. Sá. Andrade~ Tolentino de Carválho, 
votos, e a sorte decidiu a seu favor. Rosa e Silva, Gonçalves Ferreira, José Maria., 

Deve declarar que nunca aspirou nesta no, Joaquim Perna!llbuco,. André Cavafoanti, 
vida; a logar algum, por mais alto que fosse, Raymundo Bandeira, Annibal Falcão. Pereira 
sem pror.urnr' a.ttiogil-o pelos meios corre- de Lyra, João de Siqueira, Luiz de Andraa:e·, -
ctos, dignos e. honestqs. (ApoiadQs. ). Theophtlo dos . Santos, Oiticica~ Ga.bino B"e-

Não podia, pois, q.uerer de modo algum um sonro, Ivo do Prado, Oliveira Valladão Lean:;. 
logar tão honroso conseguiilo por linhas tor- dro. Maciel, Felisbello Freire, Augusto de 
tuosas~ E' antes detudo um homem de corre- ~re1tas, Tosta, Zama, Garcia Pires~ ·Marco- · 
cção, de .severidade de conducta. lino Moura, Severino Vieira, Santos Pereira, 

O SR. FRA.NÇA CA.RVAL.Ro - Dis~uti 0 !1il~on, Amp~ilophio, !:r;ancisc? S~é, Dio-
facto sem entrar nas intenções de V. Ex ysio Cerqueira, Leoviglldo Fi~gneiras, Car~ 

' . . .· · doso, .de M:ello, Medrado, Pl'lsco: Paraisa. . 
O ~R. • .OLIVEIRA PINTo-0 nobre deputado :Athayde Junior, Fonseca e Silva, Nilo Peça

refenu~~ a um· facto,, qa~· par.e~e depor cen,- ' nha7~ Cy,rillo. d~ Lemos;. Alberto\Brandão~.Oli-: 
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veira Pinto, Virgilio Pessoa, França. Carva:lho, 
Bapti.sta da · Mctta, Fró~s da C_ru~, Alcmdo 
Guanabara, Lopes Trovao, Ar1st1des Lobo, 
Furquim \Verneck, Jesuino de Albuquerque, 
Vinhaes, Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, 
Badaró, João Pinheiro, Pacin.co Mascarenhas, 
Leonel Filho Chagas Lobato, Jacob da 
Paixão Alexa~dre Stockler, Francisco Vei
rra Lamounier, Gonçalves Chaves, Americo 
L~, Feliciano Penna , Viotti , Manoel 
Fulgencio Astolpho Pio, Gonçalves Ra
mos, Carlos Chagas, Francisco Amaral, 
Domingos Rocha, Domingos Port?, Costa Ma
chado João de A vellar, Ferreira Rabello, 
Buen~ de Paiva, Ferreira Pires, João Luiz, 
Be-rnardino d.e Campos, Francisco G1icerio, 
Moraes Barros, Domingos de Moraes, Adol
pho Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro, 
Mursa. Paulino Carlos, RodrigueSo Alves, Al
fredo Ellis, carlos, Garcia, Moreim. da S~lva, 
Rubião Junior, Leopoldo de Bulhões, Guun~
rães Natal Caetano de Albuquerque, Bellarmi
no de Meddonça,Marciu.uo de Magalhães,Fer
nando Lima,Carlos Campos, Schmidt, Lacer~a 
Coutinho, Antão de Faria, Borges de :Medei
ros, Alcides J..,ima, Thomaz Flores, Abreu, 
Casssiano do Na.scimen.lo, Menna Barreto e 
Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 
Faltam com causa participada os Srs. 

Eduardo Gonçalves, Belfort Vieira, Anfrisio 
Fialho, Pedro Americo, Moura de Vascon
cellos Paula Guimarães, Urbano Marcon· 
des, Viriato de Medeiros, Erico Coelho, 
Gabriel de Magalhães, Alvaro . Bot~lho, 
Dutra Nicacio, Azeredo, Homero eaI>t1sta, 
Rocha Ozorio, sem causa. participa os Srs. 
Uchoa Rodrigues, Innocencio Serz~dello,~ar
bosa Lima, Frederico ~orges, J?se A vel~no, 
Almino Affonso, Epitac10,Juvenc10 de Aguiar. 
João Vieira, Bellarmino Carneiro, Paula Ar
gollo, Seabra, Arthur Rios, C1;1stodio. de 
Mello, Pires e Albuquerq_ue, Mumz Fre1re, 
Fonseca Hermes, :Manhaes Barreto, Joa
quim Breves, Lui.z Murat, ~ampaio. Fe1:
raz, Jc1cques Our1ques, Mayrmk, F1gue1-
redo, Ferreira Brandão, Costa Se~na, Corrêa 
Rabello Aristides Maia, Mnrtmho Pra
do _ Ju~ior, Monteiro da Silva, Cesario 
Motta, Lopes Chaves. Rodolpho Miranda, 

·Costa Junior, Fleury Curado, Lauro Muller, 
Victorino- Monteiro, Pereira da Costà, J ulio 
de' Castilhos, Ernesto de Oliveira e Fernando 
Abott. 

E' lida e posta em discussão a acta da 
sessão anterior. · 

O SJ..·. J\f:iguel Castro diz que, 
11ela leitura que a.caba de ouvir, da acta, vê 
confirmada uma omissão, que já havia notado 
no .JJiario Official, omissão!, naturalmente, 

involuntaria. O orador hontem esteve pre
sente á sessão e, comtuào, nem o Diario Offe
cial nem a acta fazem menção do seu nome. 
Ped~, portanto, ao ~r. presidente, que ~ande: 
fazer esta rectificaç:ao, para ser consignada 
na acta. de hQje. 

o SR. p 'R.EsIDENTE - o pedido do nobre 
deputado será satisfeito. · 

Não havendo mais quem peça a palavra, ê 
dada por approvada a acta. 

O SR. 1° SECRETARIO procede â leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministerio dos Negocios do Interior, de 13 

do corrente, remettendo 4iô requerimentos 
de pensões, cuja lista ê publicada no fim destv. 
sessão. - A' commiss~LO de fazenda. 

Do mesmo ministerio e de igual data, en
viando os requerimentos dos funccionarios : 
do Laboratorio Nacional de Analyses, do 
agente de compras do Hospital de S. SelJa~
tião e dos cocheiros e serventes da Estaçao 
Central de Desinfecção, solicitando augmento 
de seus vencimentos.- A' mesma commissão. 

Do mesmo ministerio, de 15 do corrente, 
enviaudo, informado, o requerimento de Ar
tidoro Augusto Xavier Pinheiro, que pede 
melhoria de aposentadoria. - A' mesmacom
missão, 

Requerimentos : 
De Paula das Mercedes Chaves, pedindo 

pensão.-A' mesma commissão. 
De Anna Constança Alvares de Araujo, pe

dindo pensão.-A' mesma commissão. 
De Luiza Guilhermina. de Campos e outra, 

pedindo a reversão da pensão que percebia 
sua fin:ida irmã.-A' mesma commissão. . 

De Carolina Monteiro Esteves, pedindo uma 
pensão.-A' mesma commissão. 

De Miguel Maria Franzini, pedindo a no
meação de um arbitro sobre a indemnisação a 
que se julga com direito.-A' commissão de 
Constituição, Legislação e Justiça. 

De Albino Gonçalves Meira. de Vascon
cellos, pedindo reparação á violencia com 
que o feriu o decreto do governo que o demit~ 
tiu do logar de professor -vitalicio do cureo 
annexo á Faculdade de Direitos do Recife.
A' commissãô de Instrucção Pablica. 

De lgnacio Monteiro de Almeida Gouvêa, 
adjunto á cadeira de clinica ophtalmologica 
da Faculdade de Medicina da Bahia,. J?edindo 
que lhe seja mantido o direito de ser pro
vido como cathedratico da mesma disci
plina.-A.' mesma commissão. 

De Domingos Alve~ de Mello, pedindo 
reparação que so:trreu como adjunto · da 



Gamara dos Deputados- Impresso em 04/0212015 15:54 - Página 5 de 27 

Sessão em 17 de Julho de 1891 397 

Faculdade de Medicina da Bahia.- A' mesma 
commissão. 

De Agostinho José Cabral, thesoureiro apo
sentado da thesouraria, reclamando contra 
a decisão do Thesouro que o obrigou a en· 
trarcom a quantia de 3:000$ para os cofres 
·daquella. thesourar.fa.-A.' commissão de fa
zenda. 

De Manoel Joaquim Satyro, serventuario 
vitalício d0s officios do 1° tabellião do Pu
blico Judicial e Notas da villa de l\fatta
Grande, no estado das Alagoas, pedintlo dis
pensa do pagamento do imposto de industrias 
e profissões.-A' mesma commissão. 

O Sr. Francisco Glicerio 
(para uina explicação pessoal) tendo assignatlo 
a declaração apresentada pelo seu illustre 
collega deputado pelo esta.do do Rio de Ja
neiro, sente necessidade de dizer que essa. 
declaração tem só po1· fim assignalar que, 
si estivesse preseu te oa. sessão <le hontem, 
daria o seu voto pura. 1° vice-presidente 
ao collega. que occupav;.L esse logar, não 
querendo de mollo nenhum significar que não 
ache o nosso distincto collega o Sr. Oliveira 
Pinto muito digno ele ex:ercer o cargo de 
1° vice-presidente da Cama.ra. 

o SR. FRANÇA CARVALHO - Apoiado; de 
accordo, mas a questão_não é ~sta.. 

com o seu aparte, não dispensaria outras 
providencias de efficacia mais immediata, 
porque é preciso haver remedio mais prompto 
para aquella situação. 

O orador não teve occasião de ver os 
tmbalhos da estrada. de ferro que a ser um 
dos ramaes Jo Sorocabana afasta-se das para
gens que assignah ; mas ainda ha pouco 
naquelles logares transitavam tropas cons
tantemente, e os homens que por alli passa
vam ou que alli tinham as suas propriedades 
descançavam na lei, descançavam no apoio 
do poder publico . 

Hqje esses logares estão trilhados pelos 
índios selvagens, que, sem receio de repulsa, 
impunemente tomaram conta de toda aquella 
vasta região. 

Casas incendiadas, paioes completa.mente 
ex hauridos de recursos, a população aterrada, 
procurando refngio em outras partes, estando 
impossibilitada. de gosar das gara.ntias com 
que contava, vendo-se abandonada pelos 
poderes publicos, eis o que se vê agora 
alli. , 

o SR. ALFREDO ELLis-Mas as providencias 
competem ao governador do Estado. 

o SR. BELA.R!IIINO DE MENDONÇA si tivesse 
tido occasião de entender-se com o governa
dor do esta.do de S. Paulo, està. certo que ell• 
teria providenciado ; mas esses factos se pro
duzem tambem no estado do Paranà. até 

O Sr. Belarm.ino de Men- junto da colonia militar de Jatahy, onde 
donça pede a palavra para desempenhar- aca.ba de ser trucidada. uma comi.tiva que pa
se de um compromisso solemne que tomou cificamente transitava pela estrada, que é 
com a população do Oeste de S. Paulo, e com das mais commerciaes, que communica a co
parte da população do Noroeste do Paraná. lonia com os centros populosos do Paraml.. 

E' um grito de angustia, de que vae ser No Pari, como o nobre deputado que o 
enfraquecido echo na Ca.mara. honra com um aparte deve saber, começam 

Na região Oeste de S. Paulo, em Campos os indios de novo as suas correrias. 
Novos, imperam hoje os índios braTios, de Em Santa Catbarina foi trucidada pelos 
modo a levarem até ao a~ice do terror ás índios botucudos uma turma de engenheiros, 
populações que alli amanhavam suas terras que ia meçlir uns terrenos, que ia, por con
e se entregavam a trabalhos honestos em sequencia, exercer uma pr~fi~e> l~gal, ~a 
suas propriedades. . tr'ã.balhar confiada no respeito as leIS leg1-

Cerca de 200 almas, em um período relati-· timas de segurança de propriedade e de pes
vamente curto, emigraram · dessa parte soas, garantias que no entretanto não exis
daquelle rico estado, precisamente neste mo- tiam de facto. 
mento em que se cuida com o maior affinco de Ein todos os pa.izes, ainda os ma.i::i atrazados 
condensar a população, de dar-lhe expansão do que o nosso, esses trabalhos teem . o ap_oio _ 
e é então que vemos inteiramente sem garan: da força armada . ijm parte alguma se del.Xa 
tia a vida, a. propriedade e o trabalho honesto a P!opriedade e a vida do trabalhador honesto 
em grande parte daquelle territorio. assim desampara.das. -

Acredita que estes :factos não teem .cbegado Disse que vinha desempenhar um compro-
ªº conhecimento, riem -do governador do misso solemne, embora. n~o seja propriall!ente 
estado, nem do Poder Executivo, porque está a esta Camara a quem caiba tomar prov1den
certo de que si tivessein chegado... cias sobre o assnmpto ~ ~as entende que, 

o SR. ALFREDO ELLIS _ Trataria da con- como representante da Naçao, tem o restr1cto 
strucção de uma 'estrada de ferro dever d~ trabalhar pelo bemestar do povo : 

· vem, pois, desempenhar-se deste denr com 
. O SR. B~LARML.~o DEMENDONÇA-••• além da as informações que esta prestando e que sem 

construcçao .de ·uma estrada de ferro, de que duvida hão de merecer. a.at.ten@o. dos poderes, 
~ ~~ba ~e f~llar o nob~e de~utadQ _qu~ ~ h_om.a , COAJ.:(>etentes. - - --· 
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As suas palavr-as não são mais do qne in
. formações que presta ao governo. 

Si fosse representante do estado de São 
Paulo, iria ~ed.ir provideocias ao goveroador 
desse estado; iria pedir mesmo ao Poder Ex
ecutivo. Mas não tem essa autoridade. (Tt"o-
cam-se varios apartes). · 

Jà que os nobres deputados se refürem aos 
meios rle 0\"Ítar t!i':ie8 at<l<)Uei; l'e]ietirlos do~ 
inc.lks, d~ve dizer que conhece bem os foc~uê 
que se teem passado ua.quella. região; tambem 
segue os princípios humanitarios e poderá 
informar sobre elles com conhecimento de 
causa. ,: 

Ha pouco tempo dirigiu uma commissãe de 
engenheiros no Para.na, os ::;eus auxiliares 
trabalhavam desassombradamente, a.pesar de 
aggressões constantes de uma. horda de selva
gens. Mas teve a felicidade de conseguir que 
elles persistentemente se-mantivessem omsens 
loga.res, tra.balha.udo sempre, deixando tle 
responder a essas ag~ressões; o resultado ti.ii 
que esses índios pouco n. pouco foram se che
gando <\ vida civilismla, e ~essa.ado suas 
violencias. 

Esse facto prova em füvor da índole dos 
indios. 

Mas o me!lmo parece não se dar em outras 
localidades ; pelo menos não se· dá nessa re
gião de que acaba rle rallar: e não é po~sin~l 
que se crm.em·os br:.ços deante de~s~:; a taque~ 
contínuos, . a pouto de tic,1rem <1'luellas po
pulações entregues a ·um abandooo com
pleto. 

A catechese jamais foi entre aós cuidada 
como devera ser. 

Os governos passados, para. se verem livres 
dessa verba que sobrecarregava seus orça
mentos, tomaram o alvi:re de entregar o 
serviço â.s antigas províncias. Quando na 
direcção da commissão a que acaba de citar, 
pediu uma pequena quantia, .para ver si co.n
segiiia fazer com que os índios daquellas 
localidadeil, e .que precisavam ser mantidos 
11a vida ci vilisada, aleailçassem e:=sa van
tagem. 
. A. esse P\ldido teve em resposta que a verba. 

de 15:00(1$ distribuida ao Paraná estava es
gotada, desviada .do seu verdadeiro. fim. 

Mas náqtielle tempo, como disse, sempre 
fez alguma,. cousa ; e por isso vem pedir desta 
tribuna ·algumas informações no sentido de 
providenciar-se a tál respeito. 

~xistérn°no estado que representa diversas 
commissões qUe se occupar:il de viação. 

A . ConstituiÇãci, entregando contra o voto 
do orador, o patrimoriio da Nação aos esta
-dvs~ to{'.nou hoje difffoil a acção do governo 
da União sobre as terras publicas, e tornou 
impossível evitar que essas terras, em vez de 

- ,s~r ~Iicarréiradas em ilm tini util, possam ter 
applicacão ·diversa. . -

Ha serviços que já estão bem adiantados, e 
por isso rleseja que o governo lhe informe do 
que fez com relação à commissãO da estrada · 
estrategica. . . 

Esta commissão,creada em 1888,devia ter o 
auxilio do Ministerfo da Agricultura, auxilio 
que começou em 1889 e que foi secundado em 
1890, qnnndo ministro o íllustr~ Sr·. G:ycerfo. 

C 11,,;t ; <:10 orador· qn& 110 BXA!'CÍ~iO cor1·ent.E: 
:;e reduziu cuu::;1d('t";1velu1ede 1·~te ;:uxilio, de 
modo que não se dão os meios necessarios para 
a execução dos trabalhos, e portanto cahem 
no descredito publico, porque se tornam muito 
morosos. 

Por cousequencia manda à mesa o seu re
querimento,pedindo algumas informações,por 
que em vista dellas apresentará um projecto 
de lei. 

Ji que esta com a palavra, aproveita a op
portunidade para a.presentar a consideração 
da Camara um requerimento a respeito dos 
empregados civis ela Contadori::i. da. Guerra. 

Acha. _justas as ponderações que fazem estes 
honrados funccionerios, pedindo augmento de 
vencimentos ou equiparação aos de outros 
e::n.pregados que elles julgam ·dJsempenhar 
serviços identicos. 

Desde que a Constituição, com a igualdade 
de suhsidios, estabelece p,tra. füncções tla mes
rn:t natur·,,z:i. igna.l·fade dr!· remunera.~ã.o, p<1-
reC•J que oão ha uad:L mais justo •lo 11ue esse 
pe'iiJo. 

Vem â. mesa, -é lido e apoiado o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que se solicite do Poder Excutivo, 
pela secretaria competente, a seguinte infor-
mação: · 

· Qu,al o auxilio concedido pelo Ministerio da 
Agricultura, no corrente exercício, para a 
execução estrategica ilo Paraná 1 

Sala dassessões, 17 de julho de 1891.
Bellarmino Mendonça. 

Vem á mesa, é lido e enviado á commissão 
de fazenda, um requerimento dos empregados 
civis da Intendencia da. Guerra, pedindo _que 
os seus venciment9s sejam equiparados aos 
dos de outras repartições. · 

· ó Sr. Sá Andrade - sr: .presi
dente, pouco aí!eito as· lides da tribüna, 
reclamo de V. Ex. e da Caniara a indulgehcià 
a que um estreiante tem incontestavel di-
reito. · · . _ / _ 

Extreme de preconceitos e educado na cor
rente democratica, em qu.e nortear-ã.m a opi
nião os p.ropagaildist~s da Republica, não 
sorprehehdeu•me; antes . satisfez-me, . a pro- · 
n:i~gação -da lei de 24 de janeiro dé 1891:-
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dispo::.i(jà-0 legishttiva com que o Guve.-110 o:; •1ue Jeliuttuem, vae, . pdo coulr.:.l'io, f,:,rir 
Provisorio veiu ao encontro de uma justa victimas innocentes e irresponsaveis. 
aspiração naciónal. Mas. Sr. presidente, uma Dá-se, nest~ cn.so, a inj ustlficavel · resur-
pequena p~rte daquelle importaµte trabaltlo, reiç:<l.o da transmissibilidade das penas. 
calcado aliás em tão elevados principios, não 
correspondeu a espectativa dêt generosa almJ E agora, Sr . presidente, si attendermos 
nacional e illudiu os nobres intuitos de mora- que o subsequente casamento legitima as re
lisadora e reguladora da mais importante lações dos culpados, rehabilita os filhos natu
instituição social-a familia. raes, a.inda menos, comprehendemos esse ana-

Na constituição desta sociedade primordial, chronismo da lei. · · 
a lei antiga, mantendo o seu ri"'orismo dra- Si, em homenagem a estabUidade e morali~ 
coniano; os a.restos dos juizes e dos tribunaes dade d~ familia, se tem admittido que os filhos 
e as opiniões de notaveis jurisconsultos, con- ~\dult~rmos da mulher casada, havidos sob o 

. sagrando doutrina mais racional, sobretudo imper10 do aphorisi1lo-pater is est, quem just~ 
mais humana ; conservaram sempre contro- nuptice demo~ant- não sejam considerados 
verso o seguinte ponto do nosso direito: a filhos de outro pai ; porque razão são esbu
legitimação dos filhos espurios; a uictadura lhad_s>s do d}r~ito de reconhecimento e legiti
revolucionaria, porém, entendeu que esse maça.o os tilhos de mulher casada, que não 
estado de incerteza não devera continuar e estão nas condições ele ser reputados como ti.
veio pôr termo iL ·questão, fo.z~ .. embora, lhos de ::;eu marido 1 
? espirito d~ nos~ leg:islação retrogradar até O Sa. FaôEs DA Cauz- Deus nos livre da 
as anachromcas disposições do direito romano. legitimação uos tilhos adulterinos ! · 

Assim, a lei sobre o casamento civil, pro- o ~R. SA' ANmiADE-E, principalmente, que 
mulgada :\ 24 de janeiro do anno transacto, motivo ba.,..;taute podcro:;o compelli11 o Jen'is-

. diz no art. 56: latlnr· it tor:iat• i1111.10:0sivel a. le,ritmmção e-do:; 
« Sáo eJ.:itos do casamento: rilho::; d~ homain l!•.t::iado, mas 11:vidos de mu-
" § 1.° Constituir familia legitimn. elegi- lher <lesempedida, e à respeito dos quaes não 

timar os filhos anteriormente havir:los de um ha pae putativo ? 
dos contrahentes com o outro, salvo si um . Admitta-se agora a hypothese, muito pos
destes, ao tenipo rJ,o nascirnento, ou da concep- sivel, de um individuo que, além dos filhos 
ção dos mesmos filltos, estiver . casado com adulterinos, teve, já na. viuvez, filhús naturaes 
outra pessoa.» do mesmo leito. Bste individuo, na ausencía 

A ultima parte deste paragrapho exclue de filhos legitimas, póde por subsequente ma
do be_nefic~o da legitimação, por subsequente t~imonio legitimar _?S naturaes; porém, na 

t :filh · . forma da pres~nte lei, não póde füzer o mesmo 
ma rimomo, os os espurios, quer os nasci- aos primeiros ou aos adulter1·nos. Decorr"'ra· _ 
dos quando casada a mãe, quer os nascidos '" 
quando casado. 0 pae, estando, entretanto deste ~acto. uma grave perturbação á familia, 
~o~tei_fü ·e desernpedid<t a m~_e. Ain;Ja mais, ~ em CUJO seio formar·-se-hão duas ordens de 
m1qmdade vaeao ponto de envolver, .na odiosa relações; correspondentes ás duas categorias 
excepção, o filh0 ·que, ao nascimento, ja en- de filhos-uns legítimos e successiveis e outros 
controu desimpedido 0 proganitor, uma vez infamados e despojados da successão. = 

que a concepç1'i.) do .• 1esmo se tenha.'c:ffec- Estas iniquas contingencias tenderãO a 
tuatlo no pe1·indo -~ onjngal. 1corn~:oa.r o ioditoso pai:! . a pet•sistir na pra.- . 

. tic 1 d_t; rdaçJ~:> im1not·U.es, visto .:o:no dle · ~ 
Sr. pl' t~SLlente, l1il!ltt mai., injm;lo Dc>tll 

mr->oos Ct111 I. ·rme ;1os fi11s do ca.sament11 poit•;rà acautel :1r, pur outríH meio:;. e com 
· ·1 1· · · ig·ual.laLle, a StJrte de tJ:lu::; os ::;eus filhos. 

C!Vl , qu~ 01. tnst1!1Ji.lo ra:·rt JW11teg· r P,':1.c'.1.11-

teiar 1:e prekreu':i.1. os wtcrl·:;,;es dos filh;)s ! Si e.:;ta bi cheg:t · â um tal r-esalta lo, deve· 
Uma tal prescripçãO causou gera.l . estra- inos conciu1r que ella nã.o coustitue sempre 

nheza, porque todos esper~vamo de uma lei fümilia legitima, parecendo, pelo contrario; 
no".a, sob~e ~ ma:teria, a homológação dos ter em vista perpetuar não sómente o delicto 
mais eqmtatl:vos Julgados, a, adopção de umá dos paes, como tambem as consequencias deste 
doutru:~a mais benevola e mais comp<i.tivel sobre ·os filhos. . _ · 
com a mdole do nosso povo e a civilisação do o paragrapho, a que acima alludi, neces.:. 
nosso seculo ; doutrina jâ. consagrada elll um sita de prompta reforma, supprimindo-se- o. 
prpojecto de

8 
lei pelo.dsenta.do do imperio_. 

1 
d final que consagra excepção injusta e odiosa. 

areceJ r: pres1 ei:t e, que o leg1s a or, ~ . . . . - . · -
. com um mtuito morahsador, teve em vista P~r e:ste motivo. tomei 3: llberdad.e ~e man-
garantir a fé ~onj ugal, condàmnando 0 fructo dar. a mesa o seguinte proJecto. (.il! uito bem ; 
·das · relações . illicitas ; . mas, Sr . . presidente, ~iuto bem.) _ . , . . 
~Sta dispo_sição em vez_ de puw..r directamente l Vem á mesa, e lido, juigado-objecto de 
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deliberação e enviado à commissão de consti
tuição, legil:lação e justiça, o. seguinte 

PRO.TECTO 

N. 36-1891 

Legitimação de filhos espurios 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.) .• O subsequente casamento legitima 

os filhos espurios. 
Art. 2. 0 Revoga-se a parte do art. 56 da 

lei de casamento civil, promulgada pelo de
creto n. 181 de 24 de janeiro de 1890-.<< salvo 
si um destes, ao tempo do nascimento ou da 
concepção dos mesmos filhos, estiver casado 
com outra pessoa.> 

Sala das sessões. 17de julho,del891.-
Sá Andrade. · 

Submettido a votos, é rejeitado o requeri
mento do Sr. França Carvalho, cuja votação 
havia sido adiada. 

ORDEM ])O DIA 

Entra em 2"' discussão e é sem debate ap
provado o projecto n. 11, deste anuo, conce
dendo isenção de direitos á Sociedade Ano
ny~a Academia de Commercio de Juiz de 
Fóra. 

O SR. PALLETA (pela ordem) requer dis
pensa de interstício para que o projecto entre 
immediatamente em 3ª disnussão. 

Consultada, a Camara concede. 
Entra o projecto em3ª discussão. 
Não havendo quem peça a palavra, é en

cerrada a discussão. 
Posto a votos, é approvado. 
Entra em discussão o -projecton. 5 A, esta

belecendo incompatibilidades dos cargos fe
deraes e estaduaes. 

O Sr. Au&"u•to de Freitat!!I 
começa, pedindo .a indulgencia da Camar.i, 
pois sente-se em difficuldade para emit
tir a sua opinião sobre assumpto de tanta 
magnitude. 

hhpressiona-o muito menos sentimentos 
pessoa.es do que a respon...~bilidade enorme, 
que-vê dominar o procedimento, o criterio das 
deliberações da. Camara. 

O compromisso da cam:ara é antes com a 
nação a quem deve um novo regímen de 
governo, do que com o quer que seja que se 
ache á frente da adminstração public-ª'. Não 
-seria digno dos representantes da União 
estarem com os olhos voltados para quem 
quer que seja, em vez dá tal-os voltados para 
a Patria., como é do seu dever. 

(O Sr. 20 vice-presíà~nte assume a presi
dencia.) 

Nós, diz o orador, somos governo legis
lando, como o Poder Executivo é governo 
administrando. Façamos, pois, causa com
mum, auxiliemo-nos reciprocamente para dar 
á nação que nos elegeu o governo que ella 
merece. 

Tendo noticia da calorosa discussão que no 
Senado levantou a questão ora sujeita ao 
exame da Camara, occorreu-lhe que a his
toria consigna o mesmo facto . passado nos 
Estados Unidos da America do Norte logo 
apc\s a or·ganisação da sua constituição po
litica. 

A primeira questão que se levantou no 
congresso americano, logo após a constituição, 
foram as mesmas duvidas, as mesmas accusa
ções de inconstitucionalidade trazidas por 
occasião de se discutir pro.jectos identicos ao 
que ora se discute. 

O orador nã.o pc!>tle acreditar que os dis
tinctos cavalheiros que no Senado arguiram 
de inconstitucionalidade este projecto,pensam 
que, paiz que decretou a fórma <le goveroo 
que acceitàmos, possam esquecer os princípios 
capitaes do regímen federativo, reconhecidos 
na constituição federal, e acceitos depois de 
proclamada a existencia da soberania dos 
estados. 

Acredita que se não fossem as difficuldades 
de momento, se não fossem a.s difficuldades 
surgidas entre o governo da União e alguns 
estados, não se poderia pretender desconhecer 
:1s liberdades locaes que formam o caracter 
principal dessa forma de governo. 

Desculpa estas questões que se teem susci
tado, porque não se tem ainda conhecimento . 
perfeito das normas do regímen adaptado no 
paiz, disculpa que tenha sido eleito governa
aúr de Pernambuco um ministro de estado ; 
o regimen federativo não está ainda na con
sciencía de todos ; todos nós, diz o orn.dor ,não 
temos ainda comprehendido que a norma é 
a orbita de acção dentro da qual gyram os 
dois poderes, o geral e o local. 

O projecto sujeito a deliberação da Gamara 
involve materia a mais salutar possivel, para 
o regímen de organisação política; mas não 
é uma conquista de ordem fed-erativa. Havia
se decretado incompatibilidades para os cargos 
remunerados, mandando-se fazer a opção, no 
que attendia ser simplesmente á necessidade 
do serviço publico . 
. Agora trata-se de ampliar as incompati.bi

lldades; o orador tem o dever ue expor as 
duvidas que assaltaram o seu espirito "'º ana
lysar o projecto do Senado e o substituiivo da 
illustrada commissão da Camara. 

Ouviu o brilhante discurso proferido pelo 
nobre deputado por S. Paulo, digno relator 
da com.missão, assim como ouviu o do seu 
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honrado collega de Minas, e com a maxima beis,fallecem-me os predicados com que salien- · 
franqueza confessará que lhe parece que ta se fulgente a eloquentissima palavra desse 
SS. Exs. desviaram~~a completamente da admiravel orador. Venho apena~, em breves: 
questão, não a colocaram em seu verdadeiro .considerações, expor-vos os motivos que me 
terreno, no ponto de vista para o qual cha- obrigilram a divergir da. opinião dos lll:e~b!:os 
mara a attenção da Camara. da maioria. da commissão de constitmçao, 

O art. 73 da Constituição prohibe as legislação e justiça; para a qual immerecida
acumulações de funcções remuneradas, esta- mente me elegestes. (Nao apoiados.) 
belece o accesso nos cargos civis e militares, Quando foi submettido à apreciação de:;sa 
segundo as condições especiaes que a lei es- commissão, para dar sobre elle o respectrvo 
tabeleceu, deixando expressamente declarado parecer, o projecto n. I, vindo do Se~ado, 
que são prohibidas as funcções remuneraveis. porcebi logo que não se tratava do proJec~o 

Quanto a primeira parte não póde haver de lei recommendado pelo art. 27 da Consti
duvida em que os cargos federaes são expli- tuição da Republica, nem tão pouco. de. u_m 
citamente comprehendidos naquelle artigo, projecto de lei relativo a qualquer clispos1ça~ 
mas estarão tambem nelle comprehendido:S os constitucional, mas de um projecto ~e lei 
cargos estaduaes? declarativo de direito novo, tendo por obJecto 

Uma Constituição politica só póde ser o a decretação de incompatibilidades de ca-:~os 
complexo de preceitos geraes, ella obedece as fecleraes com estaduaes de caracter admims
leis geraes, deixando aos legisladores ordina- trativo, politico ou judiciario, materia de gue 
rios tirar as necess<trias illações para que o não cogitou a Constituição da Repubhc~, 
systema de governo não seja falsificado. mesmo porque não era de natureza const1-

E1 preciso comprehender-se que as leis or- tucional. 
diJ.'.arias definem o que a lei política não de- Realmente, com relac.ão a incompatibili-
finm. . . _ . . dades, o legislador constituinte só tinha que 

Uma. conshturçao polit1ca deve repre.'.ienta:r prover, como de facto foi provido, quanto ás 
o p9nto. para a qual convergem t~das as leis dos memb1·os dos tres poderes políticos fede
ordmar1as; mas o gue 9 ora~or ~ª? co.m_pre- raes, verificando-se até, pela leitura das 
hep.d~ ~que a_ leg:1slaçao orU.maria mfimJa o respectivas disposições, que não escapou-lhe 

_pru~.c1p~o con.st1!u~1on~l. _ . ~ypothese alguma de incompatibilidades rela-
S1 es:,e prmc1_p10 ~ n~~ remunerar as ~e- tivas aos membros desses tres poderes. 

cumulações, e s1 o p~mc1p10 de aGcumulaçoes Assim é que, com relação ao Poder Legisla.
remuneradas refere-se tanto aos cargos esta- tivo, composto dos dous ramos, a Gamara e o 
duaes como .ªº~ federaes, onde firma:r-se o Senado, estabeleceu a Constituição expressa
Senado brazile1ro. pa~a propor uma. lei exce- mente, quanto a incompatibilidades eleitoraes, 
p~u~ndçi C!lrgos sc1ent1ficos e protiss1onaes ~ que « 0 Congresso, em lei especial, declararia 

~1 o p~oJect~ tem o cara~ter de u;ria verda- os respectivos casos..,, (art. 27) e, quanto a 
del!'a lei de mterpretaçao n~ e?-·:mder do incompatib!lidades parlamentares, o principio 
orador, fere de frento a °9nstltu1çao, desde generico de que "" 0 mandato legislativo é 
que estabel~ce ~sta. e:rcepçao para os cargos incompatível com 0 exercício de qualquer 
de o~dem sc1ei;i~1fica. f~deraes e estadu_?-es, ex- outra funcção durante as sessões (art. 25) e 
cep~.ao que, ahas, é lDJusta, porque nao é ex- os casos particulares dos arts. 16 § 3°, 23, 2-i 
tensa a t~dos os cargos de concurso de ordem e 50 paragrapho unico, em face dos quaes: 
feder~l somente,_ sendo ell_es ~mbos de .ordem Í'\ ninguem póde ser; ao mesmo tempo, 
techm~, profi~s10nal e sc!entiüco. deputado e senador; :Zº, ne:ahum membro do 

Depois de lon~as cons1~erações, o ora~or congres50 póde celebrar contractos com . o 
conclue decl~rªI?-ªº que .nao encont_Ea motivo Poder Executivo nem delle acceitar commis:
que p_os~a Justifica! a mterpretaça~ que a sões ou empregos remunerados, salvo . as 
~omm1ssao deu ao disposto n_o art. 1 . do. pro- hypotheses do§ 1• e a restricção -do § 2° do 
Jecto do Senado torna.ndo mcompative1s. os art. 23; 3º, 0 deputado ou senador não póde 
cargos ~e?~raes entre s.1 ~ estendendo essa m- ser presidente ou director de banco, compa
compat1bI1Hlade aos. mm1stros, quando mem- nhia ou empreza que gose dos favores . do 
bros do Supremo Tribunal Federal. o-ovemo que uma lei especial definirá ; 4°, 

(O Sr.1.0 vice-presidente assume a presiden- perderá~ mandato e não podel"l ser de novo 
eia.) eleito o deputado ou senaâor que acceitar o 

cargo de ministro, e, :finalmente, da proh!bi;;. 
O Sr. Leovigildo Filgueiras ção gera.! de acceitar do Poder Executivo 

- Não venho ã tribuna, Srs. deputados, pro- emprea-os remunerados resulta que o .depu
ferir uma n.llocução de que espere deixar em tado cfu senador não póde, sem perda .do 
vosso espírito a suasiva impressão que acabou mandato legislativo (art. 24 paragrapho unico) 
de deixar o Hlustrado orador preopiaante, dis- acceitar nomeação de membro do Poder Judi
tiocto deputado pela Bahia, porque; como sa- ciario federal. · 

Camara V. I 51 
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Fica, pois, demonstrado, Srs. deputados; 
que, com relação aos membros do Poder 
Legislativo federal, foram previstas e expres-

• sarnente consagradas na Constituição da 
Republica todas as hypotheses possiveis, de 
accordo com a boa razão, de casos de incom
patibilidade parlamentar, e, quanto a elei
toraes, só por uma lei especial, que sera a 
lei eleitoral, para cuja elabomção ju, elegemos 
os membros de uma commissão mixta. pode
rão ser declaradás. 

A' vista disso, penso, Srs. deputados, que 
um projecto de lei ordinaria, que propuzesse 
outros casos de incompatibilidade parlamen
tar, como, por exemplo, a prohibicão de ser 
um deputado ou senador eleito pre:;idente ou 
vice-presidente da Republica, seria inconsti
tucional. (Apoiados e apm·tes.) 

O elemento historico dessas disposições 
constitucionaes contirma essa minha con
clusão. 

ALGUNS SRS. DEPUTADOS-E' exacto. 
O SR. LEov1g11no FILGUEIRAs-Passo agora 

a demonstrar, Sr. presidente, que tar-bem 
com relação ao PoderExecntivo a Constituição 
da Republica, em disposição expressa e espe
ciu l. declarou os (':i:;o,.; de inc,1mpntibiLida:le 
unicos: qn~ •i !foda:n ns :>:"11:' n1ernh·o::;, CtWtsi
clGradus t:owo taes os mini::;tros, emuo1·a meros 
auxilitires e agentes <le confiança do cl1efe 
electi vo da Nação. 

Essa disposição é a do art. 50 da Constitui
ção, que diz: 

< Os ministros de Estado não µoderão 
accumular o exercicio de outro emprego ou 
funccção publica, nem ser eleitos presidente 
ou vice-presidente da União, deputado ou 
senador.~ 

Por essa disposição vê-se bem que o legis
lador constitumte, tendo principalmente em 
vista o novo systema de organisação do Poder 
Executivo em O·JSSo p:!.iz, adoptada, corno foi, 
a politica pt'esi•l:.mcial e lianiilo o 1wrlaroen
taris:no ,j a~1tígo J'(>gi:uen, rnra. que os t1.·e~ 
po·ler1•s 1·u~ilH:os, ex•-l'l·en:l(I c1<l 1. mn a. ~11a. 
acçã.1 ua e-µ!ie1·a trnç 1d;~ P'~h lei !'!!nrla· 
mental, não vies::;em a choca.r-se P"'·la pre,.ou
derancia de um sobre outro, nã0 quiz Ci::rcear 
a mais importante das attribuições do chefe 
da Nação, QUP. é a de nomear e demitti.r· livre
rg,ente os ministros, meros agentes d.e sua 
exclusiva confiança, que apenas lhe subscre
ve;n os actos, nem devia razel·o, d.:isde qne, 
senão o Presidente da Republica o uriico 
responsavel por taes actos subscriptos por 
seus ministros, seria absurdo limit,tr-lhe 
aquella faculdade a ponto de reduzil-o a 
procurar auxiliares de sua confiança, que não 
viessem, por carencia dé habilitações ou de 
c.:..racter insuspeito, a comprometter-lhe a 
admicistração do paiz, em duas ou tres classes 

de cidiidãos, e é evidente que nisso im
portaria 'incompatibilisnr vara o cargo de 
ministro, além dos deputados e senadores, 
~ida.dãos investidos de qualquer emprego ou 
funcção publica, porquanto ê de crer que 
ninguem se sujeitaria a perder seu emprego, 
dequeuufere os meios de viver hone:;itamente, 
para. acceitar o cargo temporario de ministro 
de Estado, que, na melhor hypothese, não 
poderia exercer por mais de quatro annos, 
podendo, entretanto, por qualquer circum
sta.ncia, exercel-o apenas por dias, e, argu
mentando com o direito. não devo figurar a 
hypothese da improbidade, a hypotliese de 
se acceitar o honroso cargo de ministro para 
deshonra!-o, abusando da confiança do chefe 
da. !!ação. (Apoiados.) 

Por isso, Sr. presidente, foi que o legis
lador constituinte, sómente para evitar o 
parlamentarismo, incompatibilisou o cargo de 
ministro de Esta.do com o de deputado ou 
senador, e sómente am respeito á liberdade do 
povo na escolha do presidente e vice-presidente 
úa. União, tornou inelegivel para esse cargo 
qualquer elos ministros qne funccionar por 
occa~iüo dessa eleição popular, e, qn:into a 
todo,- os r.i,tb empref.!'06 on f'irnc(~ões publicas. 
:11wnas ini::omp:ttiiJisou o exer·cicio ac..:umula
tivo, deixando á liberdade do chefe da Nação 
a. escolha de quaesquer empregados ou func
ciooarios publicos, civis ou militares, p:.lra o 
aux:iliarem, como seus ministros, na adminis
tração do paiz. 

O SR.. Al\!PHILoPmo-Não ha duvida de que 
o art. 50 veda apenas a accumulação do 
exercicio, mas não estamos, por isso, impe
didos de, interpretando o art. 73, que é a 
base do substitutivo da. maioria da. commissão, 
incompa,tibilisar até todos os cargos publicos 
com o de ministros de Estado. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Eis e:x:acta
mente o an~ fulmina. ele inconstitucionalidade 
o :-)nbstit1ltiYo 1lu. ru:d.orfa do cornrníss:1o, . •1e 
que {: V. gx. di;!no pre"hlent\I. Vou de·non
:-trar irrep:ii.;;lve!mente a V. Ex. ni\(1 ~ó que 
o pen..-a1111~:1to do t;1111;.:r1•S:>•• C0'.1~t;t1u1te, 
quaudo Vot·•U O u.rt. 50 1la l:unstitukào, r .. i O 
dê não vedar ~inão o exercido accurnulatí vo · 
do cargo de mini:5tro como de outro qualquer 
emprego ou füncção-pnblica, de modo que um 
projecto de lei ordioa.rio, que proponha a 
mcompatibilidn.de absoluta do cargo de mi
nistro coin outro emprego ou funcção publica, 
que não seja a de deputado ou senaior, é 
inconstitucional, porque propõe exactamente 
o contrario do que foí votado pelo Congresso 
Constituinte ou, em outros~ termos, propõe 
uma incompatibilidade que o Congresso Con
stituinte expressamente não quiz que se 
viesse a dar para a organisação dos minis
terios, mas taro.bem que a disposição do 
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art. 50 <la Constituição é . urna disposiçãC' 
especial, ao passo que a disposição rlr. art. 73, 
que V. Ex. acaba de trazer a pello para 
justificar a mataria do subslit11tivo ao pro
jecto em discussão, é uma disposição geral, e 
V. Ex., jurisconsulto, como é, úeve saber 
que, si, com relação a leis extrn:vagantes, as 
disposiçõ ~s especiaes não se reputam compre
hendidas "lffi disposições geraes, com maioria 
de ri1z:'io, em uma constituição politfra <i"' um 
povô, que se deve con~idera.r um toLlO linrmo
nico eni suas partes, deve V. Ex. convir Am 
que não é licito presumir antinomia entre ns 
suas disposições, e menos ainda ádnüttir 
derogação de umas por outras. (Apoiados.) 

O SR. AMPHILOPHIO-Vamos ver a de
moilstraÇão. 

0 SR. LEOVlGILDO FILGUEIRAS-Ella con
tem duas partes, como viu V. Ex. da expo
sição dos termos, em que a formulei. 

A primeira depende do estudo do elemento 
historico da disposiç-J.o do projecto constitu
cional que se converteu no art. 50 da consti
t uiç~o. (Apartes-.) 

Não se diga, como ouvi dizer imprudente
mente que o elemento historico é de pouca 
importancia para a questão. · 

O SR. "\.MPHILOPHIO -Eu não · disse ta! 
cousa. 

Penso a.té que é i:le muita importancia o 
elemento historico para todas as questões. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS"-Não me 
referi. a V. Ex. , . Bem vi que partiu de ou
tro Sr. deputado esse aparte, que não me 
daria quem, como V. Ex., fosse versado na 
sciencia juridica. 

UM SR. DEPUTADO-O qtié sequer dizer é 
que o elemento historico pouco importa à 
questão, porque o Congresso votou mal esse 
art. 50, e acima do elemento historico está 
a. moralidade. 

o SR.. LEOVIGILDO FILGUEIRAS..:... Tanto 
melhor ; já conquistei, · pelo menos, a con
fissão de que o Congressu Constituinte vo
tou nesse art, 50 da· Constituição uma im
moralidade; mas, immoralida.de ou não, o no.., 
bre deputado reconhece que o que agol'a 
quer, com o seu substitutivo, a maioria da 
commissão de constituição é corrigir por 
uma lei -ordinaria a irrimoralidaoe votada no 
art. 50 da Constituição ou, por outra. quer 
que a Camara. vote, a.gora, n contro.r;io il.o 
de que a respeito votou o Congresso Consti
tuinte e, portanto, o que ella quer é que a 
Camara reforme por lei ordinaria o art. 50 
da C0nstituição. 

Masé por isso rnesmo, senhores deputados, 
que considero inGonstitucional esse substi
filbfil3ad.it~jecto rio Senado sobre incdmpa;.. 

Reatando, Sr. presidente, vou demonstrar 
a. primeir•:. proposição. . 

O primitivo projecto de Constituição, no 
art. 49. pr·opunha. no:; seguintes termo~ ~ in
compatibilidade absoluta do cargo de ministro 
com oútro . emprego ou funcção publica (lê): 
« Os ministros de Estado não poderão ac
cumular outro emprego ou funcção publica, 
nem ser eleitos presidente ou vice-presidente 
da União.» 

A corumis:;ão dos 2 l, enca.rregada de rever 
o [irojecto, propoz a este artigo apenas uma 
emenda a•lditiva, os incompatibisando tambem 
com o ca.rgo de deputado ou senador. . . 
. Em primeira discussão, foi pelo illustre de
puta.do por S. Paulo, o Sr. Almeida Nogueira 
otrerecída a esse artigo a seguinte emenda 
substitutiva, que foi approvada: 

«Os ministros de Estado não poderão ac
cumular o exercício de outro etriprego ou func
ção publica, nem ser eleitos presidente ou 
vice-presidente, deputado ou senador da 
União.> 

Em outro artigo do projecto primitivo, o 
art. i6, propunha-se que o «cidadão inves
tido em funcções de qualquer dos tres poderes 
não pudesse exe;·cer as de outro », e a com
rnis~ão dos 2 l propoz, pll.I"a. toruar mais claro 
0 pensamento do projecto, que <:< ü Cidadão ÍD
ves titlO .::u1 foni::ções de qu<dqut:r dos tres po

.deres constitucionaes não pudesse accuinular 
o exei·cicio de outro. » 

.Mas na mesma primeira . discussão, o:trere• 
ceu o Ulustre deputado por Minas Geraes, o 
Sr. Chagás Lobato, a seguinte emenda substi'
tuti va. desse artigo, que foi approvada: <O 
cidadão investia.o em funcções de qualquer dos 
tres poderes nero p óder à ser nomeado nem 
eleito para as de outro. » 

Entrou, assim, em segunda discussão ô pr~ 
jecto de Constituição com essas duas disposi
ções, que pareciam antinomicas, adoart. 49 e 
a do a.rL 76. · - e· 

No entanto, em Yez de uma nova. votaÇão 
que as h<1rmonis0isse, o Congre:;:>o approvoll 
uma emenda no art. 49, a.ssign<.ld.t µelos illu.:;
tres congres::;istas por S. Paulo, os Sr.s. Cam
pos Salles e oµtros; restaurando a primitiva 
disposição elo projecto, que incompatibilisava 
os ministros de Estado com outro qualquer 
emprego ou funcção public..<t; e, :procedendo
se tlepois à votação de diversas emendas ao 
art. 76, que passou a ser 78, foi tamben;i ap
provad.a uma emenda, assignada pelos mesmos 
congressistas por S. Paulo, restaurando a 
prjmitiva disposição desse artigo do projecto, 
que incompatibilisava apenas o exercicio das 
funcções de qualquer· dos tres poderes federaes 
com as de outro. 

Não desappareceu, portanto, com essâs no
vas v0tàções, a alludiaa antillomia dás duâS 
disposições do prójecto·; . .. . · · 
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Cumpre, agora, sa!ientar uma circumstan
cia di,g-na da attenç-.ao da Camara. 

. Àpprovada essa emenda dos Srs. Campos 
· Sa.lles e seus companheiros de bancada, o Sr. 
Prudente d~ Moraes, presidente do Congresso, 
cuja autoridade respeitavel (a~oiados ge;a_e_:~> 
invoco neste momento em apo10 da opunao 
que estou sustentando, declarou prejudicada 
uma emenda ao mesmo art. 78, assignada 
pelo senador Gil Goulart, concebida nos se
guintes termos (lê): 

« o cidadão investido em funcções de qual· 
quer dos tres i)oderes federaes, perdcrà os 
direitos inherentcs ao cargo ou fi~ncção, sem
pre que for nomeado ou eleito para as ele. 
outro e optar pelo ultimo. » 

O nobre deputado, o Sr. Sampaio Ferraz, 
levanta, aproposito, uma questão de ordem, 
pedindo que o presidente do Congresso co~
sultasse ao Congresso s!)bre estar ou nao 
prejudicada. a emenda do Sr. Gil Goulart, visto 
como ella era mais ampla que a dos congres· 
listas paulistas, consagrando a incompatibili· 
dude absoluta, ao passo que a outra consa
grava apenas a incompatibilidade relativa. 

Então, proferiu o Sr. Prudente de Moraes, 
presidente do Congresso, as seguintes pala
vras (Zê): 

cCreio que em occasião alguma o Congresso 
votou mais conscienciosamente do que agora. 

Li todas as emendas. mostrei a dífferença 
entre ellas ; o artigo do projecto estabelecia. 
a incompatibilidade absoluta. entre os cargos, 
e as emendü.s, com excepção da do Sr. f}il 
Goulart, estabeleciam apenas a incompatibi
lidade do exercicio ; ora, si o Congresso ac
ceitou a dos Srs. Campos Salles e outros, 
que estabelecia a incompatibilidade unica
mente do exercicio das funcções é claro que 
està prejudicada a emend:l. do Sr. Gil Gou
lart, como rejeitada ficou a disposição do pro
jecto; não ha:nada mais claro. 

Entretanto, vou consultar o Congresso.» 
«Consultado o Congresso, resolve ter :ficado 

pre.judicada a emenda do Sr. Gil Goulart.>> 
No mesmo dia, foi remettida á mesa a se

guinte deelaração de voto: (Zê) 

«Nós abaixo assig:raados declaramos que vo
tamos para que nfo fo5se considerada preju
dieada a emenda do Sr. Dr. Gil Goulart, ao 
art •• 7;6 do pro.jecto constitucional, visto como 

,. entendemos que a incompatibilidade absoluta. 
entre ~as funcções · dos tres poderes attende 
melhor ás aspirações geraes do pensamento 
republicano; cóm a vantagem suprema da boa 

· marcha e da r~gularidade em todos os ramos 
de administração. 
, •Sala das sessões, 13 de fevereiro de 1891.
Sampaio Ferraz.- Julio de Castilhos.- Ra
miro Barcellos.- Pinheiro Machado.-Victo
rino Monteiro.-Gonçalves Ramos.-Antonio 

Olyntho.- Aristides Maia.- Leonel Filho.
,J. Avellar.- C. Paletta.- Paixão.- D~tra 
Nicacio.-Aristides Lobo.-Thomaz Delphmo. 
- R. Osorio.-Lopes Trovão.-Thomaz i<:to
res.- Cesar Zama.-José Semeã.o.-Baptista 
da Motta.- Frôes da Cruz.- Alcindo Guana;. 
bara.- J. Augusto Vinhaes.- Cassiano do 
Nascimento.- Fernando Abbott.- Borges 
Medeiros."'"".'" Homero Baptista.» 

E no dia seguinte, apressaram-se o;:; Srs. 
Carr~pos Salles e mais signatarios da emenda 
approvada em remetter á mesa a seguinte de'.' 
clar~ção (lê): 

«Para evitar duvidas que se queiram susci· 
tar sobre a verdadeira intelligencia a dar-se 
as emendas approvad~ p~lo Congre?so aos 
arts. 49 e 78 ai.I. Const1tu1çao, os aba1x:o as
sionados, como autores das mesmas emendas, 
apresentam a seg11inte declaração: 

No art. 49, conforme dispõe o texto, trata
va-se particularmente de incompati?i~isa.r o 
exercício simultaneo do cargo de mimstro de 
Estado com o de outro emprego ou funcção 
publica. ·• 

A emenda approvacla~ amplia~d? .essa dis
posição, estatuiu que a mcompat1b1hdade re
sultará, não do exercício _sómente, mas do 
simples facto da accumulaçao desse cargo com 
alO'um emprego publico. Assim, o cidadão 
qtI'e acceitar o cargo de ministro de Estado; 
perderá, ere 1'i desse preceito, o ~mpre~o ou 
funccã.o publica em que se achar mvest1do. 

O art. 78, abrangendo a generalidade dos 
casos, dispunha sobre a ~ncompatibi.lida.de 
relativa aos cidadãos ia vestidos em funcções 
de qualquer dos tres. poderes, . s~m cogitar do 
..::aso particular relativo ao IIllmstro de Es
tado, pois que este já ficar~ previsto e regu-
lado pelo art . . 49. . . . .. 

A emenda, corrigmdo o rigor do texto (em 
virtude do qual, nem siquer o deputado ou 
senador poderia ser ele~to presidente ou vi?e
presidente da Repubhca), . estabeleceu sun
plesmente a incompatibilidade do exercício 
siniultaneo das funcções. 

Em conclusão, dos preceitos constitucionaes 
consagrados em virtude da a.pprovaçí1o das 
emendttS, resulta que: 

l.º o cidadão que acceitar o cargo de minis~ 
tro de Esti.do perderà. só por esse. facto.. o 
empre"'O publico em que se achar mvest1do; 

2.0 Ô cidadão que, estando investido em 
funcções de qualquer dos tres porieres füde
raes, acceitar outro emprego publico, que não 
seja o cargo de ministro de Estado, sómente 
deixará o exercicio daquellas funcções. ·· 

Não existe, portanto, antinomia, nem con
tra.dicção entre as disposições das duas emen
das; ao contrario, dispondo sobre hypotheses 
diversas, ellas se harmonisam perfeitamente, 
restabelecendo, com a propria lettra, o sys-
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tema do projecto de Constituição apresentado 
pelo governo provisorio. . 

Sala das sessões, 14 de fevereiro de. 1891. 
- Campos Sallas.r- B. Campos.- Carlos 
Ga1·cia.- A. lr!oreira da Silva.- J.lforaes 
Barros.- Lopes Chaves.- Paulino Carlos. 
-Domingos de Moro.es.- Rodolpho Miranda. 
-A. Gordo.-Atmeida Nogueira.- Gticerio. 
- J. A. Rubiao Junio1·.-A. Pinheiro. 

D'ahi se vê que os proprios autores das duas 
emendas approvadas pelo Congresso, na se
gunda ·votac;ão do projecto constitucional, con
sideraram a disposição do art. 49 uma dispo
sição especial, relativa ao cargo de ministro 
que não se podia comprehenderna do art. 78, 
evidentemente de caracter generico, ou. em 
outros termos, a disposição do art. 49, iiicom
patibilisando o cargo de ministro com outro 
qualquer cargo, constituia uma excepção ao 
art. 78, que incompatibilisara apenas o exer
cício das funcções de um dos tres poderes fe
deraes com o das de outros. 

Mas, as emendas approvadas na segunda 
votação do projecto const1tGcional tiveram 
por uma disposição regimental do Congresso, 
de soffrer uma 3ª discussão e votação e, sub
mettida a essa 3a votação a emenda~"dos Srs. 
Campos Salles e ~mtros, ao art. 49, foi rejei
tada pelo Congresso, que, assim, fez desap
parecer essa ex:cepção ao art. 78, tornando-se 
ambos perfeitamente harmonicos. 

Por essa occasião, remetteram á mesa os 
illustres deputados ·Barbosa Lima . e Marciano 
de Magalhães a seguinte declaração de voto 
(lê): 

«Declaro ter votaào em favor da emenda do 
Sr. Campos Salles e ou~ros, substitutiva do 
art. 49, por parecer-me illicito e immoral que 
ministros. e secretal'ios do Presidente da Re
publica pretendam accumular as funcções de 
uizes desta autoridade, quando é certo que 

aquelles serventuarios participam sempre da 
responsabilidade dos actos porventura delic
tuosos sobre que hajam de decid_ir, quando 
trasladados do gabinete ministerial para o 
Tribunal Federal. 

Sala das sessões, 19 ele fevereiro de 1891.
Barbosa Lima.-Marciano de :Magallúies. » 

O que o Congresso Constituinte, portanto, 
votou, rejeitando a emenda dos Srs. Campos 
Salles e .outros e restabelecendo a disposição 
do art. 49 do projecto, redigida para a 2ª dis
·cussão, de accordo com a emenda do Sr. Al
meida Nogueira, approvada na primeira vo
tação, foi.exactamente o contrario dà doutrina 
expendida pelo Sr. Barbosa Lima em sua de
claração de voto, isto é, o que foi a respeito 
deliberado :finalmente pelo Congresso . Consti
tuinte, foi que cs ministros ou secreta.rios do 
Eresidente da Republica só não podiam · ac-

cumular o exercício de qualquer outro em
prego ou funcção publica, mas que podiam 
accumular com o de ministros o emprego ou 
funcção .publica., de que estivessem investidos 
antes de acceitarem aquelle cargo, ainda que 
fossem membros do Supremo Tribunal Fe
deral. (Apoiados e apartes . ) 

E basta, senhores, que a disposição gene
rica do art. 1.0 do substitufü·o da maioria 
da commissão de constituição, legislação e 
justiça comprehenda, como comprehende na 
sua generalidade, os ministros de Estado, 
fulminando-os de incompatibilidade absoluta, 
não com o exercício, mas com o cargo, em
prego ou funcção publica, de que tenham 
sido'"investidos antes de acceitarem o cargo 
de ministros, para que fique patente a sua 
inconstitucionalidade (apoiados e não apoia
dos), repito, para · que fique evidente a sua, 
inconstitucionalidade, desde que consagra. 
uma idéa repellida em significativa delibera
ção do Congresso Constituinte; e tenho assim 
demonstrado historica e logicamente a mi!lha 
primeira proposição, isto é, que o pensamento 
do legislador constituinte, · consagrado no 
art. 50 da Constituição, foi o de não vedar 
aós ministros de Estado sinão o. ex:ercicio 
simultaneo de suas funcções com o das de 
outro emprego ou funcção publica, em que 
estejam investidos. (Trocmn-se entre alguns 
Srs. deputados diversos apartes.) 

o SR. PRESIDENTE -Attenção. Quem tem 
a palavr&. é o Sr. Leovigildo Filgueiras. 

o SR - LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Passo 
agora, . á demonstração de minha segunda 
proposição, que confirma a primeira, embora 
por ella tenha de ser apreciada a questão sob · 
um outro ponto de vista. 

O art. 73 da Contituição, subordinado ao 
titulo de JJeclaraçiio . de direitos e em 
que o legislador constituinte vedou :.ts accu
mulações remuneradas dos cargos publicos 
civis ou m,ilitares, é a delenda Catha1·go, .de 
que soccorrem-se os signatarios do substitu
tivo ao projecto vindo do Senado, para justi
ficarem a sua preteoção de constitucionalidade 
do mesmo substitutivo, por elles considerado 
interpretativo <laqueila disposição. 

Pois bem ; si eu demonstrar não só que o 
art. 73 d:t Constituição não se refere a cargos 
políticos federaes, was aos puramente civis; 
ou 'inilitares, como tambem que o art. 73 da 
Constituição, não comprehende sinão os car,. 
gos publicos civis ou militares da União, 
terei demonstrado . não só que o substitutivo 
da maioria da commissão de Constitlli~o não 
encontra apoio constitucional nesse artigo 13~ · 
como tambem, que nem o projecto vetado. no\ 
Senado, nem esse substitutivo apresentâd<f 
pelà maioria da . commissão de constituiÇão,: 
póde' ser çonsiderado interpretati-vo do'inesmo e 

art. 73. · · ·· · · ·.:-
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O art. i3 da Constituição não se refere aos 
'~rgos po1iticos federaes, ist? .e. aos c;1.r.12os 
inherentes aos tres 'Poderes pohtwos da Umao, 
porque, como ,já vimos, a Constitução provi
denciou expressamente. e.~ disposições. espe
ciaes sobre incomp:Ltib1hdades relativas a 
todos elles, no ponto de vista da accumnla
ção das respectivas funcções, 

Assim é que, com relac;:ão aos cargos do 
Poder Legi~J_ativo, dispoz no art. 25 que« o 
mandato legislativo é incompüivel sõmen!e 
com, o exercf cio de qualquer outra f1;1n.cçau 
durante as sessões, >,> salvo com a de n11mstro 
de Estado,porque, pelo art. 50 parag~apho 
unico, o cieputado ou s nador, que accertar o 
cargo de ministro, per\\erá o mandato e não 
podera ser votado na eleiGão <L. que se proce
der para o preenchimento de sua vagn.. 

Tambem não podera acceitar do Poder Ex
ecutivo, sob p:ma de perda do mandato; em
pregos ou com missões remuneradas, etc., 
etc.,etc. 

Com relação ao Pocler Executivo, tambem 
providenciou a Constituição sobre o assumpto 
em disposições especiaes. 

Assim é que póde ser eleito e exercer a 
presidencia da Republica, a excepção dos mi
nistros de Estado,qm1lquer cidadão brazileiro 
nato, maior de 35 a.nnos rle idade, que es
teja no gosó de seus direitos politicos e que 
Dão seja parente consaguineo o afilo, no pri
meiro ou seg-undo gráo, do presidente .ou 
vice-presidente que se achar em exercicio no 
momento da eleição ou que o tenha deixado 
até seis mezes anteíl, segundo os arts. 41 ~ 3° 
e 4i § 4° da Constituição, de modo que, qual
quer qu~ seja o cargo político, (excepto o de 
ministre), civil ou militar em que estejn. in
-vestido, não é obstaculo legal â. sua eleição, 
nem o perderá pelo facto de ncceitar e exer
cer a presidencia da Republica pelo tempo 
que quizer ou dumnte todo o período pt'esi
dencial, mas apenas não poderá exercel-o du
rante esse tempo. 

Quanto aos ministros de Estado, n.nxiliares 
ou secretarios do Poder Executivo, é especia
líssimo e terminante a di:-;posi~1o 1!0 art. 50, 
que apenas veda-lhes a accumulação do exer
cício de outro emprego ou funcção publica, 
em que estejam investidos. · 
•• Quanto aos membros do Poder Jufüia.rio fe
deraf,podem ser nomeados ministro~-de Estado 
SaIJl perderem o seu cargo, cujo exercício si
multaneo apenas é vedado : podem ser elei
tos deputa.dos ou sen11dores, emq11anto uma lei 
eleitoral não os declarar inellegiveis, e 
póde qualciuer delles ser eleito presidente ou 
vi.ce.,preslãente da Republica, sem que por 
isso, como disse em these, perca o seu cargo. 

Finalmente, a Constituição condensou em 
:nma disposi~o gerál, a do art. i9, tudo o· 
que concerne· a materia de accun:.ulação rela-

tiva a cargos politicos, isto é, a investidura 
de funcções dos tres poderes feder•les, ve
dando apenas .a accumulação do exercicio das 
funcções de um com o das de outro. (Apoia.. 
dos.) · 

O art. 73 da Constituição, pois, não com
prehende na sua prohibição de accumulações 
remuueradas os ç:argos politicos inherentes 
aos tres poderes federaes. E' uma disposição 
geral, e as disposições constitucionaes sobre 
incompatibilidades ·relativas aos cargos inhe
rentes aos tres poderes políticos federaes são 
especiaes, e, portanto, contituem excepções 
ao principio do art. 73. (Apoiados.) 

Logo, esse art. 73 da. Constituição não póde 
servir de b;1se ao substitutivo, apresentado 
pela maioria da commissão de legislação ao 
projecto votado no Senado sobre incompatibi
liuades, nem de fundamento á pretenção de 
constitucionalidade do mesmo. 

Os Sas. MoRAES BARROS E OUTROS DEPUTA
DOS dão apartes. 

O SR.. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - E' mesmo 
de VV. EExs., deputados por S. Paulo, a 
doutrina, com que me confürmo, de que a 
disposição do art. 50 da Constituição é exce
pcional a toda outra qmdquer disposição da 
mesma Constituição, que se invoque para 
sustentar a constitucionalidade desse substi
tutivo. 

o SR.. MORAES ~ARROS - Por que.? 
O SR. :LEOVIGILDO FILGVEIRAS - Por que 

não ha. razão para se considerar excepcional 
ao antigo art. 78 do . proj ecto constitucional 
essa disposição do art 50, quando VV. EExs. 
fizeram a declaração, que li, e não se a 
considerar excepcional ao art. i3, depois de 
votada a. emenda que vedou as accum11lações 
remuneradas d.e cargos publicas civis, ou 
militares, e VV. E Exs., nessa declaração, 
sustentaram, no intuito de demonstrar que 
não havia antinomia entre as disposições dos 
dous artigos 49, que se converteu em 50, 
e 78, que se converteu em 79, a doutrina, que 
reputo conforme a regra l!ermeneutica, de 
que as leis especiaes não se entendem compre
hendidas nas leis geraes em contrario, - sus
tentaram a doutrina de que o art. 49 do 
projecto constitucional constituia um- caso 
particular relati<Qo a ministros de Estado, ao 
passo que o art. 78 a:brangia a generalidade 
dos casos, isto é,. de todos os outros casos; e 
pouco importa que,. depois, essa' disposição 
tivess~rec.ebido,na ultima votação do projecto 
constitucional,a fórma que. lhe foi dada,desde 
que não podia pe{'der, Gamo não. perdeu, a 
sua natureza d~ a,asq. particular.. relatfo_o ao 
cargo de ministro de Estado. ( .. 4.poiados. 
Apartes.) , 

Não me desviem do rumo, a que està obe
decendo. q.m~u. i:aqiQCi~iq. Com~taµ_i:-n.'o, 
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depois, si o quizerem, na tribuna, que repli
carei, si me p'arecer que os argunH:ntos de 
VV. EEx. merecem uma replica. 

Vou, agora, mostrar que não só ao proprio 
Poder Executivo pare<.:eu obscura a disposição 
da parte final do art. 73 da. Constituição, 
quanto a se dever entendel-a ou não de um 
modo abs0luto, mas tambem que ella não 
comprehende sinão a prohibi~o _de accu~~la
ções remuneradas de cargos civis, ou rrullta
res da União. 

. Na mensagem endereçada pelo Presidente 
dl1 Republica ao Congresso Nacional, no dia 
da abertura de seus trabalhos, deveis re
cordar-vos de que S. Ex. chamou a attenção 
do Cong!'esso para essa parte linu,l do art. 73 
da Constituição, que elle procurou executar 
do modo absoluto porque o interpretou, sen
do-lhe, porém,dirigidas diversas reclamações 
de cidadãos que se julgavam garantidos em 
seus carges inamoviveis pelo art. 74 da mes
ma Constituição e de outros, que accumula
vam cargos federaes com estaduaes, recusan
do-se à opção, por considerarem que tal dispo
sição não abrangia sinão os que occupavam 
cargos federaes, desde que o Con grasso não 
podia ter tido o pensamento de legislar so
bre negocios de particular interesse dos es
tados. 

condições de aposentadoria destes dependem 
apenas de disposição especial de Constituição 
ou leis estaduaes ? 

O Sa. SEVER.INo VIEIRA - Sem duvida, só 
se refere a.os t'unccioaarios da União. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Tal argu
mento, pois, Sr, presidente, não tem uma 
base solida, tanto mais quanto poder-se-ha 
verificar a hypothese de estar o:::cupando um 
cidadão dous cargos, um federal e outro esta
dual, e, forçado á opção, por aquella intelli
gencia absoluta do art 73, optando,natural
mente, pelo que lhe o:fferece maior vantagem 
pecaniaria, terá de perder, para sua uposen
tadoria, no caso de invalidez no serviço da 
Nação, ou em qualquer dos casos pt'escriptos 
na. Constituição ou lei especial do seu estado 
todo o tempo de serviço prestado no carg~ 
que elle for obrigado a deixar pela opção do 
mais vantajoso, que pode:-a ser o que elle 
esteja occupando a menos tempo. 

Por isso, sou dos que pensam que o Con
~resso Constituinte, votando essa prohibição 
ae accumulações remuneradas, não teve o in· 
tuito de abranger a hypothese de accumula
ções de cargos t'ederaes com estadoaes, o que 
entretanto, não impede o Poder Legislativ~ 
de decretar a respectiva incompatibilidade 
por conveniencia do serviço pubtico da União: 

UM SR. DEPUTADO-Não podia, nem devia. estabelecend.o excepções fundadas em princi-
0 SR. LEovIGILDO FILGUEIRAS - O argu- pios de jnstiça. e de interesse social, quer da 

mento mais sério dos que opinam que o art.73 União qu~r dos estados. ( .Apo~ados.) 
comprehen !eu a prohibição de a.ccumulnções LogQ, Sr. presiden.te, uem o projecto do 
remuner-ad::is, quer de cargos federaes entre Senado, ·creanclo essa incompatibilidade, nem 
si quer de cargos federaes com estaduaes, 0 substitutivo da maioria da, commissão de 
quer ·até de cargos estaduaes entre si, constituiçiio e legislação, adoptando · tambem 
é o que se funda em uma simples irre:fle- ssa "déa do pro·ecto do s d é · t 
Xa-o talvez da commissão de redacção da Con- e 1 

· ~ · · ena· o, m erpre
- tativo do art. n da Constituição, tanto mais 
stituição, que incluiu esse art. 73 ·DO titulo da quanto uma lei interpretativa deve passar 
Declaração de direitos, que a meu ver, só pelos :r;iiesmos tl~amites . constitucionaes que 
devia ter comprehendido .a materia dos 31 pa- uma lei reformat1va de qualquer disposição 
ragraphos do art. 72. da Constituição, e o projecto em discussão não 

Mas, não. sã.o apena:; osarts. 72 e·7.3 que veio por esses .tramites. (Apoiados.) · 
foram comprehendidos naquelle titulo de De- Fie~, pois, dem~ns!rad~, em S?mma, que 
claração de direitos. . o legislador cons:t1tumte · preveruu todos os 

Tambem o foram os arts. 74, 75, 76, 77 e casos de incompatibilidades, menos. os da 
78, e si a ma teria do art. 73 abrange todos eleito_ral, que deixou para uma lei ordinarfa 
os cargos occupctdos por cidadãos brazileiros, especial, porque, quanto. a.os éargos politicos 
na União ou no Estado., por estar compre- federaes, vedou a accumulação do exercício 
hendida naquelletitulo, é evidente que a ma- de w:n com o ele outro, e quan.to a ,todos-os 
teria dos outros citados artigos.t::up.bem com- mais cargos publicos .civis, ou mHitares da 
prehendida no mesmo titulo, refere-se a todos União, vedou as accumulações rem:uneradas. 
os cargos civis ou militares, occapados ·por Eis porque,, qua:i;ido no seio da con;i.mi_ssãcJ 
cidadãos brazileiros, quer na União quer nos de constituição, legislaç~o e justiça dis~uti .... 
Estados. _ ___.., . · · mos. o projecto do Senado sobl'.e incompatlbi-

EntretD:Ílto, ahi está o art. 75, dispond,o !idades de cargos publicas: federaes coi:n esta
que «a aposentad~ria só poderá ser dada aos d9aes, consider~i~ó. dJ m~:t.e.ria no:va, .nã~ pro.,.. 
funccionarios pubhcos em caso de invalidez vida pela Cons:t1tuiçao, e, portanto, acceitavel · 
no serviço da Nação. ')) . por não violar disposição constit.ucional algu-

Então. pergunto, essa disposição abrange ma, a~ p~sso que considerei in~onstituciqnal 
os funccionarios publi(!os. d.os estados,,_ ou as ,o .su.bS,t.1tç.Jn:o a_pre.se:i;i..~do :P~~0.1111,1,Sg~ !l~..IW--
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tado o S1» Amphilophio, por envolver ma
teria contraria pelo menos à disposição ex
pressa do art. 50 da Constituição, e restringir, 

•de modo inconveniente, a liberclade do chefe 
da Nação na escolha dos auxiliares de sua 
exclusiva confiança para o exercicio do Poder 
Executivo, liberdade que lhe é garantida, em 
toda a sua plenitude dentro dos razoaveis 
limites constitucionaes, impostos pela natu
reza da nova fórm~ política do paiz, no n. 2 
do art. 48 da Constituição. 

VozEs:-Muito bem. 
o SR. LEOVEGILDO FILGUEIRAS - E, se

nhores, si se trata de ui.n projecto de lei .sob~e 
direito novo, isto ê, não previsto na Consti
tuição, como julgo havei· demonstrado, não 
ha razão para se âizer, como me parece ter 
ouvido do nobre deputado peln. Bahia,, o :::>'.·. 
Augusto de Freitas, que a excepç.ão a~optadn. 
pelo Sena.do quanto aos cargos publ1cos de 
ordem puramente scientilica, profissional 011 
technica, que nüo envolvam autoridade ::ul
ministrativa, judiciaria ou politica., e incon
stitucional por violar a disposição dn. pa.1·te 
.final <lo art. 73 da Constituiç-ão. 

Parece-me que o projecto do ·senado, in
compatibilisando os cargos publicos federnes 
com os estadoaes, teve por fim prevenir con
flictos de interesses politicos, administrativos 
ou judiciarios da. União com os dos estarlos, 
em jogo de attribuições nas mãos de um 
mesmo funccionario publico, investido de um 
cargo federal e outro estadoal. 

Nenhum inconveniente, porem, i boa ordem 
de serviço publico federal e estadoal póde 
resultar da accumulação de um cargo federal 
de ordem scientifica, profissional ou technica, 
com outro estadoal da mesma natureza, desde 
nenhum delles envolva autoridade politica, 
administrativa ou judiciaria, aG passo que aó 
respectivo funccionario ficam, em toda a sua 
plenitude, garantidos os seus dous cargos 
inamovíveis, de accordo com o art. i4 da Con-
stituição. -

O projecto do Senado, entreta.nto, estabelece 
essa incompatibilidade de cargos publicos fe
deraes com estadoaes de"sde a iwoestidiwa. 

Não comprehendo o alcance dessa clausula, 
porque, si ena abi está para produzir e:ffeito 
retroãctivo, ·' é inconstitucional em face do 

· art. 11, n. 3, da Constituição, que veda à 
Uniãô· e aos estados prescrever leis retroa
ctivas, e si não é para produzir esse effcito, é 
evidentemente desnecessaria. . 

Por isso vou submetter ã deliberação da 
Camara uma émenda, supprimindo essas pa
lavras : desde a in'IJestidiwa. 

Achando-se apenas em discussão o art. 1 º 
do projecto do Senado e o seu correspondente 
no substitutivo da maioria da commissão de 
constituição, aguardo-me para expor os mo-

tivos por que, no voto em separa.do do respe
ctivo par@cer, propuz a suppressão do art. 3º 
do mesmo .projecto, quando for elle dado à 
discussão. · 

Não, sei, senhores, si, com estas co~~jd~ra
ções que me suggeriu a questão da co:i'.rstltu
cionalidade oú inconstitucionalidade desse pro
jecto e substitutivo, consegui convencer-vos 
da inconstitucionalidade deste e da con
stitucionalidade e conveniencia. daquelle ; 
mas desço dn. tribuna. convicto de haver jus
tifi.c-<i.do, sem paixão política e sem ter em 
vista interesses particulares de quem quer 
que se.)a, a minha. divergencia de meus dignos 
e illustra.dos companheiros da commissão de 
constituição, legislação e .justiça, quanto à 
ma.teria. em discussão, e,sem nutrir a vaidade 
do h:we1• transformado a opinião dos signa
tarios do substitutivo, ag·radcço-vos, senhores, 
a benevoh u.ttençfi.o que me dispensastes •.. 

VozEs-1\Iuítu merecidamente. 
O SR. Ll~ovw11no l:o'ILGUJmtAs •. e peço-vos 

desculpa ele haver della abusado por tanto 
tempo, o que n.lias tem por attenuante o cum
primento do dever. 

Vo;ms-Muito bem, muito bem l (O orado.,. 
e nmito comprimentado e abraçado.) 

Vem à mesa, ê lidn. e apoiada <t seguinte 

E:l1ENDA 

Si não fôr approvado o substitutivo da 
m(\,ioria da commissão, supprimam-se do 
projecto do Senado, no art. 1°, as palavras: 
-desde a investidura. - Leovigildo Fil
gueiras. 

o SR. MoRAES BARROS (pela ordem) -
Mando à mesa uma emenda ao art. 1°, ab
stendo-me de a fundamentar, por ser contra 
o regimento (Lê.) 

Vem á mesa, é lida e apoiada a seguinte 

Emenda 

Substitutivo ao art. 1° do projecto n. 5 A: 
O cidadão investido em fuucções de qual

quer dos tres poderes federaes não poderà 
ser investido nos de outro poder federal ou 
estadual, sõ podendo a elles reunir commis
sões temporarias, de ordem puramente pro
fissional, scientifica ou technica,respeitada em 
todo o caso a prohibição constitucional das 
accumulações remun~radas. 
S~~ das sessões, 17 de julho de 1891.

Momes Ban·os. - Rodrigues Fernandes. -
A.lfredo Ellis. - Paulino ú arlos. - Adolplio 
Gordo. 

E' adiada a discussão. 
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o SR. PRESIDENTE annuncia em discussão 
o requerimento do Sr. J_o~ê Bevilaqua, psdin~o 
informações sobre a pl'1sao do tenente Anm
bal Cardoso, no estado do Rio Grande do 
Sul. 

Com o aperfeiçoamento social, com o aper
feiçoamento humano, esta classe,que hoje não 
se distingue mais do Povo e é apenas uma 
commissão do Povo para um .fim especial; esta 
classe não póde mais ter a restricção que 
outr'ora se lhe impunha como dever essencial, --

O Sr. José Bevilaqua-Sr. pre- como dever de existenciaj · . . 
sidente, meus senhores, ouvi com muita at- Outr'ora os exercitos eram a garantia dos 
tenção o· importante discurso pronunciado na thronos, e elles tinham que prestar-se incon
sessão de ante-hontem pelo meu illustre com- scientemente, passivamente ao cumprimento 
panheiro de armas, representante do Rio de todas as ordens que lhes vinham do alto. 
Grande do Sul. As palavras de s. Ex. por Hoje não; no estado de civilisação a que 
vezes calaram-me muito no animo, porque via felizmente attingimos~ o soldado deixou de 
como que em um espelho reflectirem-se mi- ser uma machina ; o soldado é uma pessoa 
nhas proprias idéas,porque tambQm sou muito pensante como outra qualquer ; elle conquis-
amigo da verdadeira disciplina militar. tou honrosamente este direito! 

E' verdade que não tenho a experiencia de Nestas condições, não se -podendo alienar 
meu mustr~ collega, veterano nas armas. Não do militar a sua qualidade de cidadão, todos 
conheço tão bem como meu collega os deta- os direitos que a este são conferidos não lhe 
lhes difficilimos da profissão militar. Mas tam- podem ser dignamente negados. E' facto que, 
bem tenho idéas assentadas sobre o que deve pela especialiaade dn. sua missão delicada, os 
ser a classe militar nas sociedades modernas. militares contrahem deveres, que se acham 
Reconheço os pontos de contacto entre as per!eitatam~nte compendiados na sua legis
idéas expandidas pelo illustre collega e as mi- laçao propr1a. 
nhascomquanto esteja em desaccordo em al- Foi na marcha evolutiva. desta conquista 
guns pontos. que se aventou uma questão importante, 

Entendo que não é na lucta desbragada da uma questão que occupa uma grande pagina 
politica, desta politica sem norte e sem ru- na historia do nosso paiz - a qv.esttl.o militar. 
mo, a que infelizmente por triste herança Na situaçãó de então, pretendendo-se que o 
está a:treito o povo brazileiro, que deve ba- exercito ainda servisse, no declinar do seculo 
ter-se e doutrinar o militar. A' classe militar XIX, aos seus antigos destinos; pretendendo
está confiada a nobilissima missão de manter se essa passividade absurda; pretendendo-se 
a ordem, de garantir todas as liberdades que a força publica ainda serVJ.sse de entulho 
publicas, todas as conquistas da sciencia, aos alicerces dos thronos, procurou-se cassar 
todos os aperfeiçoamento~ que levam a so- aos militares o direito de manifestação de 
ciedade a um futuro qne mal podemos ap- pensamento, direito que, mesmo na antiga 
prehender nos arroubos da imaginação, si bem carta constitucional, era conferido a todos os 
que uma enorme parte possamos prever à luz cidadãos; e foi uma questão desta natureza., 
da sã philosopbia, da pbilosophia positiva, semelhante a esta em discussão que deu logar 
dessa philosophia que nada mais é do que a ao inicio da chamada questão militar.· 
synthese das sciencias ! Todos conhecem o con:tlicto que houve 

Nesta missão nobilíssima, mas difficil e es- entre a classe militar - e os poderes pu
pinhosa, de garantir a ordem, o elemento prin- blicos de então, cada qual procurando cum
cipal é a classe militar ainda hoje, emquanto prir o seu dever, de accordo com a sua orien
uma transformação benefica. não fandil-a, em tação e na esphera de sua acção ; os militares 
futuro mais ou menos proximo, na guarda· reclamando com dignidade e energia e o go
civica ou nacional na sua verdadeira. accepção. verno resistindo ; até que foi feita uma con-

Emquanto isto não se der, a classe militar, sulta ao Conselho Supremo Militar e desde 
os seus dous ramos, armada e exercito, teem então ficou firmado o principio de que os mi
esta missão elevadíssima de ser o principal litares, como quaesquer outros cidadãos, 
esteio, o principal depositario da gl:l,rantia da podiam gozar do direito de livre manifestação 
ordem e o progresso virâ como seu desenvol- do pensamento pela impreQsa ou pela tribuna, 
vimento espontaneo e natural.. (Apoi~os.) desde que não se · tratasse de assumptos . milita-

Mas as idéas que, presidiram às organisa- res , desd,e que não se tratasse de ·-questões do 
ções da força armada. em épocas mais remotas serviço militar. . . 
foram pouco a pouco progredindo; e ninguem Isto foi . o que :ficou estabelecido ; esta 
por certo pretendera que aquelles ·princípios regra não foi, que m:~:::: . conste, ·revo~da 
que preencheram os seus fins nas épocas por acto algum;. ao contrario, ella-,çleve 'ter 
competentes e nellas se apropriaram perfei- sido_ampliM.a depois.de ter receõidO:!lo illun~ 
tamente, possam ser ainda os princípios dire- daçao de luz do glorioso 15 de Novembro. 
ctores das organisações militares nos dias de ··Si os. militares eram naquella époCa.; por 
hoje! · · legitimo direito, con~iderados -cidadãoa .. como 

Camara v. I ,, , é':Í.5ll · ~ 
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· quaesquer outros, depois de 15 de Novembro 
o sen direito cresceu. 

o SR.. TBOM.U FLORES - Sempre reco
nheci e$$ direito. 

o Sa. THOMAZ FLORES --Só devia chegar 
ate onde a indole da. sua instituição o pe_r
mittia. 

O SR. BEVILJ.QUA - Elle era impellido 
pelo ardente desejo 1le ~er melhqradas 
as condições do paiz, pelo culto ciue consa
grava ao movimento rege11erador 1 

O SR. BEvILAQUA-Nem eu faria a S. Ex. 
a injustiça. de suppor que não acoeit:tsse essa 
theoria. 

o SR. THoMAZ FLORES - Mas V. Ex. es
tabeleceu mal a soinção. 

A solução foi a seguiu to: 
Que os militares, como qua.lq11er outro 

·cidadão, tinham o direito de ir ã imprensa, 
respondendo, como qualquer outro cidadão, 
pelos abusos que praticassem no uso desse 
ilireito. 

O SR. B::e:Vrt.AQUA. - Perfeitamente ; toda 
a. vez que o militn.r fosse â. imprensa, assim 
como qun.lquer outro cidadão, era resµon
savel paio uso ou n.buso que fizesse dessa 
liberdade. 

O SR. SF.'RZEDELLO-E sómente sobre olM
eto de serviço militar e entre militares. 

O SR. BEVILAQUA.-Diz muito bem, est~i ê 
a. lettra da. resolução do Supremo Tribunal 
Militar, e V. Ex. deve recordar-se porque 
foi um dos dignos camaradas bntalhadores em 
prol desta conquista.. 

O SR. T:a:oM.U FLORES - No fôro compe-
tente. · 

O SR. BXVILA..Q.UA - Desde que haja. 
referencl.as à autoridade militar e hierarchica., 
é no fõro militar que se deve resolver o con
:fllcto ; chegarei l'à. 

O SR. PRBSIDRNTB-Peço a.o nobre deputado 
que resuma suas considerações, porque ap
proxima-se a. hora. 

O SR. BEVILAQUA - Vou procurar re
mnir-me o mais possi vel, entrando no exame 

do caso partteular que constitue a questão. 
o illustrado·e patriota Dr . Annibal Cardoso 

sustentou na. imprensa do Rio de Janeiro umfl 
renhida lncta, combatendo muitos actos, que 
cara.cterisa.va.m a marcha. da administração 
pu~lice,. · 

· • . Não digo que, , · por vezes, leva:do pelo 
seu temperameritô arrebatado e propr:io de um 

-"DlOCO, não tivesse aquelle official oe1xado es
capar uma. ou outra palavra que me~esse 
ser substituida. Mas o fa.oto é que na discus
são dos pontos que devjam imprimir a precisa 
orientação ã. organisação exacta da. ~epublica 
incipiente, elle dava provas da. ma1or abne
gação e do maior civismo, pondo-se na brecha 
para. eonti-ariar muitos a.etos do poder pu
blico, -demon8trando exuberantemente que 
eram menos acerta.d.OB. · 

E, tomando esta ultima palavrn., devo 
recordar que foi com esse ideal da regene
ração da Patria, exclusivamente com este fim 
nobre e desinteressado, que sahiram a. campo 
os que combatiam pelo novo re~eil, de 
:iceordo com as sabias liç~es a.o Mestre 
Sublime! · 

Para. que o governo se impnzesse e com 
elle a Republica, nada m:üs era preciso que 
o mais stricto rigor, a mnis ab~oluta mora.li
da.de em todos os actos pnl.Jlicos; e sem duvida. 
que nessa. época, muita, cous."' devia eSCl'lpar ao 
governo provisorio, assoberuado por uma 
infinidade ele trabalhos e difficuldndes ao 
mesmo tempo. Mas, si o governo pro
visorío estava compenetrado do seu dever, 
de mpor-se á opinião publica pela correcção 
de sua conducta., e si por v~ntura commetteu 
erros,como sabe-se que commetteu, nada mais 
digno, nada mais nobre e ao mesmo tempo 
f'acll, do que emendar a mão logo que conhe
cesse o erro! (Apoiados.) 

Era simplesmente isso o que queria o te
nente Annibal Cardoso. Era este o melhor e o 
unico meio de reduzil-o ao silencio e fazel-o 
transformar as censuras em merecidos ap
plausos. 

Depois elle partiu e a.usentou-se desta ca
pital para uma commissão na Europa; no seu 
regresso (eu me abstenho .de elucidar os 
tristes motivos de seu prematuro regresso), 
voltando ao Rio de Janeiro, a. direcção dos 
negocios publicas, em vez de melhorar, se 
tinha aggravado ainda mais. 

Abrindo um parenthesis, pergunto a.o nobre 
collega, que me honra com seu a.parte, porque 
como militar, não tinha o tenente Anniba.l 
Cardoso o direito de manifestar-se 9 

o Sa. THOM:AZ FLORES-Mas sem sahir dos 
limites da indole da instituição militar. 

O SR.· BEVILAQUA - Não, Sr. presidente, 
como demonstrei no meu ultimo discurso, 
resta qualificar. a natureza ci-oii ou militar da 
criminalidade, si criminalidade houve, o que 
contesto, e portanto não havia motivo em 
qualquer caso para. a. prisão que elle soffreu 
e que ainda dura até hoje ! 

O SR. TJioMA.Z FLOR.Es-Declal'o que não 
coniprehendo essas delõngas. 

UM. SR.. DEPUTA.DO-Tanto maisqua.nto os 
processos militares são essencialmep.te sum-
marios. · -
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O SR. SERZEDELLO- E co;:.sta que o local paz, em que a expansão do militar póde 
da prisão não offerece boas condições. · so:trrer certo refreio; não se póde negal' que 

UM ·sR. DEPUT).DO - Não é no estado- eram.essas as circumstancias do paiz. 
maior'? O meu collega não pôde contestar, que era 

situação anomala a que atravessavamos, ten-
0 S:a. BEVILAQUA - Devo observar que os do começado por nos elevar, atirando-nos 

a.partes dos meus nobres collegas illustram-me fóra da lei ! , 
o espirito, mas obrigam a alongar-me muito Nessa situação, era justo,. de equidade pelo 
e talvez tornar-me importuno .. · (não apoi- menos, que os poderes publicos olhassem com 
dos.) um pouco mais de moderação, um pouco mais 

O SR. PRESIDENTE- Ha um meio de os evi- de calma e benevolencia para aquelles que, 
tar; o nobre deputado dirija-se sempre á_ cedendo âs impetuosidades dos seus sentimen
mesa. tos patrioticos, commettessem alguns exces-

0 SR. BEVILAQUM.- E' o que tenho feito; sos de linguagem, faltando ao cumprimento 
os apartes não me perturbam nem me con- do dever de delicadeza para com as autori
fundem, antes me veem auxiliar; apenas me dades que, por acaso,fossem envolvidas nà. sua 
forçam a. prolongar um pouco mais e a hora critica, e mais do queisso,para impor-lhes im
vae já adiantada. mediatamente o silencio mais profundo, com-

o sr. Dr. Anilibal Cardoso, como cidadã.o, meçassem por corrigir os erros confessos, 
d d f · d · que elles denunciavam. embora investi o e uncções propr1as e ni1- Era este 0 principal meio de que 0 go-

litar, tinha pleno direito de critica, de mani- vemo devia lançar mão para impor silencio 
festar com toda a franqueza suas opiniões a Annibal Cardoso entre outros illustres com
em referencia aos actos do poder publico. p&nheiros que com elle si manifestaram, mas 

O SR. THOMAZ FLORES-Não contrariando não foi isso infelizmente o que se deu .••. 
a lei. Annibal Cardoso defendia a sua obra; era 

O SR. BEVILAQUA- Seria criminoso aquelle um pae que acariciava o seu filho e que queria 
cidadão, si não cumprisse o seu dever ci- libertai-o dos atragos irnpudentes, que se ap
vico, pois desde que, em sua consciencia, elle proximavam delle ! 
entenaia que os negocios publicos não iam bem o SR. THoMAz FLOR.Es-Mas existiam meios 
encaminhados, sua obrigação era manifestar- legaes para obriga! o governo a entrar na 
se perante o paiz com toda a sin~eridade, sua esphera de acçao. ·· 
para que mais tarde não pudesse comparti- 0 SR. BEVILAQUA- Não ha duvida, que 
lhar da responsabilidade desses erros, que re- 0 militar, pela natureza do seu officio, tem 0 
conhecia e apontava para serem corrigidos. dever de ser moderado na linguagem, toda 

O SR. THoMA.Z FLORES - Mas isto em vez que possa envolver o seu superior; mas 
termos, déntro da lei. "[)Or esse facto o militar não deixa de ser 

o SR. MENNA BARRETO-O nobre deputado homem, e nessa qualidade não póde furtar-se 
quer acabar com a disciplina militar. ao dominio das paixões ; si como homem en-
0 SR. BEVILAQUA Esse facto não contraria trega-se ao impulso das mas paix:ões,deixa de 

a disciplina militar. Trata-se de UJl1 mciço ser cidadão, deixa mesmo de ser homem para 
ser simplesmente um monstro ; mas quando 

enthusiasta, que tinha a palavra ardente,que· são os mais puros sentimentos que o movem, 
dedicou sempre sua ·~ida á causa da Patria, o patriotismo, o civismo, então elle transfor- · 
que se tinha empenhado na revolução com ma-se em um beroe ! 
todo o denodo e, mais ainda, tinha o ardor 
proprio de quem se bate convicto por uma idéa Não devo abusar da attenção dos meus 
e possue a comprehensão perfeita âo q•e seja a il lustres collegas, mas preciso fechar ,este 
republica. parenthesis, entrando rapidamente no assum-

o SR. MENNA BARRETO-Tão ardentêquan- pto principal, que me trouxe á tribuna. 
O úr •. Annibal Cardoso, chegando ao Rio 

tos os outros, tão enthusiasta .quanto _os ou- de Jandiro, continuou na imprensa a mesmª' 
tros, fez o mesmo que os outros· conducta, que havia interrompido com a sua 

O. SR.. BEVILÀ.QUA-Protesto ! Protesto ! Ha viagem á Europa. :-
muitos que não são ardentes nem enthusiastas Nesta occasião, como dantes, o seu modo 
e que não fizeram absolutamente nada, salvo de -proceder não esteve muito ao paladar dos· 
se foi de mál ! poderes publicos e foi-lhe determinada. uma 

Não entremos neste terreno que é muito prisão de 25 dias :oa fortaleza de Santa Cruz. 
escabroso e eu teria de citar nomes ..• das Ann1bal Ca:rdoso é homem de uma tempera, 
taes gralhas emplumadas de pavão... ·. que nunca se verga nem abate;. estalla, que

Occorria além disto uma situação anomala, bra, mas sempre cumpre o seu dever de ~c
não atravessava-se uma quadra de calma e de cordo com sua orientação, e nestas condições, 
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mesmo da prisão,continueu a publicar a mesma 
serie de artigos que havia encetado . 

Esquecia-me um pequeno detalhe, que é 
bom lembrar, 

Antes de ser preso tinha-lhe sido dada 
ordem de êmbarqne' para o Rio Gr<tnde do 
Sul afim de exercer as funcções de lente ca
thedratico da escola militar rle Porto Alegre. 

Depois de embarcar a grande bagag-em de 
livros que trouxe do, Europa, porque elle foi 
estudar e não passear a custa do governo ; 
depois de ter soffri.do todos os encommodos e 
de ter feito as desp<lzas de embarque, rece
beu nova ordem para desembarcar e seguir 
para a fortaleza de San bi Cruz ..• 

Quando acabou a prisão, se.!l'uiu para. o Rio 
Grande do Sul, e nessa epoca O Pai:; publicava 
um artigo intitulado-Como morreu e ::t Ga;;eta 
de Noticias publicava igualmente outro artigo 
com a epigraphe-E' !Jrave. 

Dizia-se que o governo do Brazil solicitara 
do governo Oriental a sua coadjuvação militar 
para garantir as fronteiras do Rio Graude 
contra o contra.bando. 

Pllantasion-se tambam uma proxima suble
vação militar na fronteira e Annibal Cardoso 
ficou profundamente abalado com semelhante 
monstruosidade, no ca.so de serem verdacleiras 
as noticias. 

Um orgão notavel assim noticiou. O gover
no não contestou formalmente como lhe 
cumpria. 

O Dr. Annibal Cardoso chegando á Santos, 
}}rimeiro porto de sua viagem, fez uma publi
cação em que parodiou aquella epigraphe 
dando-lhe o titulo-E' gravíssimo. Ne~te ar
tigo effectivamente o Dr. Annibal Cardoso fez 
um a.ppello aos b1•ios nacionaes que deviam 
forçosamente revolta:r.se contra semelhante 
monstruosidade, caso fosse real. 

O SR. TH0~1Az FLORES- Artigo não mo-
tivado por noticia ofilcial ! '' 

O SR. BlilVILAQUA-Peço para que attendam 
para a condicional : caso fosse verdadeira a 
noticia, era preciso que o povo rio-graudense 
se levantas.se em mass<~ para protestar con
tra semelhante atteutatlo a dignidade na
cional! 

O cidadii.o Annibn.l Cardoso não atacou o 
Presidente da Republica, marechal do exer
cito, seu superior hierarchico como militar, 
profligou apenas o acto antipatríot1co do go
verno que ê o poder publico. 

O S:a. THOMAZ FLORES - Atacou o cliefe 
do Estado, general do exercito e seu superior 
hierarchico. · . 

O SR. BEVILAQUA.- Chegando á cidade elo 
Rio Grande, o Dr. Annibal Cardoso pediu à 
redacção do Echo do Siit que transcrevesse 
o artigo, ao que a redacção gentilmente ac
cedeu. 

Chegando o Dr. Annibal Gardoso a Porto 
Alegre, o Mei·cantil reproduziu expontanea
mente o mesmo artigo. 

No dia 9 de junho o Dr. Annibal Cardoso 
apresentou-Se a Escola Militar e no dia se
guinte.recebeu uma portaria do c01mnandante 
afim de que respondesse si era o autor de um 
artigo publicado no Echo dQ Sid 1 

O Dr. Annibn.l Cardoso respondeu que, si o 
Echo do SUt publicara (palavras textuaes ou 
muito proxhnamente textuaes) um artigo com 
o titulo - E' gravíssimo-, elle ignorava, 
assim como o seu nutor. 

Acreditava, porém, haver engano da parte 
do comma!ldante, e si o cornmandante se re
fel'in a um artigo publicado no lJiario de 
Sanios, (territorio de S. Paulo, ê bom niio 
esquecer e tomar nota) e transcripto no Echo 
do Sul a seu pedido, affirmava que o artigo 
era seu e estava assig-na.rlo, como costuma. 
fazer em suas publicações. 

O commandante da escola, parece-me que 
não tinha razão para escandalisar-se com· essa 
resposta. 

O SR. Trrol\IAZ FLORES- Si os termos da 
resposta foram os que V. Ex. acaba de in
formar á Camara, não havia caso de pu
nição. 

o SR. BEYILAQUA-Estou munido de in
formações tão legitimas quanto as do nobre 
<leputado. 

o SR. TH0~1AZ FLORES - Estimarei que 
venham desfazer a impressão que o facto 
causou em meu espirito. . 

O SR. BEVILAQUA-Dada esta resposta, o 
Dr. Annibal Cardoso mandou um o!Hcio ao · 
commandante da escola, communicando como 
é dever militar, que ia representar contra o 
seu acto, visto que não reconhecia-lhe com
petencia lega.l para. fazer aquella pergunta. 
Recebido este officio, foi expedida a celebre 
ordem do dia. 

O SR. T1m:.i:Az F LORES- O official negou 
apenas a competencia, ou o fez em termos 
desrespeitosos ? 

O SR. BEVlLAQUA-1'\ão posso garantir em 
absoluto. Mas acredito que o Sr_ Annibal 
Cardoso redigiu o officio em termos respeitosos 
porque eHe é um moço sens::i.to, e cumpridor 
aos seus deveres . . 

0 SR.. THO!IIAZ FLORES-1"aS e ardoroso. 
o SR. BEVILAQUA - Si eu confiasse na 

pi·estesa do telegrapho poderfa. informar a 
S. Ex . os termos precisos do officio. Entre
tanto não me é possivel fazel-o, .. 

Explico-me: · 
E' porque quando estava no Ceará ha pouco 

tempo lutando com o governo central pela 
sua criminosa intervenQ<to na orga.nisaÇã.o do 
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meu estado, o telegrapho foi tão demorado 
que ainda hoje estamos esperando a resposta 
de telegrammas então passados, graças ás 
paternaes ordens de nosso gratuito tutor ! 

Fechado este parentheses vou continuar. 
No dia 12 recebeu o Dr. Cardoso ordem de 

prisão' por parte do vice-governador em 
exercício e teve conhecimento da ordem do 
dia. Representou de novo contra esse acto 
do commandante por exhorbitar das suas 
funcções. 

propria natureza, não se comprehende; Custa 
a crêr que ainda hoje esteja sem soluçüo este 
conselho; e demais, a que vem a prompta, 
immediata approvação do Sr. Presidente d:.1. 
Republica a semelhantes perseguições e logo 
ordenando conselho 1 Não sera emittir com 
demasiada antecedencia sua opinião, que muito 
poderá valer na decisão do processo ? E' pre
ciso que nem de leve se possa suspeitar de 
semelhante insinuação ! Si o crime é civil, 
como penso ~@ncedendo que haja crime, cabe 

o s T F 1 á autoridade de S. Paulo, onde foi comme-
R. HOMAz LOREs-Mas qua ª repre- tido, o dever e o direito de tomar as provi-

hensão ou a prisão ? . dencias legaes ! Não foi assim que se fez ! ••. 
O SR. BEVILAQUA - A reprehensão e tam- 0 SR. BEZERRIL-0 mesmo se deu no ceara 

bem a prisão pelo modo pelo qual foi feita, com 0 capitão Alfredo Barbosa. 
sem esquecer a questão de competencia. 

Ora, nas communicações militares tudo se O Sa.BEVILAQUA-Realmentediz bemomeu 
faz por intermedio dos ca.naes competentes. illustre collega de representação, a mesma. 

O tenente Cardoso estava preso no estado cousa se deu com o capitã.o Alfredo Barbosa, 
maior do 30º batalhão de infantaria ; e é por uma. questão muito semelhante, no Ceará, 
preciso dizel-o que mereceria accommodações porque incorreu no desagrado do governo 
um pouco mais de accordo com a. sua posiç:ão. por urna questão de lntendencia Municipal. 

Fizeram-n'o intendente municipal sem que 
O SR. TH0~1Az FLORES - O estado maior houvesse pedido; elle cumpriu fügnamente o 

de um corpo é sempre accúmmodação bastante seu dever, e no dia em que veiu a celebre 
digna ·pa-ra qualquer official ! e criminosa. intervenção, a que ha poucoalludi, 

O SR. BEVILAQUA - De accordo ; eu não seguiu-se a correspondente derrubada, foi sa
disse digna, diss9 apropriada no sentido de crificada a Intendencia, e com ella o capitão 
commoda, confortavel e isto é secundario, Alfredo Bltrbosa, por uma simples suspeita 
não vale nada. . gratuita -de não querer a Intendencia dar 

Elle tinha aue endereçar a sua represen- posse ao delegado do governo do ex-Barão de 
tação,mandou-a entregar ao commanclante do Lucena! 
batalhão para fazer seguir os seus tramites. Então, para dar uma satisfação a opinião 

O commandante negou-se a recebei-a. publica que acompanhava a Inteildencia, o 
O sn:. THOMAZ FLORES_ Desconheço este capitão Barbosa fez uma exposição pela im-

facto. · . prensa. Mandaram-lhe que respondesse si 
era o autor do artigo. Elle respondeu cor-o SR. BEVILAQUA.-Pois é exacto e até re- tezmente que tratando-se de uma questão 

cusou-se tambem na segunda representação; toda particular,que nada tinha que ver com o 
tan:to que elle remetteu-a primeii•o ao secre- serviço militar, por isso julgava-se dispen
tar10 do seu corpo, o de estado maior de 1 ª sado de manifestar-se a semelhante re
classe. speito ..... 

Depois sempre conseguiu que a represen- Foi bastante para que um raio do Olympo 
tação fosse ter ás mãos do commandante das o fulminasse, e cll?.maram-n'o para o Rio de 
armas e este negou-se a tomar conhecimento Janeiro, para responder a conselho de in
della e devolveu-a .porque ri.ão . tinha seguido vestigação, que ainda hoje continua nos 
pelos canaes competentes ! mesmos termos do primeiro dia em que se 

Ora isto parece até uma pilheria, mas uma installou, ao que me conste. 
pilheria de mã.u gosto ! . . • Ora ; para os militares esta prolongação, 

o s esta delonga sem necessidade significa um 
R. THOMA.Z FLORES - Não acredito que prejuízo muito grave; mesmo depois da 

um general faça pilheria com o seu deve.r. absolvição do conselho, .ninguem tira ao offi-
0 SR. BEVILAQUA .:._ Pois é a verdade, cial os incommoJos que elle tenha soffrido 

o tenente Cardoso insistiu e tornou a mandar durante o longo período da prisão. 
a representação ao commandante das armas, E para que ~ 
que desta vez lhe fez a graça de recebel-a. · Parece que ha o proposito de martyrisal-os 
Essa representação deve estar hoje em mão physicamente... . 
do Sr. ministro da guerra. Vou terminar, Sr . Presidente. Olhando 

Ora, parece-me que de tudo isto ha sempre agora para cima, . recordo-me da phrase de 
uma moralidade a tirar. A demora do pro- um illustre collega agora ausente, quando 
cesso, quando não .ha testemunhas a inquirir, disse que a esta.tua da Republica. e~tava ve
quando o negocio estava simplificado por sua lada nesta ·casa. Realmente ella esta velada, 
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embora dignrunente velada, porque tem como Vão a imprimir : 
venda o estandarte nacional ostentando a 
bella divisa., que ~odos desejamos p~·aa n~a 
t>atria e que tera a. sua consagruçao pratica 

REDACÇÃO DO PRôJECl'O N. ll-1891 

no dia em que estiver desbravado o vasto Jsençt:to de direitos de importo:çao e>n fa-oor da 
caminho da Republica! . Scciedade Ammyma 

Mas o busto da Republica tem a foca velada 
pelo estandarte nacional, corno que para. mos
trar a todos os representantes da nação~ a todo 
o Povo, a administração publica que teero 
todos o rigoroso dever. perante a Patria e 
perante o mundo de esforçn.r-se tanto quanto 
possivel no cumprimento do de-ver, para que 
aquella sublime divisa. seja uma realidade ! 

Aquelle busto está. velado, e certo, mas ha 
de fatalmente chegar o dia em que ba de des
vendar-se e u.presentar-se a imagem da Re
publica bella, grande e sobretm10 pura, como 
nós a i)Uaginamos, como a imaginou o pode
roso cerebro que a ideou e que a apresentou 
ao mundo! 

o Congresso resolve ; 
Art. 1. • Fica concedida á sociedade Aca

demia do Coramercio, de Juz de Fóra, isenção 
de direitos de importação e traa~porte gra
tuito na Estrada de Ferro Central para os 
materiaes de construcção e objectos necessa
rios a installação elo estabelecimento escolar. 

Art. 2.G Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 17 de julho de 1891.
Felisbcllo Freire .-Ba.ptista da Motta. 

N. 21-1891 

A Republica para um observador (e pode-se Denwr.cia conti·a os rlep.utados Msis Brcuti, 
denominal-o, seja seu· fundador Benjamin Joaquim Pcm!lmbuco e Custodio de Melto 
Constant esse observador), collocado no foco 
da orbita o grande astro, appareceu desde A commissão de constituição, legislação e 
logo no perigeu ím:i.ginario, ~ste?-tando toda justiça, depois de examinar e dis~utir u~n. · 
a sua grandeza. toda a sua vitalidade, com o petiçiLo, em que o 2º promotor publico do D1s
maximo de seu bI'ilho. tricto Federal requer á Cum:i.r-J. JiC(;lDÇtl. pn.ra 

Foi assim que ella deslumbrou a nação bra- dar denuncia lJemnte o juizo competente 
zileira no dia 15 de Novembro ! ! contra os deputados Joaquim Francisco rle 

Depois o astro seguio o caminho da sua Assis Brazil, Joaquim José de Almeida Per
orbita, foi se afasfanáo, pouco a pouco, cada na.iubuco e custodio José de Mello, por haver 

.· vez ma.is do observador, e actualmente 0 primeiro acceitado do senador José Hygino 
talvez ja esteja em demanda do apogeu... Duarte Pereira um desafio para duello, de 
Nesse percurso por vezes elle vae se ecly- que foram portadores os outros dou~, incor
psando com outrosastros que encontra em sua rendo, por isso, o primeiro na penalidade do 
natural revolução. art. 308, e os outros dous na do art. 311 do 

Mas a. fatalidade da, legislaç-âo celeste, a Cod.igo Penal da Republica; . ~ 
dynamica celeste tambem se applica, inteira- Considerando que o art. 20 da. constitruçao 
mente às sociedades; e assim como as revolu- Politic11- veda que os deputados e senadores .• 
ç.ões sideraes fazem com que os astros que desde que tenham recebido diplom~ ~tá a 
apresentam-se no perigeu, seguindo sua mar- nova eleição, sejam processados cr1.mmal
cha até o apogeu, voltem de novo ao pe1•igeu, mente sem prévia. licença. de· sua ca.mara, 
assim tambem a sociedade b.razileíra, que hoje salvo caso de flagrancia em crime inaiian
vê a Republica tão distanciada de seu ideal, çavcl ; 
ha de um dia admiral-a cheia de jubilo, por Considerando que a denuncia é. u~,dos 
que reconhecerà n'ella a grandeza e o primí· meios de instauração de processo crl.Dllilal e 
tiva brilho da sua apparição. (Muito bem. que, segundo o art. 407 âo Codigo Penal da 
Muito bem. O orador e comprirriemaclo). Republica, tem logar a acção penal por d~ 

fiaa. a. discussão a.diada pela hora. nuncia do ministerio publico em todos os cn· 
Vem á mesa a seguinte mes e contravenções, exceptuados apen.'t.s os 

Decla.,.ação de voto 
·. Declaramos que, si. estivessernos presentes 
â sessão de hontem, teriamos votado para lº 
vice-presidente da Gamara no Sr. Dr. João 
L~& -

Sala das sessões, 17 de jtilho de 1891. -
França (J arr;ulho. -Manoel Ign.acio. -Belfort 
Vieira.-Francisco GUcerio.-Tkorna~ 1Jel-
fi110. -IJomil'l(JDS de .Moraes. .. 

de furto e damo0, não tendo havido prisão 
em flagrante, e os de violencia carnal, rapto, 
adulterio, parto supposto, calumnia _e injuria., 
salvos os casos do art. 274, competmd~, por
tanto, n.o ministerio publico dar denuncia pelo 
Cl'ime de duello, e requerer a Camara, ?Ma 
dal-a, a necessaria licença, quando o delin-
quente for deputado ; . ~ 

c onsiderando que os art. 308 e 311 do Co
digo Penal deelaram delinqnentes e punem 
com a pena de multa de 100$ a 200$, não ::;<) 
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o que acceita desafio para duello, mas tam
bem os portadores desse desafio ; mas 

...... -considerando que nessas dis?osições, assim 
como na. do art. 307, o novo Código Penal 
converteu em crimes especiaes factos que 
pela legislação anterior não ~ram criminosos, 
_e, no emtanto, começando a vigorar esse novo 
Codigo, no Districto Federal, em 20 de dezem
bro âe 1890, segundo o decreto n. 1127 de 

. 6 de dezembro do mesmo anno, o peticionario 
não declara em sua petição a data .do dia em 
que o deputado Assis Brazil acceitou o des
atio do senador José Hygino para se bate:çem 
em duello e êm que os deputados Almeida 
Pernambuco e Custodio de Mello acceitaram 
a incumbencia de serem portadores desse des
afi9. para se saber si incorreram na punição 
daquelles artigos do novo Codigo Penal, em 
face <lo seu art. 3° ; 

N. 37-1891 

Licença ao Dr. Amancio Joflo Cardoso de 
Andrade 

O Dr. Amancio João Cardoso de Andrade, 
professor da cadeira de botanica e zoolo~a 
da Faculdade de Medicina da Bahia, solicita 
licença por um anno para tratar de sua saude 
gravemente alterada., como prova com o at~ 
testado que junta ao requerimento. 

A commissão de petições e poderes tomando 
em consideração o allegado, é de parecer que 
se lhe defira a petição, para o que o:fferece o 
seguinte proj ecto. 

O Cong1·esso ·Nacional resolve: 
Art. 1° E' autorisado o governo a conceder 

ao professor da cadeira de botanica e zoolo
gia da Faculdade de Medicina da Bahia 
Dr. Amancio João Cardoso de Andra.de um 
anno de licença com o respectivo ordenado, 
para tratar de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 16 de julho de 1891.
Cewr Zama.- Moni.i- Freire.- Totentino de 
Carvalho. 

Considerando, além disso, e quando taes 
factos se tivessem dado, já estando em e:x:
ecuç;;ío o novo Codigo Penal, que, si mesmo 
no caso de tlugrancia em crime inafiançavel, 
o processo instaurado contra algum represen
tante da nação deve, depois de instruído e 
antes da pronuncia, ser remettido á Gamara 
respectiva para resolver sobre a procedencia 
da accusação, desde que o accusado não opte 
pelo.julgamento immediato, (art. 20 da Con- N. 39 - 1891 
stituição), o que implica a necessidade de 
exame e apreciação das provas nelle pro- A-utorisa um piano geral de Unhas telegraphicas 

""tiuzidas, com maioria de razão não póde a para a Republica Federal 
Camara prescindir do exame e apreciação 
dos documentos, inquerito ou outro qualquer A commissão de obras publicas e colonisa
genero de provas em que -pretenda basear-se ção, tendo presente o requerimento da Inten
o ministerio publico ou a parte o:ffeI,J.dida para dencia Municipal de S. Francisco de Assis, no 
processar qualquer dos seus membros, afim estado do Rio Gr-a.nde ·do Sul, pedindo que 
de poder a mesma Camara pronunciar-se, seja autorizada a construcção _de uma linha 
com conhecimento de causa, sobre a proce- telegraphica que ligue aqueua- localidade ao 
dencia do pedido de licença, de que trata o centro e 
citado art- 20 da Constituição, e concedel-a Considerando que aquella corporação não 

...,Qlt. negal-a; e indica o desenvolvimento provavel que deve 
Considerando que o. peticionario, Umitan- ter essa linha,nem o:fferece dados pelos quaes 

do-se a alludir a uma discussão pela imprensa se possa conhecer qual o numero de postes 
entre o senador José Hygino e o deputado que fornece e ·qual o daquelles que _devem 
Assi,s Brazil. não instruiu sua petição com do- ser fornecidos por conta da União, o que tudo 
cumento algum, pelo qual se possa. saber si, é indispensavel IJara o orçamento da despeza 
realmente, aquelle senador desafio~ para com a execução ao melhoramento; 
duello ao deputado Assis Brasil, si este.depu- Considerando que, além de s. Francisco, 
tado acceitou o desafio ·e si os deputados outros muitos pontos daquelle estado carecem 
Almeida Pernambuco e Custodio de Mello de communicações telegraphicas e. que o Con
foram port8dores do mesmo desafio; gresso não está habilitado a julgar qual 

Considerando, portanto, que a Camara não delles -deve ser servido em prill}eiro Iogar, 
póde dispor de elementos de convicÇão para emquanto não tiver informações officiaes so-
deliberar sobre a procedencia do requerido bre o caso ; · 
pelo peticionario, é de parecer que a Camara Considerando que,não sô no Rio Grande. do 
não tome conhecimento do requerimento do Sul, mas em todos os outros estados;. e esp~ 
2° promotor publico do Distriç:to . Federal, por cialmente nos de fronteira, ha necessidade .. 
não tel-o devidamente instruído;- Aristides de dar-se todo o desenvolvimento possivel a . 
Lobo.-Francisco Glicerio.-Leovigildo FiZ- estas communicações; 
gueiras.-Gonçalves Cha1'es. ·-.hl,gelo Pi- Considerando, finalmente, que, em vez de 
riheiro~-Chagas Lobato. · autorizar a construcção de taes me~o~en-
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tos, de accordo com as reclamações locaes, 
melhor será subordinal-os a um plano regu
larmente estudado, é de parecer: 

- 1. 0 Que não deve ser presentemente atten
dida a reclamação da lntendencia Municipal 
de S. Francisco de Assis; 

2.0 Que· seja adoptado o seguinte projecto 
de lei: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica o Presidente da .Republica 

autorizado a mandar delinear, com urgencia, 
um plano gera.l de linhas telegra}.)hicas para 
a Republica. · 

Art. 2.0 Nesse J>lano serão indicadas, con
forme a ordem ae preferencia, as linhas a 
construir e bem assim a. despeza provavel 
com a execução de cada uma dellas. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições 
· em contrario, 

Sala das sessões, 17 de julho de 1891.
Antcto Gonçalves de Fari11.- G. Be::ouro.
Alfredo Ellis.-Pedro Velho.- F. Schmidt.
Jose Bevikufua.-Cyrillo de Lemos.- Domin
gos J. da Rocha. 

o Sa. PRESIDENTE marca a seguinte ordem 
do dia 18: 

fM. parte (até eis 3 horas) 

Discussão dos pareceres relativos á eleição 
de S. Paulo e á renuncia de dous deputados 
pelo Maranhão. 

Continuação da discussão do projecto sobre 

Antonia Candida da Costa e Oliveira. 
Anna Carolina Netto de Oliveira. · 
Anna Constança da Porciuncula Conceição. 
Anna Carolina de Sollza Burity. 
Anna Carolina da. Silva Porto. 
Antonia de Carvalho X.avier de Bl'ito. 
Anna Delfina de Assumpção Martini. 
Adelaide Duque Estrada Meyer Mascarenhas. 
Alexandrina Eugenia Camisão. 
Antonia Efoira Ferreira de Carvalho. 
Augusta Emilia Fróes da Matta. 
Adelaide Eustaquia Franco de Souza. 
Antonio Ferreira de Andrade Neves (Dr.) 
Anna Felippe Clemente. 
Antonio Francisco da Cunha. 
Anna Francisca Pulcherio. 
Antonio Francisco Segundo. 
Anna Generosa.Rodrigues Costa. 
A velina Guimarães Ribeiro de Frei tas. 
Anna Henedina de Mello e Silva. 
Anna Jacintha Cornelia Gonzaga. 
Anua Josefa Gonçalves Dias. 
Antonio José Pereira Junior (major hono-

rario). 
Antonia Josefina Ramos e outra. 
Amelia Lopes de Abreu. 
Anna Leal de Castro Delgado. 
Adelaide de Lemos Menezes. 
Amelia Leopoldina Rabello de Vasconcellos. 
Abigail Maria de Beaurepaire Rohan. 
Argemira Minervina Freire de Carvalho. 
Anna Mendonça Guimarães. 
Anna Maria Gil Vaz Lobo Leal. 
Anna Maria das Neves Damasio. 
Antonia de Medeiros Ribeiro da Luz . incompatibilidades. 

·· Antonio Nunes Ramos. 
2ª parte (das 3 em deante) 

3a. discussão de creditos para subsidio e a de 
requerimentos adiados. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 40 mi
nutos. 

Relação das pessoas que pe
delll pensão e cujos reqneri
:nien:tos sã.o, com. aviso desta 
data, re:m.ettidos á CaJD.a.ra 
dos Deputados 
·-

Amelia Augusta de Abreu. 
Alexandrina Albina Alves de Almeida Freire. 
Anna Ã.ugusta Braga Torres. · 

Anna Olypia Cannibal Bezerra. 
Agripina Pontes Jorge. 
Anna Rosa de Farias. 
Albano Raymundo de Moraes Castro (2° ca.-
dete reformado.) 
Aglaia Sobral Heitor. 
Argelinda Simões de Oliva. 
Amelia de Souza Rego Lins. 
Anna Torres de Mello Rabello. 
Anna Theodolina de Souza Moura. 
Agostinha de Vilhena Cardoso. 
Anna Vieira Quintal. · 
Antonia· Maria Ferreira de Mattos. 
Antonio Marques de OliVeira (padre.) 
Amelia Margarida de Castro Tavares. 
Assunta Minety. 
Antonio Joaquim da Silva Simas. 
Amabilia Menna Barreto da Costa Motta. 
Antonia dos Santos Azevedo . 

· Amelia Amazonas Cardim. 
Amalia de Araujo Pime.ntel. 
Alexandrina Amelia Soares de Azevedo. 
Anna Albertina Teixeira. 

. Agostinha de Assumpção Peixoto. 
Anna Claudina de Negreiros· Lobato. 
Benigna Augusta de Barros Fogaça. 
Benedicta Antonia Gonzaga. · 

Anna Barbosa Nogueira da Gama. 
Antonia Clores de Andrade. 
Anna Carlota. de A.raujo e" Mello. 

Basilia Bueno Pires. 
Beatriz Benta Vianna de Amorim. 
Baroneza de Catuama. · 

/ 
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Bernardina Eulalia de Faria. 
~. Bernardino Francisco de Barros. 
~Brígida Flavia d'Oliveira Gonçalves . 

:Bento Gonçalves da Silva. 
Bernardo José da Motta. 
Brasílio Maria Sraga Mello. 
Beneilicta Rosa.de Almeida. 
Baroneza de S. ··Gabriel. 
Brasilio Sefxas Freire Monteiro. 
Belmira Theodora de Alencar. 
Bem.arda Teixeira Ruas Laboriio •· 
Baroneza de Viamão. 
Bertha Borchert Villa Real. 
Belmira Carolina de Oliveira. 
Brigicla de Almeida Rego. 
Brasilia de Aguiar Gama. 
Constança Augusta Damasio. 
Caetana Augusta Gordilho de Barbuda e 
outra. 
Carlota Augusta Mendes. 
Clara Alves Secco e outras. 
Candidn. Belmonte de Andrade e Silva. 
Carolina Buys Hett. 
Camilla de Bittencourt S. Thiago. 
Carmen da Costa Ferreira. · 

· Clothilde Carrero de Macedo Aché. 
Clarindo Carneiro de Oliveira Chaves. 
Clara Dias de Magalhães Antunes. 
Carolina Edwiges Maciel. 
Candida Emília Soares Mamede. 
Carolina Fagundes Velloso. 
Carlota Joaquina Doria de Andrade. 
Carlos Joaquim Domingues de Lameda (sar-

gento reformado). 
Carlota Joaquina Garcez Palha. 
Claudina Josephina Pimenta da Silva. 
Constancio José da Silva Pessoa. 
Gatharina-Leite de Arroxella Jayme. 
Candida Lopes Pereira. · 
Candida Moncorvo Accioli de Almeida. 
Constança Alves Branco de Mello Barreto. 
Corina Menna Barreto da Fontoura. 
Cyria Maria Pereira Bastoe _ 
Custodio da Silva Braga. · 
Catharina de Senna da Paixão. 
Carolina Amalia da Cunh3. ·Belmont. 
Carolina Maria dos Santos e outra. 
Carolina Meirelles da Silva. 
Custodio Pedro (soldado) ~ . 
Carolina R.osa Castello Branco. 
Cyriaca Romero Pereira. · 
Clara de Sâ Brito e outras. 
Carolina Sidonio Lyra da Silva. 
Carlota da Silva Maia Rodrigues. 
Candida Thereza França e outra. 
Candida de Tavora Leite Pacheco. 
Clara Valente Villela de Barros. 
Christovão Werner. 
Dionysia Amelia Antunes do Couto. 
Domitilla Flavia da Silveira Alvares. 
Delphina Marques de Fontes~ 
Deolindà Maria RosaVidigal Guimarães. 

Camar:í. v. I 

Dionysia Mendes da Silva. . . 
Diogo Teixeira de Araujo (soldado). · 
Euphrasia Alves Paes. 
Estller amalia da Silva. 
Elysa Bernardina da Silva. 
Emilia Brum dos Santos Fonseca. 
Emilia Carolina da Cunha Pinheiro. 
Euzebia Carolina da Cunha e Silva. 
Emília Carolina Ferreira Fayão. 
Emília Carlota de Sampaio Sallas. 
Eulalia Duarte da Silva. 
Elvira Eulalia de Campos. 
Ernestina Fontoura Ferreira Souto . 
Elviril. Ferreira Lavandera. 
Estacia Ferraz de Magalhães Castro. 
Eugenia Francisca Pinheiro. 
Ernestina Fagundes Varella e outras. 
Engracia Luzia de Lamare Lessa. 
Elmira Leopoldina da Silveira. 
Eliza Pedrosa Bottas. 
Elvira. Rosa Homem de Carvalho. 
Euphrosina Rosa King. 
Eliza Rosa Quintana Cama.rgo. 
Ernestinn Santos Freixo. 
Emília Carolina Salazar da Veiga Baptista e 

outras. 
Estephania Carneiro de Campos Moreira de 

s. Pedro. 
Emília Adelaide Castrioto Guimarães. 
Elydia Candida Pitangueira de Siqueira 

Flôr. 
Eustaquia Brum dos Santos. 
Emília Francisca. Lages Porto. : 
Francisca .Am,alia Bittencourt. Cardoso. 
Francisca de Almeida Ventura. 
Frailcisca Antonia do Vasconcellos Pereira. 
Francisca Carolina da Costa. 
Francisca Carolina da Costa Guerra. 
Francisca Candida ·ae Guimarães Macedo. 
Firrniana da Costa Ramos. 
Francisca Candida de Souza. 
Francisca Carolina de Siqueira. 
Francisca Carlota dos Santos Avena. 
Francisca Dantos da Silveira Carvalho. 
Francisca Eliza Descbaµips Cunha. 
Francisca Espindola Pralon. 
Francelina Felippina de Jesus Gomes. 
Francelina Fernandes do Nascimento. 
Fernando Gomes Moura (por duas irmãs) . 
Francisca Ignacia Machado de Mello . 
Francisca Rosa Dias Barreiros. 
Francisco José da Silva. 
Florencia Lopes de Andrade. . 
Franklin Luiz Pereira (cabo de esquadra). 
Francisca Moreira de Lemos. 
Francisco-de Paula Penteado (capitão). 
Francisca de Paula de Souza Camisão. 
Felisberta Pereira do Valle. 
Feliciana Ribeiro de Jesus. . 
Firmino dos Santos (soldado). . 
Francisca Xavier do Monte Carmello Fortes. 
Francisco Forjaz de -Lacerda (pelas netas 
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menores do finado capitão de mar e guer
ra João Baptista de Oliveira Guimarães). 

Francisca Guedes de Oliveil"a. e outra. 
Francisco Rodrigues Lima. (brigadeiro). 
Francelina Maria de Vasconcellos Souza. 
Francisca de Paula Freitas e Castro. 
Florisbella Maria de Jesus. 
Francisca Franco de Vasconcellos Chaves. 

·Francisca Maria Pinto Pereira. 
Graciano Amaro da Silveira (capitão). 
Grata Ba.rreto de Menezes. 
Guilherme Constrtncio da Conceição. 
Guilherwina candida Leite Leal. 
Guilhermina Daltro Santos. 
Gabriella Getulio Monteiro de Mendonça. 
Gertrudes Madeira. 
Gabriella Muller de Castro. 
Hortencia de Araujo Aguiar. 
Hilaria Augusta da Costa e Silva. 
Henriqueta Bandeira Coruja. 
Hermelinda Candida da Fonseca Perdigão. 
Henriqueta Cai·neiro de Mendonça, Faure. 
Henrique Fernandes de Oliveira (capitão). 
Hostelina Gonçalves Graça. 
Henrique José de Sai:tt'Anna (soldado). 
Horminda Primitiva Paulina da Silvtt. 
Hortencia Adelaide Guillobel e outra. 
Hortencia Honorata de Pinho Catanho. 
lgnez Angelica Martins da Silveira. 

-lgnez Emerich. 
Isabel Felicia de Magalhães Fernandes. 
Isabel Ignar.ia de Gusmão Villela. 
lgnacio José Ferreira (alferes). 
llluminata Lins de Lyra. 
Innocencia Maria da Coneeiçãu';'
lgnez Muniz de Araujo Menezes. 
Isabel de Oviedo Faria. 
Idalina Pessoa do Carmo Barros. 
Isabel de Santiago Vargas de Azevedo. 
Ignez Candida de Almeida No,g-ueira. 
Ismael Ferreira Guimarães. '" · 
Josephina Aranha Arnaud (pa1>a seus netos 

Sotero e Raphael). 
Jos~ Augu~to Barbosa da Silva (alferes). 
Julia Amelia da Cunha Lima. 
Julinda Ame lia Gomes dos Santos. 
Julia Àmalia Pinto Coelho da Cunha e outra. 
João Alves da Silva Corrê a (1° sargento) . 
João Baptista Braga Junior (volúntario da 

pllit-ria). 
Joaquina de Barros Figueiredo França. 
Julia-Çarolina de Alencastro Autra.Ii e filhas . 
Joanna da Cruz Bertrand de ('.ampos. 
Julia Carlota de Carvalho Drágo. 
Judith Carmelita Camera Seixas. 
Jorge Christiano :Fritz. 
Julia Carolina de Miranda Lomba. 

_ Joanna Carolina de -Mello e Oliveira. 
- Jcánna Candi'ia Pinheiro da Gamara. 

José -Carlos dà; SHva (ex-cabo de esquadra). 
J osepha Cecilia dos San tos Tamandaré. 
Ju,sµna Ermelinda de Azevedo Osorio. 

Joanna Evangelista de Lemos. 
Josepha Flamina Hutim. 
Jesuina Franci.Eca de Oliveira Refugio. 
João Ig-nacio de M.~deiros (1° sargento). 
Josephma lgnez Xavier de Barros. 
José Joaquim da Rocha. 
Joaquim José de Souza Corcor.oca. 
J osephina Leopoldina Gomes Ethur. 
Joaquim Luiz Manoel de Jesus. 
Josephina de. l\1ello Azevedo Marques. " 
João Manael de Castro (Dr., pelos ti.lhos me-

nores do finado capitão-tenente Joaquim 
Gonçalves Martins). 

João Manoel da Fonseca (ex-voluntario da 
patria). 

Jacintha Martingil Freire de Carvalho. 
Juliana Morei ;:iarcez Palha. 
Jacintha Maria de Oliveira Ferraz Pinto. 
Josepha Mattos Pinho de Castilho. 
José de Oliveira Calheiros de Albuquerque 

(capitão). · 
Julia Odilia Carvalhal de Medeiros. 
José Pereira de Faria. 
João Pereira dos Santos (ex-1° sargento). 
Joanna Rosa de Menezes. 
João dos Sántos (carpinteiro da armada). 
José Gomes Vieira de Araujo Coqueiro . 
Josephtt MrLria dos Santos Roma. 
Joaquina Laura Pessot1. 
Joaquina de Bt1rros Figueiredo França. 
Josepbina Cornelia da costa e Silva e outra. 
Joann~. Ludovina Fortuna. 
Josephina Emília Kelly Bracete da Rocha. 
Lydio Antonio Pinheiro (ex-cabo de esquadra). 
Laura Augusta Salazar da Veiga Pessoa. 
Lui.7..a Carolina de Albuquerque •. 
Luiza Cordeiro Negreiros Lobato e outras. 
Lauriana Candida Regueira Duarte de Drum-

mond. · 
Leonor Carlota Rosauro da Silva Cunha. 
Lucia Furquim de Almeida. 
Luiza Firmina da Rocha Pereira Pinto. 
Luiz José Teixeira. 
Luiza Fernandes·de Souza Mesquita. 
Leonor Fortun!l.ta de Souza da Silveira. 
Luiza Guilhermina de Campos e outra. 
Luiza Gautier Ramos. 
Leonor de Lemos Moraes Jardim. 
Leocadia .Maria do Coutei Gouvêa. 
Leopoldina Maria do Nascimento Rocha. 
Leonor de Mello Sampaio e outra. 
Luiza Maria da Silva Muzio. · 
Lina Maria de Sant' Anna . 
Leonidia Pires Alves Ferreira Coelho. 
Lino Ribeiro de Novaes~ 
Leonidia Theodora Espozel. 
Maria_ Angelica de Artiaga. 
Maria · Aldina de Andrade Neves. 
Maria Amalia de Castro Cordeiro. 
Maria Augusta Carneiro da Cunha . Aranha. 
Maria Angelica da Conceição e Mello. · · 
Maria Augusta Esteves Rocha. 
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Maria Augusta Ferreira. 
Maria Rosa Leal dos Reis. 
Maria Angelica de Mello. 
Maria Amalia de Macedo Branco. 
Maria A velina Martins Ferro. 
Maria Amelia de Noronha. 
Maria Amelia Netto Borges. 
Maria da Annunciação Pordeus. 
Marianna Adelaide Pires da Silva. 
Maria Amalia Ribeiro de Carvalho. 
Maria Amalia Ribeiro Schaapp. 
Maria Adelaide de Sá Brito. 
Maria Adelaide de Senna Diás. 
Maria Amalia da Silva Muniz Freire e outra. 
Maria Barboza Corrêa de Brito. 
Maria do Carmo de Albuquerque. 
Maria Christina Andrett Corrêa. 
Maria del Carmen de Araujo Costa. 
Maria da Conceição de Albuquerque Caval-

cante de Campos Mello. · 
Maria Carlota de Azambuja Costa Pereira. 
Maria do Carmo de Barros Barreto de La-

cerda. 
Marianna da Costa Barros Velloso Lessa. 
Maria Carlota Ferreira. 
Maria Carolina da Graça. 
Maria Christina Machado Bueno. 
Maria Candida Pereira. 
Maria Carolina dos Prazeres Costa. 
Maria Candida Seara da Costa. 
Maria das Dores Araujo. 
Maria das Dores e Silva e outra. 
Maria Eliza Cirne Loureiro. 
Maria Ermelinda Loureiro Palmeiro. 
Marianna Eulalia Lobo e Albuquerque. 
Maria Eugenia Pinto de Almeida Amor. 
Mathilde Eugenia Sepulveda de Mello. 
Maria Estephania Tra vassos da Costa. 
Maria Francisca A vena Pimentel. 
Maria Ferreira de Borba. 
Maria Fausta da Fontoura Freitas. 
Mària Ferreira Simões. 
Manoela Garcez Freire dá Fontoura. 
Margarida da Gloria Godinho. · 
Maria da Gloria Marcondes da Costa. 
Maria Garcia· Martins. 
Maria Gertrudes Petra de Barros. 
Maximiana Geralfina da Purificação. Vargas. 
Ma~ia da Gloria dos Reis Mendonça (reque-

rIIDento dos membros do fôro e· da Inten
dencia Municipa.l da Gidade de Tres Pontas). 

Maria Herminia de Castro Brito. 
Ma:i,•ia a:enriqueta de Gouvêa e Silva. 
Maria Henriqueta da Silva Coutinho. 
Maria Honorina Soares Woolf e outras. 
Marianrià. ldaíina de Arruda Passos. 
Maria Isbella de Leão ·e outra. · 
Maria Izabel de Noronha Torrezão. 
Maria Ismenia de Oliveira Coelho. 
Maria Izabel dos Santos Oliveira. 
Maria JQsé BarOO,lios d.e Amorim e outra. 
Maria {oaqwna :i3.~rbQs~ d,~ C3t_*9· - · 

Maria José de Bruce Mariz Sarmento. 
Maria Joaquina de Camargo. 
Maria Julia Coutinho Greenhalgh. 
Maria J oanna Carvalhal Machado. 
Maria José Domingues de Albuquerque. 
Maria Joaquina Fernandes Barros. 
Maria Josephina Garcia de Mesquita. 
Maria Jesuina Lisboa Monteiro. 
Maria José de Macedo Accioli. · 
Maria José de Oliveira e Silva Carvalho. 
Maria .-:-oaquina do Patrocínio. 
Maria. Joaquina de Sant'Anna. 
Maria José da Silva. 
Maria J osephina Seara Lisboa. 
Maria Joaquina da Silveira Lima. 
Maria Jesuina Torres Gabiso. 
Maria Leocadia Alve$ Tourinho. 
Maria Luiza Barreto Pedroso. 
Maria Luiza Gonzaga da Costa. 
Maria Luiza da Gama de Eça. 
Maria Lydia Gurriti Pessoa de Freitas. 
Maria Luiza Moreira de Carvalho Rocha. 
Maria Laura Marques dos Santos. 
Maria Leocadia Pereira Alves. 
Maria Luiza Pinheiro de Campos. 
Maria Leonor de Pontes Lassance. 
Maria Luiza Rollim Pinheiro. 
Maria Luiza de Souza. 
Maria Lins Velloso da Silveira. 
Mercedes Marcos de Azevedo. 
Maria de Medeiros Paes Leme. 
·Miquilina Maria Ruas. 
Maria de Mesquita Ribeiro. 
Maria Mafalda Velloso. 
Maria do Nascimedto Oliveira Carvalhal. 
Maria Olympia de OliveJ.ra Cyrillo e filha. 
Márgarida Peçanha. 
Manoel Possoa de Araujo (e:x..,praça do exe1'-

cito). . 

Maria Pinto de Araujo Corrêa; 
Maria Praxedes Cavalheiro e Silva. 
Maria da Paixão Goulart de Castro. 
Marcolina Pinheiro Picaluga. 
Marfisa Rodrigues Cabral. 
Maria Rosa do Carmo Lacerda e outra. 
Maria Rosa de Lima. · 
Maria Rosa de Oliveira Bastos. 
Maria Rita de Queiroz Umbuzeiro. 
;v1arfana Rodrigues da Silva. 
Maria Sebastiana Cavalcante Pereira da. 

Silva. · 

Margarida da Silveira Pinto. 
Maria de Serpa Pinto Pessoa. 
Manoel dos Santos (soldado). 
Michaella Sapority Tavares. 
Marianna Tautphoeus Bello e irmã. 
Maria Theodora Lamas Dias. 
Maria Theodora Ribeiro e outra. 
Maria da Gloria Sà Monteiro de Barros. 
Maria Candida de Senna Braga. 
Maria Luiza C. Cabussú. 
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Mathilde Carolina do Am;iral Varella. 
Mathilde Virginia da Matta Landim: 
Narcisa Candidade Andrade. 
Olympia Candida da Costa Telles. 
Oiympia Carolin·1 da Silva Barata. 
Ophelia Palmim Schneider. 
Olympia Tolentina Xavier. 
Placida do Amor Divino Galvão. 
Presciliana Benedicta de Barros Carvalho. 
Pedro Breton Ferreira Monforte (sargento). 
Procopia Caldas de Carvalho. 
Porcina de Carvalho Menezes. 

- Paulina Huet de Bacellar Pinto Guedes e 
outras. 

Quiteria Maria da Conceição. 

Vicente Moretti Foggia (cirurgião tenente re
. formado). 
Directoria Geral <la, Secretaria de Estado 

dos Negocios do Interior, 13 de Julhc de 
. 1891.-Aritonio F. Copertino do Amaral, di
rector geral. 

20 a. SESSÃO E!II 18 DE JULHO DE 1891 

Presiclencia dos Srs. Oliveira Pinto (1~ vice-
presidente) e M atta Machado. 

Ao meio-dia, o Sr. presÚl.ànte declara não 
haver sobre a mesa expediente a cuja leitura . 
se possa proceder antes da acta. 

Rita Augusta da Costa Passos. 
Rosalina America da Cunha Vianna 
Rita de Araujo Silva Jansen. ' 
Rosa Carlos de Araujo. 
Rita Carolina de Ma.cedo Camello. 0 Sr. Vin.haes _sr. presidente, 
Rita de Cassia Mello e Souza. 
Rosa Ermelinda da Cunha Albuquerque. pedi a palavra para defender o pobre, o des-
Romana Joaquina de Brito Pacca. protegido. como é meu costume. 
R~sa de L~ma Bello Bangoim. Aproveitando o tempo, vou apresentar um 
Rita ~erc1a Maggessi Smissaert Caldas. projecto de lei relativamente á igualdade 
Rosalma Paes Ballo. dos empregos publicos. 
Rosa Petronilha de Oliveira Ribeiro. Sr. v.residente, a Republica nada tem feito 
Rosa Ricardina Barreto. em prol do pobre, do desvalido. 
Rosa dos Santos Coelho. Tenho visto crear-se a casta dos argenta-
Rosa Maria Vieira Leal. rios, dos plutocratas, e, entretanto, o pobre, 
Severiano Alves Ribeiro (ex-cabo de es- o desprotegido, està em peiores condições 

quadra). que antes de 15 de novembro. 
SgV!na Candida dos Santos Mello. O chefe de policia, em uma circular, re-
Silvma Eliza de Faria Costa. commendando medidas de conveniencia sobre 
Senhorinha Pimentel Franca os cortiços, teve a ousadia de classificar de 
Sirena Pinto da Victoria. ~ · gatunos os moradores desses cortiços, quando 
Senhor~ha da Silva de Sant'Anna. nos grandes boteis e no encilhamento ha 
Seraph!na Perei_ra Alves de Araujo. . muito gatuno de casaca e luva de pellica. 
Senhormha Maria da. Conceição. Não sei com que direito esta autoridade 
Theodora Anto~faa de Andrade Cuyabano. irroga uma injurfa, a esses pobres homens, 
Theodora Amalia Boisson. de mãos calosas que com seu trabalho . pro-
Thomazia Adelaide Conrado curam a subsistencia para suas familias. Hoje, 
Theodora Cachoeira. o maior crime neste paiz é ser pobre e desprü-o 
Tullia·.da Costa B~rges. tegido. Os homens que estão sob as .arvores 
Tertuliano Francisco de Cerqueira (cabo de frondosas da protecção official: disfrutam esta 

esquadra).' capital, e, de modo directo, oneram uma popu-
Thomazia lzabel Alvim. lação de 1.000.000 de habitantes com uma di-
Theresa Sophia Lomaignere. vida enorme, para tratar,não do saneamento, 
Thereza dos Santos Pederneiras. mas para augmentar a mortalidade, janota vel, 
Th d s desta cidade ; eu venho, mais uma vez, ten-

ereza os antos Barreto de Albuquer- tar ver si estamos ou não em uma verdadeira 
q~. · Republiêa. O meu projecto refere-se a uma 

Umb~l~na Magna de Jesus. justa igualdade, para que o operario tenha 
Umbel'ina de Araripe Cavalcante de Albu- as mesmas regalias que tem o funccionario 

querque. publico; porque, desde que este recebe dos 
Umbelina p. Ferreira. cofres do Estado o mesmo dinheiro que re-
V~rgiilia Augusta de Mello carvalho. c~b~ o operario, entendo que este tem tanto 
V!ctoria Clementina Lopes de Gomensoro dir~ito como aquelle a gozar das mesmas re-
Vi~nte Ferreira ·de Faria Goiábeira 

0

(ca- galias. . _ . 
pitão.) . Reservando-me para., na d1scussao do pro-

Viscondess d J y. j~ct_o, desenvolver todo e meq pe!1samento, 
a e ary. ( limito-me, por agora, a mandal-o a mesa. · 
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Vem á mesa, é lido, considerado objecto de 
deliberação e enviado á commissão de consti
tuição, legislação e ,justiça o seguinte 

PROJECTO N. 40-1891 

o qual ainda não vi ninguem levantar o 
seu protesto. 

E', pois, exactamente para esse fim que eu· 
trago o assumpto para a consideração desta 
Camara. ~ 

Apresento-o, por ora> sob a fórma de um 
pedido de informações para que, habilitando-

Supprime as distincçües entre jornaleiros e me com o conhecimento das clausulas do con
em,pregados do quadro para- que todos os -tracto, e as informações que o digno enge
cidadãos estipendiados pelo erario publico nheiro fiscal haja prestado ao governo, para. 
gosem das mesnias immunidades, regalias e orientar-me e ver si se tem cogitado de sal- -
favores var ao menos alguma cousa desse desastre 

que se está dando com o assentimento do 
proprio governo da Republica. O Congresso Nacional decreta: 

Não era minha intenção tratar deste as• 
Art. 1. ° Ficam supprimidas as distincções sumpto já e só pretendia referir-me e:x:clus-

entre jornaleiros e empregados do quadro sivamente ás obrás do viaducto e quebra-mar. 
para o fim de todos os cidadãos estipendiados Agora, porém, sr. presidente, com a noticia, 
pelt> erario publico gozarem das mesmas im- do telegramma, de haver sido recebido o 
munidades, regalias e favores. edificio da alfandega, que é parte integrante 

Art. 2. º Ficam revogadas todas as disposi- e mínima dos trabalhos do porto, sem. as 
ções em contrario. obras principaes, urge saber-se si a empreza 

Sala das sessões, 16 de julho de 1891.- entra, desde já, no uso-fructo das garantias ou 
Augusto Vinhaes. - Nilo Peçanha.- Carlos coacessões que haja o governo cedido relati
Garcia.-Menna Barreto -Gonçalo de Lagos. vamente ao imposto de · armazenagem ou 
-SantosPereira.-Oustodio deMello.-Caeta110 outras quaesquer vantagens resultantes do 
de Albuquerque.-Cassiano do Nascimento.- contracto. 
Francisco Badaró.-Antao Faria.-Nelson de Ul\1 SR. DEPTJTADO -Nessa questão de me-
Vasconcellos.-J. Ourique.-Moniz Freire.- lhoramentos de portos ha muito que elu- -
C. Zama.- A. Moreira da Silva.-J. Retum cidar. 
ba.-Barbosa Lima.- Baptista da Motta.-
Joaquim Pernambuco.- Cantüo.-C. Palleta. OUTRO SR. DEPUTADO -- A começar pelo 
-Sampaio Ferraz.- BezerrU.- Figueiredo. Rio de Janeiro. 
-João Lopes .-R. Nina Ribeiro.-A. Stoc- O SR. BEZERRIL -- Tem-se dito aqui que 
kler. -Fróes da Cruz. -Jesuíno de Albuquer esses innumeros pedidos de informações são 
que.-Demetrio Ribeiro.- Bellarmino o .. r ... feitos por mero expediente de opposição, e 
neiro_ .. -J. de Serpa.-Jose Bevilaqua.-Joao partem justamente daquelles que teem o 
de Siqµeira.-lndio do Brazit.-Cardo~o de maxi:no empenho de não introduzir ou fazer 
M eUo .- Bezov.ro. - França CanJalho. - resuscitar o parlamentarismo. 
Alberto Brandão.- Glicerio.-I'acifico Mas- Mas, Sr. presidente, si eu pudesse, por 
carenha._;, Bueno dePaiva.-G. Ramos--João outro modo, obter os esclarecime!l.tos'de que 
Lres .-J. Avelkir.-Viotti.- La'lnounier Pires ora necessito, officialmente, de certo não apre- · 
Godofredo. -Rodrigues Fernandes.-Thomaz sentaria este requerimento-
JJelfino. Inutilmente tenho folh,iado, os relatorios dos 

Srs. ministros da agricultura, onde muitas 
O Sr. Bezerril - Sr. pre.;idente, dessas informações deveriam existir. 

ha dous dias, ·um dos jornaes desta capital Exactamente nos dous ultimos relatorioS, 
publicou um telegramma do Ceará, decJa- que se referem á época mais critica e affiictiva 
rando que o fiscal das obras do porto, por por que tem passado os: trabalhos do porto 
parte do governo, havia recebido o novo edi- do Ceará, e justamente onde muito pouco 
ti.cio da Alfandega da Fortaleza que estava ou quasi nada absolutamente se encontra a 
sendo construido conjuncta.mente com o que- respeito das informações de que preciso. 
bra-mar e o· viaducto; obras que constituem O relatorio do Sr. Lucena repete resumida
justamente o que se chama - melhoramentos m~nte o que disse o seu antecessor o Sr. Gli~ 
do porto do Cearà. cerio; isto é, que Q contr~cto foi prorogado 

Eu, quando ha poucos dias · sustentava o até 31 de dezembro deste anno (1891), praso fa- _ 
parecer da commissão de fazenda e industria, tal marcado para a Ceai·á Harbour (J orpora
a res_peito de um proiecto autorisando a ven- tion concluir assaas obras, estipulando-se que . 
da oú arrendamento da Estrada de Ferro de até então :vigorará: a garantia de Juros de 6 °lo 
Baturité, fallei incidentemente a respeito da- sobre o capital de 2.500:000$, destinados ás 
quella monstruosidade, verdadeiro escandalo mesmas obras; bem como á construe<",ão de · 
que tem indignado a toda gente, mas contra ·um edificioparaalfandega. · · ' 
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E accrescenta (Zê): 
< Do quebra-mar proj ectado com a extensão 

de 61 o metros, estavam concluídos 431, quando 
em fevereiro ultimo foram interrompidos os 
trabalhos por força de estragos sobrevindos á 
linha de transporte dos ma toriaes. 

« Os .edifi.cios da alfandega e guardamoria, 
solidamente construidos e bem acabados, ca
recem apenas de leves trabalhos para defini
tiva conclusão.» 

Eis tudo quanto ahi se encontra. Mas devo 
rectificar um ponto e vem a ser: nã~ ha taes 
edificios para alfandega e guardamorrn.. 

O edifi.cio é um unico para os dous mis
teres. 

Absolutamente não se encontra uma unica 
palavra que explique o porque a empreza 
não terminou, em tempo, as obras, e que 
obstaculos foram esses de força maior que 
justificaram a prorogação mencionada, creio 
que por mais de um a.nno, dentro de cujo pe
riodo a empreza quasi nada tem feito para 
levar o quebra·mar a seu termo, por isso que 
desde fevereiro estão :novamente interompi
dos os trabalhos. 

Outr'ora os relatorios dos Srs. ministros 
traziam grandes côpias de informações e, em 
annexos, utilíssimos detalhes e exclareci
mentos aos differentes ramos da publica. 
administração. 

Agora, porém, não sei si isso é antagonico 
ao novo regimen, o que é certo é que, sendo 
esses trabalhos destina.dos ao Sr. Presidente 
da Republica, que tem sempre e muito o que 
fazer e pouco lê, segundo diz-se, convém, 
mesmo, que sejam assim resumidos; mas sem 
conter informações fidedignas, as essenciaes, 
pelo menos, parece que o melhor seria supri
mil-os por economia dos dinheiros publicos. 

E não pense V. Ex. que estou exage
rando. 

·Posso proval-o com factos referentes ao 
meu estado. 

Por exemplo : no artigo Poços artesianos 
diz o relatorio ultimo, da agricultura, á pa
gina 70 ( Lê ) : 

~Nos' t~r~~s do. co~t~a~t~, de~~rà ~ada· p~ç~ 
fornecer diariamente um minimum de 300.000 
litros de agua, tendo-se obrigado o conces
isionario a receber sómente o pagamento esti
p~laâ.o ( 50.000 dollares por apparelho ), 30 

· dias depois de verificada a perfeição da obra.» 
Chamo agora bem a attenção dos meus col

legas para este :final : 
«Devem achar-se concluídos dous dos referi

dos poços, constn,ndo de informações do con
cessiomario, produzirem elles maior volume 
d.e agua do que o estipulado no contracto 
de 2 de janeiro de 1889.» 

< Ainda não foram, porém, dividamente 
examinados para que possam ser recebidos. » 

Inf.alizmente, Sr. presidente, é completa
mente inexacto ou destituído de verdade tudo 
o que se contém nesta parte íf:Dar, e só por 
maldade ou má vontade a nós cearenses o 
Sr. ministro affirmar taes cousas. 

O distincto e consciencioso engenheiro 
americano Sl'. B. Dixon Armstrong, escru
puloso e correcto como se mostrou, estipu
lando que só receberia o pagamento 30 dias 
depois de verificada a perfeição da obra, não 
poderia ter ministrado ao governo falsas in
formações cnmo essa. 

O que ha de verdadeiro é o seguinte: con
tractados os poços, o Sr. Armstrong ainda 
se mostrou perfeitamente correcto e conscien
cioso tentando perfurar o primeiro poço em 
condições as mais desf"avorav.3is, para o que 
acceitou o local designado em Canafistula, 
porque tinha plena convicção que havia de 
fazer jorrar agua, mesmo nesse logar. Infe
lizmente, porém, nem com o clobro ela pro
fundidade calculada. a agua appareceu, e, 
tendo-se inutilisado ou se tornado escaço o 
apparelho, o trabalho não foi concluido, en
commendando o Sr. Armstrong novos instru
mentos. 

Lembro-me, Sr. presirlente, de já ter lido, 
creio mesmo que no Diario Officicil, que 
o assentamento dos poços artesianos do 
Sr. Armstrong fôra transferido a uma em-
preza. _ · 

Talvez essa, menos escrupulosa do que o 
primitivo concessionaria, para. explorar o 
negocio, haja transmitticlo as aludidas in
formações para fazer reclame no relatorio do 
Sr. ministro. 

Está, pois, Sr. presidente, plenamente jus
tificada a necessidade que temos de pedir in
formações ao governo, e este na obrigação 
de não furtar-se ao dever de ministral-as 
cvm toda a exactidão e a maxima brevidade 
possivel. 

Mas, Sr. presidente, voltando ao assumpto 
que me preoccupa, devo dizer a V. Ex. que, 
mesmo do muito pouco que se encontra. nos 
relatorios do Sr. Rodrigues Silva de 1887 e 
1888, ha sempre alguma cousa que nos ha
bilita a asseverar que a Ceara Harbour Cor
poration nunca se deu press;i. a executar as 
obras do seu contracto com a actividade ne-· 
cessaria, nem procurou em tempo algum 
evitar os successivos revezes que, tc"tlvez to
mados á conta de força maior, autorisaram o 
governo a prorogar o prazo para a termina
ção das obras até o :fim do corrente anno. 

Começados os trabalhos em agosto de 1886, 
com elles appareceram os taes revezes, por
quanto, após o assentamento das estacadas e 
da pedra fundamental, o que se e:ffectuou em 
novembro do mesmo.anno, a empreza encon
trou-se logo com difficuldades para obter um 
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dos principaes materiaes-a pedra-que lhe 
vinha pouca., e não muito boa~ do Mucuripe. 

A empreza contractou então com a Estrada 
de Ferro de Baturité a conducção de pedras 
da serra da Monguba, fazendo por este modo 
acquisição dê bom granito. 

Outros materiaes tinham sido encommen
dados ria Europa, mas não baviam chegado a 
esse tempo, e a falta fora tão notavel que o 
Sr~ fiscal julgou de seu dever communicar 
por telegramma ao governo, logo que elles 
chegaram. 

Póde ser, Sr. presidente, que -para tudo 
isso haja explicação plausivel e a,cceitavel, 
mas o que sobremodo acho inexplicavel e 
altamente condemnavel é que a empreza, 
entre os seus apparelhos, nunca tivesse uma 
só draga ou qui.:1.lquer outro poderoso instru
mento de excav;1ção, com o qual fosse remo
vendo as areias que se foram accumulando e 
inutilisando, ::ião só as obras rio quebra-mar, 
como o ancoradouro. que está hoje completa
mente aterrado. 

A morosidade e a irnprevidencia tambem se 
fizeram sentir na construcQão do edificio des
tinado para alfandega e guarda-moria, ora 
por falta de madeiramento, ora por não ter 
chegado a pedra para a sapata do edificio,que 
a companhia mandara preJ?arar na Parahyba, 
de qualidade muito inferior á que poderia 
obter nas pedreiras da Monguba, a alguns 
kilometros de distancia. ~ 

A garantia de juros-essa sim-nunca en
controu demoras nem revezes. 

Custa-me acreditar, Sr. presidente, que 
todas essas delongas tenham sido proposital
mente calculadas para, demorando as obras, 
usufruir-se sem maiores despezas a garantia 
dos juros de 6 º/o sobre o capital de 
2.500:000$000. 

o certo é, porém, que; ate 1888, só em 
garantia de juros e fisc:tlisação havia Q Estado 
gasto cerca de 250: 000$, a decima parte do 
custo total das obras, simplesmente para 
inutilisar-se o porto do Cea.rá ! 

E' impossivel, Sr. presidente, que o fiscal 
da obra tenha deixado de remetter ao go 
verno todas as informações que caso tão 
extranho exigia, para ao menos arredar de 
si tão grande responsabilidade. 

Faço justiça ao distincto engenheiro que 
até bem pouco tempo exercia o cargo de 
fiscal, e é precisamente por isso que julgo 
irnprescindivel conhecer-se todas as suas 
informações e quaesquer outros esclarecimen
tos, entre os quaes deverâ existir o que 
concerne ãs obras complementares de des
obstrucção permanente · e _:bem assim a modi
ficação ou alterações que so:ffreu o plano 
primitivo do engenheiro i.Dglez' ·Sir John 
Ha.wkshauw. 

Tenho ouvido dizer-se que e:fíectivamente . 
houve 'alteração no plano primitivo do no
tavel engenheiro, mandada fazer justamente 
pelo governo. E' corrente dizer-se que houve 
erro de traducção, e que dahi é qlie partiu 
todo o mal, cujas horrorosas consequencias 
todos lamentamos sem remedio, nem mesmo 
responsabilidade por parte da empreza que 
tomou a si a execução. 

Chegando eu do Pará ao Cearâ em 1888, em 
breve tempo convenci-me que o porto estava 
perdido pela crescente e rapida accummulação 
das areias,não só na bacia destinada ao anco
radouro, como pela enorme praia que se for
mava pelo lado exterior do quebra mar'. 

Publiquei por esse tempo um artigo com a 
minha assignatura em uma das folhas da 
capital, inquerindo da especie de obras com
plementares que a empreza propunha füEer 
para impedir a continuação ao aterro pelo 
e:treito de um guia corrente. 

O meu fim era simplesmente provocar uma 
resposta que me habilitasse a continuar a 
discussão, pois que eu tinha o ma:dmo inter
esse de tratar do assumpto, embora faltas
sem-me estudos especiaes sobre esse genero 
de trabalho de engenharia. hydraulica. 

Mas nem a empreza nem o engenheiro fiscal 
se dignaram dar-me uma só palavra em re
sposta. 

Afinal, nem as obras principaes conti
nuaram, nem as taes complementares foram 
iniciadas, e o resultado foi as areias tudo 
invadirem. 

Sr. presiçlente, reputo tudo isso que se está 
consumando mu_ito grave, e posso afirmar a 
V. Ex. que o porto do Ceará está mil vezes 
peior do que o era ha tres seculos. · Em todo 
esse tempo aquelle littoral nunca so:trreu al
teração; no entretanto, bastou que o a (Jearà 
Harbom· Corporation desse começo aos seus 
trabalhos para que • as areias movediças ca- . 
prichosamente as fossem enterrando para, so
bre ell_as, formar. uma irnµiensa praia mais 
desabrigada e per1g9sa do que a primitiva. 
· Nunca vi em engenharia tão grande des-
astre com esse! · 

Ao decaido governo pesaria sómente a re- . 
sponsabilidade de tal desserviço ao Cearâ si o 
governo·provisorio da Republica, conhecendo 
o assumpto, não o tivesse encampado. 

O governo legal da Republica nada tem 
feito para remover, _si é possível; as conse
quencias desse tremendissimo erro e todos os 
se~s ab~sos; ao coo trario, a~rava, a meu ver, 
a Situaçao. mandando acce1tar o edfücio da 
alfandega que, embora seja parte integrante 
das obras, quasi nada é em relação ao quebra
mar totalmente perdido e abandonado no_ 
meio do areal. . · -

Seria um crime si me conservasse indif e
rente a tudo isso, não profligando àbusos 
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como -estes de esbanjar-se os dinheiros da 
Republica para fazer um desserviço á minha 

·terra.: .. · . · 
· caiâ éu, muito embora, no desagrado de 
queni quer que· seja, nem por- i.Sso deixarei de 
cumprir com o meu dever. 

Pouco si me dá, ta.mbem, que os amigos do 
governo entendam que estou fazendo obra de 
opposição ou desenterrando o -parlamenta
rismo. 

Mas, Sr. presidente, tenho ta.mbem ouvido 
dizer que a empreza luta jà ha. tempos com 
sérias diffümldades para obter augmento de 
capitaes para fazer acquisiçã.o dos apparelhos 
de dra,,,c>-a.gcm necessarios nos trabalhos da 
desobstrucção. 

Tudo isso depende de que o nosso governo 
acceda ao pedido de augmento de capital com 
garantia de juros. E' quasi certo que o go
verno não accederà . 

Seja, porém, como for, o certo é que a 
empreza não terminara suas obras em 31 de 
dezembro. 

Convirà ou não ceder a uma nova proroga
ção i 

Não e facil de responder a esta interroga
ção. 

Em todo o caso, consignando aqui meu pro
testo contra os embaraços ou prejulzos que 
possam resultar do acto do Sr. fiscal ter re
cebido o edificio da alfandega sem que nada. se 
tenha resolvido acerca. da terminaçi«> das 
obras do quebra-mar, aguardo os esl1lareci
mentos e informação que são pedidos neste 
requerimento. (Muito bem. ) (Lê) 

Vem à mesa., e lido, apoiado e posto em 
discussão, que é sem debate .encerradà, ficando 
adiada a votação, o seguinte . 

Requérimento 

·Requeremos que pelos caoaes competentes 
se peça ao Poder Executivo cópia do contracto 
celebrado pela Ceara Harbo1.1.r Coryoration,para 
a. execução das obras de melhorn.mcntos do 
porto da Fortaleza, no Ceará, com as modi
:ficações feitas no plano primitivo, e bem 
assim da construcção do edificio que tem de 
servir para. a alfandega e guardamoria, com 
as informações que houverem sido prestadas 
acerca. desse object o pelo engenheiro fiscal 
dos trabalhos. 

Sa,la das sessões, 18 de julho de 1891.
:BezerrU Fontenelle.-Barbosa Lima. 

Procede-se .á chamada.. á qual r espodem os 
Srs: Oliveira Pinto, Matta. Machado, Paletta , 
Niaa Ribeiro, Retumba, Nogueira Paranaguâ, 
lnnocencio Serzedello, Cantão, Pedro Cher
mont, Matta Bacellar, Costa Rodrigues, Ca-
5emiro Junior, Rodrignes Fernandes; Hen
rique de Carvalho, Nelson, Pires Ferreira, 

Martinho Rodrigues, Barbosa Lima, Bezerril, 
João Lopes, José Avelino, José Bevila.qua, 
Gonçalo de Lag:e>S, Nascimento, Pedro Velho, 
Miguel Castro, Amorim Garcia, Epitacio, 
Couto Cartaxo, Sá Andrade, Tolentino de 
carvalho, Rosa e Silva, Gonçalves Ferreira, 
José Mariano, .Toa.quim Pernambuco, Jnven
cio ·de Agular, André Cava.lcante, Pereira de 
Lyra, João de Siqu.eira, J oão Vieira, Luiz de 
Andrade, Espirita Santo, Bellarmino Car
neiro, Theophilo dos Santos, Pontes de Mi
randa, Oitic1 c~, Ga biuo Besouro, Ivo do Prado, 
Oliveira Valladão, Felisbello Freire, Augusto 
de Freitas, Paula Argollo, Tosta, la.ma, 
Arthur Rios, Garcia, Pires; Marcolino Moura., 
Sever ino Vieira, Santos Pereira, Cu,stodio 
de Mello, Milton, Amphllophio, Franc~s~o 
Sodré, Dionysio Cerqueira, · Muniz Freire, 
·Athayde Junior, Leovigildo Filgueiras, Car
doso de Mello, Fonseca e Silva, Nilo Pe
çanba, Cyrillo de Lemos, Alber to Brandão, 
Virgilio Pessoa, Franç.a Carvalho, Baptista 
da Motta, Fróes da Cruz, Alcindo Guana
bàra, Erico Coelho, Sampaio Ferraz, Lopes 
Trovão, Aristides Lobo; Chrispim, Furquim 
Wernech, Jesuíno de Albuquerque, Vinhaes, 
Thomaz Delfino, Figueiredo, A.ntonio 
Olyntho, Bndaró, João Pinheiro, Pacifico 
Mascarenhas, Leonel Filho, Chagas Loba.to, 
Jacob da Paixão, A le::t:andrc Stockler, Fran
cisco Veiga, Lamounier, Gonçalves Chaves, 
Americo Luz, Feliciano Penna, Viotti, Fer
r eira R.abello, ~noel Fulge ncio, Astolpho 
Pio, Gonçalves Ramos, Carlos Chagas, Do
mingos Rocha , Costa Machado, Domingos 
Porto, João de A vellar, Ferreira. Rabello, 
Bueno de Paiva, J oão Luiz,. Bernardino de 
Campos, Francisco Glicerio, Cesario Motta, 
Moraes Barros, Adolpho Gordo, Domingos 
de Moraes, Angelo Pinheiro, Carvalhal, 
.Mursa, Paulino Carlos, R.odri"'ues Alves, 
Alfredo Ellis; Carlos Garcia, Moreira da 
Silva, Almeida Nogueira, Rubião Junior, 
Leopoldo de Bull1ões, Guimarães. Natal, 
Azevedo, Caeta.no de Albuquerque, Bellar- . 
mino de Mendo.nça., Marciano da Magalhães, 
Fernando Simas, Carlos Campos, Schmidt, 
Lacerda Coutinl10, Victorino Monteiro, Pe
reira da Costa, Antão· de Faria, Borges de 
Medeiros, Alcides Lima, Thomaz ·. Flores, 
Abreu , Cassiano _elo Nascimento e Demetrio 
Ribeiro. A 

Abre-se a sessão -

Deixam de comp arecer com causa. pal'tici
pada os Srs. Belfort Vieira, Arifrisio Fialho, 
Justiniano de Serpa., Pedro Americo, Paula 
Guimarães, Urbano Marconues, ViI'iato de 
Medeiros, Gabriel d e Magalhães; Alvaro Bo
telho, Dut ra. Nicacio, Honorio • BaptiSta . e 
Rocha Osorio ; e sem . causa part,icipada os 
Srs. Uchôa. Rodrigues, Alminio ,A:ffonso, ·Ray-
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mundo Bandeira, Annibal Falcão, Seabra, 
· Pires e Albuquerque, Fonseca Hermes, Ma
nhães Barreto, Joaquim Breves, Luiz Murat, 
Jacques Ourique, Ferreira Brandão, Costa 
Senna, Aristiáes Maia, Francisco Amaral, 
Ferreira Pires, Monteiro da Silva, Martinho 
Prado .Junior, Lopes Chaves, Costa Juriíor, 
Rodolpho Miranda, Fleury Curado, JuJio de 
Castilhos, Ernesto tle Oliveira, Fernando 
Abbott e :t\íenna Barl'<:ltb. 

E' lida e posta em discussão a acta ·da 
sessão anterior. . 

o :-si-. Epitacio l?essoa com
munica êlO Sr. prt~sidente que deixou de com
p~u>ecer ·a sessão de hontem, por estar em 
conferencia com os membros da commissão do 
Senado·que fazem parte dacommissiío incum
bida de e!a.borar a iei de responsabilidade do 
Presidente da Republica, da qual faz parte. 

Ningueni mais pedindo a palavra, ê dada, 
por a pprovada a acta. 

o SR.. 1° SECRETARIO precede à. leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do 1° secretario do Senado, enviando o 
seguinte 

PROJECTO 

Manoel Bezerra de Albuquerque Junior.
Antonio Nicolào Monteiro Baena, servindo de 
4° secretario. 

-A' commissão de constituição, legislação 
e justiça. 

Do Ministerio dos Negocios da Justiça, de 
13 de corrente,, enviando o requerimento do 
Dr. Joaquim Cardoso de .Mello major me
dico de 3:i. classe do corpo de saude da brigada 
policial desta c:-apital, pedindo um anno de 
licença com todos os vencimentos, para tratar 
de sua saude na Europa.~A' commissão de 
fazenda. 

Requerimentos : 
De José Maria H.onorato Fernandes, pe

dindo melhoramento de aposentadoria.-A' 
mesma commissão. 

Do desembargador Julio Cesar Berenger 
de Bethencourt, pedindo melhoramento de 
aposent:'\doi•ia.-A' mesma commissão. 

De Joaquim l\faria dos Anjos Espozel e 
outro, pedindo que lhe seJam abonadas as 
custas marcadas no respectivo regimento.
A's commissões de fazenda e de constituição, 
legislação e justiça. 

De Tito Barreto Galvão, pedindo diversos 
favores para o embelezamento e transíor
mação da rua Sete de Se~embro.-A' com
missão de fazenda. 

Do ma:jor reformado Thomaz Augusto de 
Vascoqcellos Coimbra, pedindo mellioria ·da 
refomw.. - A' eômmissão de marinha e 
guerra. 

De Joaquim Adelino . e Silva e outros, pe-
O Con~resso Nacional decreta : dindo permissão para incorporarem o Banco 

~ Monetario do Brazil.-A' mesma commissão. 
Art. 1. 0 E' estipulado em 30:0CO$ annuaes, De Mathilde Carolina de Araujo e Silva, 

pagos mensalmente, o subsidio que a Consti-· pedindo reversão da . pensão que percebia 
tuição, art . . 46, manda pagar ao Vice-Presi- Carolina Leopoldina de . Araujo Nev-es, para 
dente da Republicu.. . a :fil 11a desta :Maria Eurídice. - A' masma 

l~sse subsidio começa, a perceber-se desde commis&io. 
a data dn. posse. . . .. 

Art. 2. 0 O Vice-Presidente da Republica o Sr. »F'.ran.cisco Glicerio- O 
perceberá, outro~im, para as despezas de seu Diario Olficial de hontem publicou o decreto 
estabelecimento, a ajuda de custa de 5:000$000. n. 436 B, de 4 do corrente,concedendo a P!tl'-

Art. 3.0 Vencerá subsidio igual ao do ticulares, privilegio para a construcção de 
Presidente o Vice-Presidente da Republica, uma €strada de ferro no littor:.il entre as cida
quando, em ".irtude do art. 41 da Constitui- des ele Paraty, no estado do Rio de Janeiro; e . 
çã.o, estiver no exercicio do cargo. · 1guape, no estn.do de S. Paulo, passando por 

Art. 4.º Quando o Congresso não fixai'. o Ubatuba e Caraguatatuba, S. SebastiM e 
subsidio do . Presidente e do Vice-Presidente Santos, decreto esse do Ministerio da Agri-
para o período presidencial futuro, continuará cultura. · · · 
a -viaorar para este o subsidio estatuido para, Ora, essa concessão não é da competencia 
o periodo presidencial anterior. · da Vnião e sim conjunotamente dos- esta~os 

· do Ri.o de .Taneiro e S. Paulo, como se vê do 
Art. 5_ 0 Revogam-se as disposições em arL 2ª § lº do decreto n. 524 de 26 dejunho 

contrario· de 1890, que assim se espi:'ime : · 
Sala. das sessões, 16 de julho de 1891.-_ « E' da competencia . do governo de cad~ 

Pr-i:dente J. .de M<waes :Sart·os, vice-pres'i.- estado a concessão de linhas . ferreas em séus 
dente.-João Peil:ro »Belfort Vieira, 1° secre~ -respectivosterritorios, tendo por· :(im ligar< 
taJ'ío ~ .. ~ Gil- Diiiiz · Goulart, 2° secretario.""'."" centros populosos ou regiões · productiva·s, 

Camar11. V. I 5:1: 
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quer as linhas da yiação geral, quer a portos 
situados no proJ?riO littoral. 

« § 1° Si as lmhas tiverem de prolongar-se 
no territorio de um estado visiuho, a conces
são dependerá de accordo entre os governos 
dos estados interessa.dos.> 

de material rodante. Si assim e. o governo 
já. deveria ter providenciado para. obvia.:r 
semelhante falta. 

Niio se conhecem disposições mas claras, 
nem mais positi va.s à respeito deste assumpto. 

O decreto citado ê lei da. União, e não se 
esplica esta continua e repetida. violação que 
está so:trrendo todos os aias do Poder Exe
cuti Yo. 

Appella ainda uma. vez -para o Sr. Presi
deot(: da Republica, rogando-11.le ele prestar 
attenção a uma lei aliás assig11ada por S. Ex. 
e referendada pelo orador quanuo ministro 
da agricultura . 

Tem confiança, não s~be porque, mas tem 
confiança que si este requerimento chegar ás 
mã~s do Sr. Presidente d.a Republica, S. Ex. 
mandam cassar o seu acto. (Muito bem.) 

Vem à. mesa, é lido, apoia.do, posto em dis
cussão, que é sem debate encerrada., e appro
-vado o seguinte 

Requerimento 

Requeremos que pelo Ministerio do._Agri-
cnltura. solicite-se informação si o presidente 

· de s. Paulo e o governador do estado do Rio 
· de Janeiro foram ouvidos sobre a ma.teria. do 
.decreto n. 4;.i5 B de 4 do corrente. 
· Sala das sessões, 18 de Julho de l8DL

Francisco GZicerio.-Domingos de Moraes .
Dl'. Al('Y'edo Ellis.-Bernardino de Campos . 
- Alberto Brandao. - Cyrillo de :Lemos. -
OU'l)eíra Pinto. - Frdes da Orttz, - Virgi.tio 
Pessoa.-PauUn{J Carios. - Mursa.- Moraes 
Barros.-Dr. Cesario Motta.-A.dolplw Gordo. 
·E' posto a votos e approvado o requeri

. .mento do Sr. Bezerril, cuja votação havia. 
ficado adiada . 

S:r. 1.>aci::tico Ma~earenhas
Sr. presidente, a Estrada de Ferro Central 
do Bra.zil, sem duvida a primeira. da Repu
bl.ica., não só pela sua. extensão e grande 
trafego, como pelo enorme capital nella em
pregado, merece com certeza tod~ a. attenção 
ao governo. (Apoiado.) Entretanto, de algum 
tempo a. esta parte, não corre bem a a.d.
ministra~o daquella estrada, principalmente 
em relação aos transporte de car~s, e pas
sageiros, serviço esse que é feito com a 
maior irreguln.ridade (apoiados.) As C<lrg;:s 
despachadas desta ciuaJe para o interiór, 
levam muitas -vezes longos mezes a chegar 
ao seu destino, causando tal demora., grav·es 
prejuízos a.o oommercio e a lavolll,'a (apoiu,. 
ârç:t.) Attribue-se tal irregala.ridade li. falta 

o SR. M.uwEL FuLGENc10- As queixas sã.o 
geraes em relação a essa estrada. 

O SR. P ACIFrco MASCARENllA.s- Além disso, 
Sr. presidente, não são raros os casos de e::c
travio e desa.pparecimento de volumes, e só, 
depois de repetid:i.s reclamações. recebe o des
tina ta.rio uma insignificante quantia pelo vo
lume perdido. Tal facto jil. se deu commigo, e 
por isso passo afilrmar que são justas as quei
xas do commercio e da favonra, em relação 
àquella estra.JA (apoia.do:;.) As cai'gas e mer
co.dorio.s, nem sempre são bem acondicio
nadas, cbeg-ando muitas vezes ao seu destino 
cujas e estragadas. 

UM sn. DEJ.>UTADO- V . Ex. esta prestando 
um grande serviço ao commerclo e á ln
voura. 

O SR. PACili'!CO MASCA.REYHAS - No car
l'e"'a.r e descarregar os carros, caixões de ma
ch?nas são atirados ao chão com a. maior bru
ta.lida.de, resultando disso quebraram-se 
pecas importantes, que ficam muitas vezes in
utilisadas. (.4.poiados.) Se é mal feito naquella 
estraJa o serviço de transporte de cargas , 
não ê melhor o de viajantes. (Apoiados. ) Os 
carros de passageiros, principalmente na· bi
tola. estreita, não teeru o asseio necessario ; 
alguns sã.o mesmo immundos. (Apoiados.) 
os bilhetes são vendidos nas estações pou
cos minutos antes da partida dos trens, e 
muitas vezes em numero superior á lotação 
dos carros, sendo os passageiros obriga
dos a viajar em pé e mal nccoromodados . 
(Apoia.dos,) 

Havendo affiuencia de J>assageiros, como 
sempre se da na esta.cão Central, ha atro
pello na compra de bilhetes, pela escassez do 
tempo para o despacho da bagagem. (Apoia
dos.) 

o SR. BUENO Jrn Pa1v.A. - Tudo isso se dâ. 
em relação ao ramal de S. Paulo, haven
do queixas graves do commercio e da la
voura. 

O SR. PA.CIFioo M..u;c.A.RENHAS - Até certo 
tempo Sr. presidente, eram bem raros os 
desastres na Estrada de Ferro Central ; boje, 
porem, são elles frequentes, sendo isso de'Vi-: 
do certamente á falta. de zelo e fucàlisa
çã.o do serviço. 

O Sl'I.· ALBERTO BRANDÃO - v. E:t . està 
prestando um grande serviço ao paiz. 

O SR. P A.OIFICO 11AscA .. RE.-.."liAS - Quando 
era director daquella estrada o fü1lecido 
engenheiro Eubank da Carnara, que tantos 
serviços prestou ao paiz com· a sua zelosa 
a.d.ministração, ha.via. a Il:itüôr ordem· e regu- · .. . .. . .. · ...:':. ·.· .. 
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laridade ."no serviço da estrada. Elle per
corria frequentemente .· torla a linha, e as 
suas viagens não eram l>recididas de avisos. 
Ho.je, acha-s~ á frente da administração de 
todo o serviço da estrada o Sr. Dr. Croc
katt de Sá, engenheiro igualmente distincto 
e trabalhador, segundo sou informado. No
meado ha. pouco para aquelle importante 
logar, não é certamente o novo director res
ponsavel pelas irregularidades e má direc
ção do serviço da estrada. Cumpre, porem, 
que o actual director ponha em actividade 
todo o seu talento e boa vontade, afim de 
que cessem, quanto antes, os males e irri
gularidades devidvs as administrações pas .. 
sadas. (Apoiados.) 

sr. presidente, até ha pouco havia dous 
directores da Estrada Central, um encarre
gado do serviço do trafügo e outro do pro
longamento. 

O Sr. ministro da agricultura, no louvavel 
intuito de economisar os dinheiros publicos, 
supprimiu este ultimo los-ar, ficando todo o 
serviço a cargo de um só airector. Tal medida 
parece-me altamente prejudicial ao serviço 
do prolongamento que, seudo feito até agora 
com tanta morosidade, d'aqui em diante será 
feito ainda com mais lentidão. 

figura a quota de tres mil contos para esse 
serviço, e o terreno de Sabará a Santa Luzia 
presta-se muito melhor á coostrucçã.o de uma 
estrada do que o trecho que vai de Itabira a 
Sabará, onde a engenharia teve de lutar com 
grandes difficuldades. Além de Santa Luzia a 
construcção da estrada será facilíma. e muito 
pouco dispendiosa, porque ahi começam as 
planícies que vão atê ao S. Francisco. 

Infelizmente grande numero de engenheiros 
distinctissimos teem abandonado aquelle ser
viço, porque encontram mtiito melhor collo
cação nas emprezas particulares. 

Sr. presidente, ê de urgente necessidade 
que ó governo, procurando remo>er todos os 
embaraços que se oppõem ao serviço do pro
longamento da estrada Central, de promptas 
µrovidencfas adm de que prosigam os traba
lhos com actividade. O centro de Minas que 
hoje conta numerosas e importantes fabricas 
de tecidos e ta.ntas outras inCiustrias, luta com 
a.s maiores difficuldades por falta de vias de 
communicação. 

Concluindo, Sr. presidente, envio á mesa 
um requerimento, assignado por mim e por 
meus dístinctos collegas, deputados por 
Minas, pedindo informações ao governo, a 
respeito da Estrada de Ferro Central do 
Brasil. . (Muito bem, muito bem). 

Vem a mesa, -é· lido, apoiado, posto em 
discussão, que é encerrada sem debates, e 
approvado o seguinte 

Pelo modo por que proseguem os trabalhos 
do prolongamento da estrada Central alem de 
Sabara, sómente em vinte annos podera 
chegar ella ao seu ponto objectivo. Tres ou 
quatro traçados foram jà estudados além de 
Santa Luzia, sendo ora preferido um, ora 
outro, conforme o engenheiro que se acha na _ Requerimento 
direcção do serviço. Com taes estudos e erplo- . 
rações teem-se perdido longos annos e avul- Requeremos que o ~overno mforme quaes 
tadas som.mas com grande . prej uizo do the- as providen?ias toma~as no sentido de fazer 
souro e do centro de Minas, que precisa de cessar as irregularidades que, com grave 
meios de transporte. (Apoiados). . prajuiso do commercio e da lavoura se dão 

O Sr. general Glicerio, quando ministro da no serviço de transporte de cargas, feito pela 
agricultura, expediu ordens para que, sem de- Estrada de Ferro Central; e quaes os _m3tivos 
mora, se fizesse a locação da estr3.da, além. de porque proseguem com tanta lent1dao os 
Santa Luzia; mas S. Ex. retirou-se do go- trabalhos do prolongamento da mesma es
Yerno e suas ordens não toram cumpridas. trada além de Sabará. 
Ha ce~ca. de dous annos tra.ba~ha-se na ~on- Sala das sessões, 18 de julho de 189L~ . 
strucçao·d_o pequeno trecho de Sabara a Pacifico Mascarenhas.- Bi,ieno de Paiva.
Santa Luzia. João Luiz.- Polycarpo Viotti.- Manoel Fm~ 

O SR. AVELLAR - Ha seguramente tres gencio.- J. AveUar.- Domingos Porto.- . 
annos. · Carlos Chagas.- Casta :J!Jachado.-A. Stockler. · 

OSR.. PACIFICO MA.scARENH.A.S-Entretanto - C. Rabello.- LamouníeJ' Godofredo . ...:.. -
sr. presidente, esse serviço acha-se ainda Gonçalves Chaves.- (Jliagas Lobato.- ~omin• 
muito at!"ctzadó, não havendo esperança de se gos Rocha.- Ferreira RabeUo.- Ame.rico 
inaugurar tão cedo a estação de Santa Luzia. Luz.- Leonel Filho.- Astolpho Pio.- João 

Pinheiro. - Antonio Olyntho. - C. Pal
U111 SR. DEPUTA.Do-Ordinariamente a es- letta. 

trada pára em um lagar, por empenhos de 
influencias locaes. 

o SR. PACIFICO . MASCARENHAS - Não po
demos attribuir a grande démora na constru
cção da estrada á falta de verba · e nem a dif.:. 
ftculdades 'do terrêí:ío~· No': orça.mento vigente 

O Sr. A.lcides Linl.a-Sr. presi
dente, pedi a palavra para justificar um re• 
querimento, que pretendo submetter á apre
Ciação da Gamara, requisitando informações 
a.o Sr. Presidente ·da· Republica, e tambem 
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i1am apresentar a casa uma reclamação do! O Sa. ALCIDES LnrA-•.. dirin'iu ao Pre
Sr. tenente Barr~)Uin, offi.cial do 11" regi- 1 sidente. da Republico. uma r~presentação 
menta de cavallarra.. contraria a um livro, qae etle julga·1ra im-

Apezar de opposicionista. <'•política do Sr. prestavel e nocivo, mas que luivfa. sido ap
Presídente da Republica,, não quero, comtudo, provado pela comrui;~o ela Escola. SLlperior 
que os Srs. representantes me façam a in- âe Guerr~, para servir de compendio nesse · 
,jU$tiça de nct•P.ditai•que vim à tribuna preva- esto,belec1mento. 
lecer-ine do direito de a.presentar reqneri- O Sr. Affonso Bnrrouin em resposta a 
mentas para fazer opposição apaixonal\(1. ao sun.. represen~ação, recebeu ordem de prisão 
chefe do Poder Executivo. Nilo está isso nem e foi snbmett1do a conselho de disciplina esco
nos meus hr.bitos, nem na minha orientaGã.o lal', sendo coudernnado a 2 nunes de exclusão 
política.. Quero apenas pedil• informaç:õe.s a ela escola, c.leclar~udo o couselho que ei•n. bene
respeito d::i. policia fiscal organisada no esfado voleut~ em apphca.r ~ta, pcn:i., porquanto a 
do Rio Grande do Sul, pe1o decreto de l de exclusao tlaqnclle officrnl de·çfa ser perpetua. 
fovereiro de 1890, porque me constn, que ""rn- ~mquanto a escoln. Msim procedia com res
i'es irregularidades, grandes abnsos e e°oor- pe1~0 a este ofücial, o governo reconhecia-lhe 
mes desperdícios dos d~nheiros puhlicos alli se ra_z~, porqne no~eava d~sde logo uma com
teem dado sob o reg1men ftscal inau"'\ltado missao para examinar o hv1·0 denunciado e 
pelo referido decreto. ;:, dar o seu P<Weeer, 

como a camara S.'ibe, pouco uepois da. pro- . Aquella. :ommissão ató hoje não apresent~u 
clamação da Republica, procurou 0 g-overno a~nda o re;oultn~o do seu tr:tb..tlllo, e o pu~;: 
provisorio e::ttinguir com mão energicã o con- uao ~be si con~.mun a servir ele ~.ompend:o 
trabando que se faziaº'" fronteira. do Sul , e, ~[t E::;coln..S.upeuor.de Gue~ra um ,1vro, CUJ(l, 
para isso, alli creou uma policia especial adua- 1mprestab1lldade foi denunc1;ida J.lOl' ~.m alum
neira e uma delegacia fiscal, dotando-as de no que; pela sua competencra s~1ent1nca, fo~-
larguissimas retribuições. cou o "overno a manda~ exammal-o depois 

. ~ de adoptado no. scola e impresso a custa dos 
Assim é_ Q_ue, para o delegado nscal, dele- cofres publicas ! 

gado d? Mm1steno daFa~enda, estabeleceu-se Sobre o merito do projecto que acompan1Ul. 
o v.e~cimento de, l: 000,') por mez ; para o n. representação do Sr. Barrouin, nada direi; 
cap1tao do corpo fiscal 300$; pal'a. os alferes a Camara tomam conhecimento delle e fará 
200$; para os sarge~tos 150~, e para as o que eutender a esse respeito. 
a_raças de pret . o de IO~ ; o,_rçando toda essa E' esta a representação a. que me retiro: 
espeza ez:i ma1s de 200. 000$ por anno. Cidadãos . membros da. Cama.ra, dos Depu-
Sr. presid?nte, este enorme augmento de tados da Republica dos Estados Unidos elo 

despeza seria -perfeitamente· .justificado si a Brazíl. 
elle ·corr~pondes~e augmento nas· rendas 
aduaneiras e consequente diminuiçfío do coo- REPRESEN·TAçÃo 
trabando. 

AM hoje, porem, não temos dados -otlfoin.es Eu o,baixo assignado, tenente de caV'allaria, 
que nos habilitem a calcular a etlkacin, do A:tronso B<\l'rouin, usamlo do direito que me 
corpo fiscal pelo augmento de rendas nas re- gtJ.ra.nte a Coustituiçiio da Republica no § g• 
partiçües da fronteiro.. Sou, porem, inclinado do art. 72, e consideranllo que especiu.lmeute 
~ ac1•editar q_ue riquelle corpo, dadas certas re- v~s C?mpete tro.tar do nssumpto vertente, 
tormas na lei qne o creou, deve !>er mantido. na.o so por se1'des imbwalmentP. o poder lP."nl 
Não o combato. Desejo apenas conhecer 0 mais scientificamente liberal da nação; cofno 
sn.crificio que elle nos tem custado, pois estou pelas -vossas attribuições estipula.das nos 

. informado particula1'mente que as despezas arts. 29, 35 (§§ 1° e 2°) e 36 da dita C'msti
' feitas com o corpo fiscal da fronteira rio-gra!l~ tuição), dirijo-vos a presente rept•esentaçifo. 

dense andam em ma.is de 400:000$ annuaes Em a~osto do 1890, dirigi ao actna.1 
",. ex.:iedeudo-se assün extraordinariamen.te as Sr . Presidente do Brazil uma representação 

verbas consigno.das em leí. contra a congreg-açüo úo. Escola Superior .de 
Creio que isto justifica. plenamente o se- Guerl'a, por ter approvado um livro impre-

guiute requerimento. (Lê.) stavel e nocivo, feito por um de seus mem-
bros, de modo a ser elle publicado á cust.'\ dos 

Em reh1ção ao Sr, tenente A!Ionso Bar- cofres publicas, e adoptado entre os itlumnos, 
rouin, devo recordar <i Cama.ra alguns factos e accrescentei "· ue não era este 0 unico facto 
anteriores. · '1 

Como é sabido' esse clistincto offieial do que denotava incompetencia, ponco escrupulo 
. _ . . e degeneração dolorosa, de uma corporação a 

exercito, tão d!s~mQto pelos seus talentos, que pertenceu 0 fundador d.<\ Republica. 
como pelo seu crnsmo. · · · documento que foi -publicado na Ga::eta ~ 

O SR. BA.R.llOSA LnÚ .. ~ AP9iado. 1 Noticias, do Rio de Janeiro. · 
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O governo determinou a minha prisão e 
mandou que eu fosse submettido a um con
selho de disciplina escolar, que suspendeu-me 
por dous annos da escola, declaranâo no teor 
da sentença ter procedido com tolerancia, 

secundaria, éollocando esse serviço, quanto 
ao seu caracte1• espiritual, fóra das attribui
ções do governo; 

Em seguida ao presente documento. junto 
um projecto <le lei, onde apresento a melhor 
solução pedida pelos dous paragraphos pre
cedentes;o qual submetto ao juizo da Camara,_ 
pedindo ao mesmo tempo a!tenção para os- · 
artigos que sobre o mesmo assumpto estou 
publicando nesta occasião na Gazeta de No
ticias. 

~visto que a minha exclusão deveria ser per
petua, m:.ts, ao mesmo tempo, pretendendo 
ter equidade, nomeou uma commissão de pro
fessores para. examinar o dito livro, e deli· 
berou que eu permanecesse na Capital Fede
ral, até que fosse al'resentado o respectivo 
parecer ~ Quarahy, 3 de julho de 1891.-Tenente, Af-

Emquanto, porém, n. representação minha fonso Barrouin. 

Projectoº de lei para a 1·e(orma do ensino su
perior e secundaria da Republica do Bi-a· 
zil . 

"(de um alumm1) fóra feita em um mez, de
correram-se 6 meL..es sem que a commissão 
(de professores) cumprisse o seu dever. e 
apenas um dos membros, lente da escola Po
lyteclmica., e de reputação notorfamente fi
dedigna, apresentou um parecer individual Art. l .º Ficam sem e:treito as nomeações 
em accordo completo com a minha, expos:ção. ele lentes substitutos, preparadores e profes
E o governo, depois <lesta patente e <lesmora- sores de ambos os sexos, foitas sem concurso 
lisadora protelação elos lentes, que ja se es- pelo governo para as escolas otnciaes de in
tende boje a 10 mezes, sem a.ttender ao re- strucçü.o superior ou secundarin. do Brazil, 
querimento que fiz cl_e um conselho de guerra, devendo ser modificados convenientemente os 
fez com que eu seguisse para o 11° de caval- estatutos que estabeleceram tal exorbitancia 
la.ria, a que pertenço, estacionado em Qua- da acção governamental,tomando os referidos 
rally, fronteira do Rio Grande do Sul, me funccionarios o caracter de interinos. 
impedindo assim de defender com efficacia a Art. 2.0 Serão postas em concurso, perante 
minhajusta causa. commissões de lentes cathedraticos effe(ltivos, 

Deixando de parte, inteiramente, os cas- todas as cadeiras vagas pelo artigo precedente 
,. tigos disciplinares e outras circumstancias de ou que por outras razões vagarem, devendo 
- caracter militar, que se envolvem no assum- 0 governo impreterivelmente decretar a no

pto, citações individuaes que sou forçaclo meação do concurrente que obtiver o pri-
a fazer como elementos de prova, e sobre as meiro logar, salvo o -direito que lhe compete, 
quaes eu rião poderia apresentar e publicar como a qualquer cidadão de provar, perante 
queixas sem prévia partipação aos devidos tribunaes, a falta, de moralidade do dito con
superiores hierarchicos, resulta indiscutível- currente. 
mente da narraç~ãó prece:l~n!e que o g~v~rno Paragrapho unico. Qualquer outra sorte 
pretende ab~far est_a qu~stao important1ss1ma, de empreo-ados das ditas escolas serão nomea
:ficando por isso ev1dencrn.do : . dos por ilf<licação sim~les ~os. respectivos di-

1º, que tem toda a justificação o recurso rectores, salvo o referido d1re1to.. _ 
extremo do meu appelio à Camam dos Depu- Art.3. 0 Sera.nomeada uma comm1ssao de tres 
tados · membros proposta pela con 00regação dases-

20, que para elln. é a questão absolutrtmente colas superiores, com o :fim de org-anisa~ ~m 
inalienavel e inadia.vel sob a vã allegação de regulnmento que r:efor!!le as esc9las de d~·erto 
que deva aguardar-se o parecer da referida de s. Pau~o e Rec1f~, i_ntroduz~ndo nellas o 
falsa commissão. estudo log1co das sciencias phys1cas e mathe-

Assim, como acto dejustiça, de mui bene- maticas. . . . 
fico etreito, requeiro para que: Paragra.ph~ umco .. O proJec!o sera decre-

10, a Camara, tom~ndo conh~cimento do tado quinze. dias depois de publicado, podendo, 
presente facto, de que resultou. serem lesados si for necessar~o, este prazo ser augmen-
os cofres da nação e corrompida a instrucção tado. . . . . . 
publica, comprove ser elle devido a ter o Art. 4. 0 Todas as nomeações e modifica
goveriio exhorbitado, fazendo abusiva e des- ções de qualquer natureza, propostas _pelos 
criteriosamente nomeações de lentes sem con- directores, serão acceitas desde que nao re-

. curso, e promova a annullação dellas ; o que strinjam a liberdade individu~l e a livre con
servirá para o governo de - exemplar corre- currencia, e sejam compative1s com o r~spe
ctivo, que repercutirà salutarmente na so- ctivo orçamento ; de modo que a acçao do 
ciedade~ governo seja simplesmente de policiamento 

2.° Consequentemente legisle de um modo moral,não privativo e pecuniario. 
definitivo sobre as nomeações do pessoal das Art. 5.0 São extinctos os exames officiaes 
~nstituiçõe~ . offictaes de instrqcção superior e de -pre.parat~rios, devendo ~ entrii1da qos aiq .. 
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mnos para os estabelecimentos referidos de 
instrucção ser reguladn. pelos respectivos es
tatutos. 

Art. 6. 0 São extinctos os privilegios aca
demicos para. todos os brazileiros; e será per
mittida a creação de quaesquer faculdades de 
ensino. 

Paragrapho unico. As congregações das 
escolas, por seus directores, legislarão, com 
a sancção ulterior e lega.l elo gove1•no, sobre 
o ex~rcicio dos profissionaes estrangeiros no 
Brazll. 

Art. 7. 0 São incompatíveis os cargos cuja 
nomeação depende das directorias dos estabe
lecimentos de instrucção e os que são da de-
pendencia do poder temporal. · 

Art. 8. 0 São revogadas as disposições em 
contrario. 

Nada mais se póde exigir do estado actual 
da sociedade, assim como qualquer disposição 
. de menos, seria uma grave lacuna. - Aff onso 
Barrouin, tenente de cavallaria. 

Aproveito a opportunidade para pergun
tar à mesa qual o destino dado a renuncia 
que do seu mandato fez nesta assembléa o 
deputado pelo Rio Grande do Sul o Sr. Assis 
Brazil. 

E' sabido que este illustre membro d.a depu
lação rio-grandense, logo depois da eleição do 
Presidente da Republica, fez renuncia do seu 
mandato perante a assembléa, rr.as até hoje 
a mesa não deu solução a respeito dessa re
nuncia. 

o SR. PRESIDENTE - o Sr. deputado Assis 
Brazil, em uma declaração de voto que fez 
perante o Congreso, disse que renunciava o 
seu mandato, mas não fez communicaçã.o of
ficial á mesa da Camara. dos Deputados. 

o SR. ALCIDES LIMA:-Uma vez que consta. 
essa renuncia do Diario Official, e necessario 
que a mesa tome um alvitre. 

o SR. PRESIDENTE:-A mesa não pode dar 
andamento sem que receba communicação 
directa. 

Vem á mesa, é lido apoiado, posto em dis
cussão, que é sem debate encerrado, e appro
vado o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que a Camara solicite do Rr. Pre
sidente da Republica que. lhe informe qual a 
despeza feita pelo Thesouro Federal com a 
delegacia :fiscal do Ministerio da Fazenda e 
com a policia fiscal encarregadas especial
mente da repressão do contrabando no estado 
do Rio Grande do Sul, creadas por decreto 
n. 196 de 1 de fevereiro de 1890, discrimi-

nando minuciosamente todas as verbas de 
despeza, inclusive as não mencionadas no 
referido decreto, e declarando quaes as 
sommas arbitradas pelo delegado fiscal aos 
tiscaes paisanos. 

Sala das sessões, 18 de julho de 1891.- Al
cides Lima. 

Vem á mesa um requerimento do tenente 
A:ffonso Barroim reclamando contra o no
meação de lentes sem concurso.- E' enviado 
á commissão de instrucção publica. 

Vem a mesa. é lido, julgado objecto de 
deliberação e enviado ás commissões de fa
zenda e obras publicas o seguinte 

PROJECTO N. 41 - 1891 

Aiitorisa o alfandegamento de alguns portos e 
o estabelecimento de mesa.~ de 1·endas em, 
CaboFrio e Paraty, no estado do Rio de 
Janeiro. 

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

a alfandegar os portos de Gargahli, Nitheroy, 
Macahé e Angra dos Reis e a estabelecer 
mesas de rend;;i.s em Cabo Frio e Paraty. 

Art. 2.0 Os portos serão alfandegados sem 
garantias de juros e sem subvenção de espe
cie alguma. 

Sala. das sessões, 17 de junho de 1891.
Nilo Peçanha.- Alberto Brandão.- Virgílio 
Pessoa. -Alcindo Guanabara. - Oliveira Pinto. 
- Erico Coelho.-Fonseca e Silva.- Cyrillo 
de Lemos. 

O SR. PRESIDENTE-Vaepassar-se á ordem 
do dia. 

O SR. Z . .uIA (pela ordem)-Peço a V. Ex. 
que consulte a Cama1·a si convém na 
inversão da ordem do dia, afim de se começar 
pela discussão do projecto que trata dos cre
aitos supplementares. 

Creio que o assumpto não levará muito 
tempo, e por isso maior margem ficará para 
a discussão de outros pareceres. 

o SR. PRESIDENTE-Entro em duvida so
bre si a Camara J;>óde, contra o regimento, 
visto que este considera mataria urgente o 
reconhecimento de deputados, alterar a ordem · 
do dia. . ; 

V: Ex. faz o seu requerimento duvidando 
que entre em discussão o projecto a que 
se refere ; mas posso affirmar que entra, 
porque a ordem do dia está dividida em duas 
partes ; entretanto, vou consultará Camara 
sobre o requerimento. 

E' posto a votos e approvado o requeri
mento. 
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Entra em discussão o projecto n. 14, sobre 
creditos supplementares. 

o SR. PRESIDENTE diz que ha dous orado
res inscriptos. 

O SR. ZA.1\-IA-A occasião propria da mesa 
dar a palavra ao deputado é quando entra a 
projecto em discussão. 

O Sr. deputado Adolpbo Gordo cede-me a 
sua vez. 

o SR. PRESIDENTE-Tem a palavra o Sr. 
Zama. 

O Sr. Zalll.a-,.Sr. presidente, çmndo 
formulei esta emenda, tive em vista dous fins: 
em primeiro logar, separar a despeza ja feita 
e a fazer ; em segundo, separar os serviços, 
porque uma cousa é subsidio de deputados e 
senadores, e outra é serviço de stenographia, 
redacçii,o de doba.tes e secretarias de ca
mn,ras. 

Formulei o art. 3° com relação ao subsidio, 
por me parecer que era o meio de resolver a 
questão sem ferir os preceitos constitucionaes. 
Tanto mais autorizado me acho para seguir 
este caminho, quando, consultando, como de
via consultar, os precedentes, posso assegu
rar à Camara que a constituinte brazileira 
seguiu o mesmo caminho. 

A commissão, no louvavel proposito de re
speitar a igualdade de subsidio, tomou o al
vitre de supprimir a segunda parte, tendo 
em vista a lei de 1850 ; e reduz o credito, 
reduzindo o subsidio de senadores. Quem co
nhece o mecanismo destas casas, sabe que o 
Senado não recebera bem a medida tomada 
pela Camara de reduzir o subsidio. 

o SR. COSTA MACHADo-Ella é a compe
tente. 

O SR. ZA:\rA-A Camara e o Senado for
mando o Congresso, é que tem competencia 
nestes assumptos. 

o SR. COSTA :MACHA.DO- Mas a iniciativa 
parte da Camara. 

O SR. ZA..'l\!A.- Não e exacta a doutrina. A 
attribuição privati:va da Camara é-quanto a 
impostos e fixação .la força publica. 

Mando a minha emenda à mesa,deixando a 
Camara resolver como entender em sua sabe
doria. (Lê.) 

Sr. presidente, no regimen passado eu não 
tinha o direito de apresentar esta emenda; 
mas desde que estamos no regímen presiden
cial em que não temos de discutir política, 
mas procµrar o meio de resolver uma ques
tão, eu, deputado da opposição, que não quero 
graças com o governo da Republica encarre
guei-me de enviar à mesa a emenda que li. 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto con
juntamente em discussão com o projecto, o 
seguinte 

Substitutivo 

Emenda substuitiva ás conclusões dopa-· 
recer da commissão (projecto n. 14). 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.° Ficam approvados os creditos 

supplementares abertos pelo governo, na im
portancia de 45:524$400 para pagamento do 
subsidio dos senadoros e 80: 557$976 para o 
subsidio dos deputados, de janeiro a fevereiro 
do exercício de 1891. 

Art. 2. 0 E' o governo autorisado a abril• 
creditos supplementares, na importaucia de 
135:500$ e 166:478$992 p::i,ra as despezas com 
a publicação, redacção de debates e serviço 
stenographico no ::i.ctual exercício de 1891, 
assim como o de 15:000$ para pagamento dos 
vencimentos dos empregados dn. secretaria da 
Camêlra dos Deputaaos no segundo semestre 
do mesmo exercício. 

Art. 3. ° Fica igualmente o governo auto
risado a abrir os creclitos supplementares 
indispensaveis para fazer face ás despezas 
com o subsidio dos membros do Congresso 
Nacional na sessão actual, de accordo com o 
disposto na lª parte do art.22 da Constituição 
Federal. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 18 de julho de 1891. -
Cesar Zama. 

. O Sr. Adolpho Gordo-Vou oc
cupar a attenção da casa por alguns momen
tos sómente, e por isso peço permissão a 
V . Ex. para fallar deste logar. 

Venho justificar com succintas conside
·rações a, emeod<t que foi a;íresentada pela 
minoria da commbsão <lo orçament0, emenda 
essa que, a meu vêr, traduz a solução consti
tucional ela questão. 

Tem-se dito, Sr. presidente, que o assumpto 
carece de qualquer importancia. Si se tra
tasse de uma questão de quantum do subsidio, 
de uma questão de dinheiro, realmente não 
seria decorosa para a Camara a discussão. 

A importancia da questão vem de que o 
alvitre lembrado pela com.missão de orça
mento e que constitua o proj ecto que está 
em debate, està em formal contradicção com 
um preceito da nossa lei fundamental. Um 
illustre membro da commissão declarou 
mesmo da tribuna que o projecto em debate 
não se harmonisa com o preceito constitucio
nal •.. 

o SR. MoR.A.ES E BARROS - ~Assim como 
tambem o da minoria da commissão. 
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o SR. ADOLHHO GORDO-•.• e e evidente ganiento do subsidio, mas não fixava o 
que não podemos dar um voto quando mesmo subsidio, porque a fixação ·só era 
temos a consciencia de que esse voto con- feita no fim dn. legi::.latura. De accordo; mas 
stitue um ataqueá lei fundamental (apoiados) no caso actual a concessão do credito importa 
não só em cumprimento do nosso dever de a fixação de subsidio, porque a commissão no 
representantes, como ainda porque, para ex- parecer que formulou reduziu o c~e~ito_ pe
ercerrnos o direito que nos dáo art. 35 § 1°da dido para o Senado a 378:000$, dlmmumdo 

.: Constituição, para termos o p1•estig'io neces- portanto o subsidio dos senadores. 
sa1•io para bem exercitar essa faculdade, so- Ora, ou o Congresso tem autoridade para 
bretudo na apreciação dos actos do Poder neste momento fixar o subsidio de seus mem
excutivo precisamos antes de tudo dar exem- bros, ou não tem. Si tem, quando foi apre
plos de verdadeiro respeito á lei. sentado o projecto do Sr. Costa Machado, a 

No inicio de um regimen;quando se começ>.a commissão de constitui~.ão, legislação e jus
ª e:rncução de um novo codigo politico, não tiça. devia dar parecer, sujeitando o projecto 
ha assumptos sem importancin. r1uanclo os à. decisão da. Camn.ra ; si não tem essa. com
assumptos ti·a,zidos ao debate atrectam ex- petencia, então não poderia. a. commissão de 
actamente o cumprimento da lei. orçamento apresentar o projecto que está. em 

Com effeito, o projecto que or.1 se discute discussão e concluir para que fosse fixado o 
o.trende um preceito da nossa Constttuição. subsidio dos senadores. Quando o Sr. Costa 

O art. 22 declara que o Congresso sô pôde Machado t1presentou o seu prQjecto! pedindo 
tlxnr o subsidio no fim ele uma legislaturu. a fixa~.ão do subsidio dos membros elas duas 
para u. seguinte, de modo que, cm face elos camaras, aquelln. commissão formulou um 
termos claros e J)recisos_ desta disposição, o parecer em que dizia que neste momento não 
Congresso nã.o pô e na. presente legislatura podia. 0 Congresso co~itar do assumpto, e que, 
fixar o seu subsidio. . _ . portanto, o projecto aevia aguardar a oppor-

Como o art. 83 'da. Constituição dispõe que tunidade: legal, que era. o fim desta lcgisla
só não estão em vigor as leis contrarias ao tura ; e quando este parecer foi sujeito á 
systema de go:t:erno e aos principios consa- votação, a Camara approvou-o. -
grados na no~s.a lei 'fundamental, a commis- Portanto, esta votação da Camara está em 
são de orçamento invocou para reger o as- formal contradic<;:lLo com tl. votação dada em 
sumpto a lei de 1850. se()'unda discussão ao projecto ele concessão tle 

Ora, o governo tinha pedido ao Congresso· cr~clitos offerecido pela commissão de orça
ª concessão de creditos para pagamento mento. 
de subsídios aos deputados e senaâores, sen- A contraclicção e manifesta. 
do para os subsidios dos d6put~dos ila sessão 
carrente 1. 230: 000$, e para os senadores 
567:000$ ; e entretanto a commissão de or
çamento, que entende não poder o Congresso, 
neste momento,fixar o se11 subsidio,e que en
tende '}ue esta. em vigor a lei de 1850, for
mulou um prQjecto concedendo ao governo ó 
credito necessario para· pagamento do sub
sidio de deputados, corresponuendo a 50$ dia.
rios ; mas reduziu o credito pedido para o 
pagamento do subsidio dos senadores, pas
sando estes a receber em vez de 75$, 50$. · 

Si em face do art. 22 da Constituição a 
commissão de orçamento . entendia que falle
cia á Camara autoridade p:lra cogitar do as
sumpto neste momento, e que só no fim da 
legislatura é que poderia fixar o subsidio.dos 
membros do Congresso ; não comprehendo 
como a. commissão de orçamento deixando de 
:fixar o subsidio dos deputados, em respeito 
á lei, foi entretanto fixar o subsidio do:; sena-
dores! · 

O illustre relator da commissão, núu dis
tincto amigo, por mais de uma vez disse da 
tribuna que não se podia confundir a conces
são de creditos com a fixação dos . subsidios; 
e lembrou que no regimen passado, annual-
~ente1 ~ Camara CQB~~~ ~r~d4~?~ ~a~~ pa-

o SR. ARISTIDES LOBO-Não apoi::...do. 
O SR. AnoLPIIO GoRno-Deixo, t>_ortunto, . 

de dar o meu voto ao projecto por ·dous mo
tivos: 1°, porque elle infringe claramente o 
art. 22 da Constituição, que determina que só 
no fim ·da legislatura se :fixe o subsidio dos 
membros do Congresso para a legislatura. se
guinte;e,.entretanto, o parecer desde jà marca 
este subsidio; 2'' , porque jà foi approvado o 
·parecar da commissão de constitui~.<1.o, legis
lação' e justiça a respeito do projecto do 
Sr. Costa Machado, e esse p::i,recer concluia 
que o projecto aguardasse a opportunidade 
legal. A questão está, pois, prejulgada. ~ 

Sr. presidente, o alvitre lembrado pelo 
meu distincto collega e amigo o Sr. Cesar -. 
Zama, no substitutivo que o:trerecen não pa
rece-me constitucional. s. Es. qµer que seja 
dado ao governo o credito necessario. para o 
pagamento d.o subsidio aos membros do Con
~Tesso, sem determinar o quantwn desse .cre
cuto e sem :fi,xar a importancia desse subsidio 
e portanto quer dar ao governo as attribui

ções de abrir o credito que quizer e de :fi..\:ar 
o subsidio dos membros do Congresso, attri
buições que, pelo a~·t. 22 da Constituição1 

perte~c~rr.i aQ m~~~o Çpngre~SQ, 
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Conseguintemente, o nobre députado apre
sentou um substitutivo que tambem offende a 
Constituição. · = 

Parece-me, Sr. presidente, que a unica so
lução constitucional da questão é a lembraua 
pelos dous illustres memb1•os em divergencia 
da commissão de orçamento, mandando ''i
gorar a lei antiga. 

· Diz-se que esta lei, que estabelece n. des
igualdade de subsidio, está revogada pelo 
art. 22 da ConstituiÇã.o, que estabeleceu a 
igualdade em face do art. 83, qu~ só manda 
continuar em vigor as leis do antigo regímen 
que ni.io fore:n contrarias aos princípios con
sagrados na Constituição. 

Mas o que o art. 83 qniz resalvar foram os 
principios capitaes do systema republicano. 
(Apoiados e nao apoiados.) 

U:ir SR. DEPUTADO - Esta ê uma questão 
capital. 

O Sn.. AnoLPno GonDo - A questli.o do 
subsidio não é uma questü.o capital e tanto 
que as constituições de alguns paizes, como 
a do Chile e a da França, nem fallam nella; 
e as de outros, apenas dizem que os membros 
do Congresso teem direito a uma remuneração 
que a lei ordinaria detcrminn.r. 

O Sr. Serzedello - Não tomaria a 
palavra sobrd este assumpto, -Ss. presidente, 
si não julgasse necessa.rio defeuder o pa~~cer 
da c0mmissão depois. das observ~ções · feitas 
polo meu illustra.do collega, deputado por 
S. Paulo e offerecer formal contestação ao 
substitutivo apresentado pelo digno repre-
sentante da Bahia o Sr. Zarua. ., 

Começarei por esta ultima parte. . 
O substitutivo do illustre representante da 

Bahia, absolutamente não resolve a questão; 
porque sómente tira a responsabilidade da 
Camara dos Deputados, que no meu entender 
deve assumil-a, para atiral-a sobre o gover- . 
no, qne não pôde e não deve decidir uma 
questão desta ordem. (Trocam-se apartes.) 

Quando se trata de dar interpretação a ar
tigo constitucional firmando doutrina, e quan
do o Poder Executivo appella para nós poder 
competente, penso que não se deve tirar 
cl0 nós a responsn.bilidacle da solução, qualquer 
que seja, para dn.l-a aos membros do Poder 
Ex:ecuti vo. 

Por outro lado, Sr. presidente, o substitu
tivo <lo illustre representante da Bahia,. na 
ultima parte, autorisa o governo a abrir o 
credito necessario para o pagamento de sub
sidio de deputados e senadores, mas não de
termina o qiiantum das despezas; de modo que 
da-se nesses termos uma autorização sem Portanto, não é questão capifal. 

U:\r SR. D.EPUTÃ.Do - Mas a disposição 
a,rt. 22 é cla,ra. 

do limites ao governo e eu que nelle não de ... 
posito confiança não posso acceitar sem~-
lhante solução. . · 

O SR. AnoLPHo GoRDo - Perdõe-me, si Não estou disposto a dar uma autorização 
não é uma questão capital, um principio tão larga e tão ampla que póde prestar-se 
cardeal elo systema, deve continuar ades- a abusos, deixando exclusivamente â. vontade 
igualdade até o momento em que o Congresso elo Poder Executivo mandar pagar mais ou 
puder cogitar do assumpto. menos, executar ou não o que está marcado 

O art. 22 ela Constituição terminantemente na Constituição, ou acceitar o que acha-se 
declara. que só no fim da legislatura se consignado na lei antiga quando entendo que 
poderá fixar subsidio, para a legislatura a Camn.ra deve dar sua opinião. 
seguinte, e só então ó que se poderá igualar Estou convencido, Sr. presidente, que não 
o subsidio dos membros do Co~gresso. deve-se votar esse substitutivo, porque tra

ta-se de uma attribuição que exclusivamente 
UM SR. DEPUTADO - Manda t:1mbem igua- nos compete. . 

lar o s?bsidio. . o Congresso deve, analysando os preceitos 
O SR. ADOLPHO GORDO - E' o meu voto, constitucionaes. resolveJ:' sobre o pagamento 

e,· neste sentido, formulei uma emenda que · dos subsídios; deve elle dar a verdadeira in
envio .á mesa. . , terpretação ; deve elle · assumir a responsa

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta con- bilidade e não _fugir a ella p~ra que o ~o~ 
junctamente em rlJscussão a. seguinte verno . a assuma. ~a?do soluçao a qu~stao, 

·- mandando pagar igualmente ou desigual-

El\IE:l\l)A 

E~iienda ao art. 1° na parte relati1'a_aos 
subsiclios elos senadores · 

mente. : 
Em relação ás observações que fez o illustre 

representante de S. Paulo, meu amigo o Sr.• .. 
Dr. Gordo. devo dizer que não acho. motiVo 
para sua divergencia. . 
.· S. Ex:. procurou provar que· o parecer da 
commissão feria o art. 22 da Constituição; por- · 

Em vez de 378:0000$, diga-se:-567:000$. que esse parecer reduzin~o o credito .para , o 
-Ado_lpho Gordo.-Severino Vieira.~Migyei Senado, igµalando o subsidio, ftx.a ipsbfacta; 
Castro.-Paulino Carla~. . . Q !)~b~id~o :para; QS se~aqores! 
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S. Ex. decidindo-se pelo parecer da minoria 
da commissão, procurou fugir a mesma dif
:ficuldade ; mas não o conseguiu, porque 
e~ parecer tambem viola. ffagrantemente 
artigo que, :como a Ca.mara. sabe, manda 
aqll,.elle igualar p subsidio. (Continuam os 
apa_rtes.) 

o SR. SEVERINO VIEmA (pela o;·dern) -
.Mando para a mesa a declaração do meu 
voto nesta questão. , 

Entra em discussão o parecer n. 20, man
dando archivar os 1_)apeis relativos a eleição 
de um deputado por s. Paulo. 

o SR.. ALEXANDRE STOCKLER (pela ordem,) 
-Requeiro que seja convidado o Sr. Jesuíno 
Cardozo, candidato diplomado por S. Paulo, 
para defender a sua eleição. 

Consultada. a Gamara, é approvado o re
querimento. 

QUESTÃO DE ORDE:\I 

· Os meus illustres coUegas notem que pelo 
art. 22 essa attribuição deve ser exercida na 
ultima legislatura para vigorar na legisla
tura seguinte~ isto e, determina elle que o 
subsidio, o quantwn deve ser pago igualmente 
a ambas as camn,ras, só na ultima legisla
tura podera ser dxa<lo por nós, mas ao mesmo 
tempo estabeleceu a igualdade dos subsídios, 
principio qM deve ser respeitado desde já e 
que o parecer da minoria. viola, infringe com- o SR. SERZEDELLO (pela ordem)-Pedi a 
pletamente. palavra para pondern.r com toda a conside-

0 preceito constitucional da igualdade do ração a V. Ex:, e o maximo respeito a meus 
subsidio censagra um principio que resulta da colleg-as, que o requerimento apresentado 
natureza das funcções de cada uma das cn- pelo 11onrado deputado por Minas é contrario 
maras no actual re,g-imem, no qual não ba ao que estâ esta.belecido . no regimento. 
motivos para desigualdades quando ambas as (Apoiados.) 
camaras são temporarias e nenhuma dellas U:\I SR. DEPUTADO-V. Ex. não póde fallar 
pela natureza de seu mandato exerce supe- contra 0 venciclo. 
rioridade. 

O SR. SERZEDELLo-Não comprehendo que 
Não acontec:ia iss? no regimen passado, on- possa levantar-se uma. objecção desta ordem, 

de o Senado Vltalic10 era o resultado do man- quando trata·se de uma questão de obediencia, 
dato popular e da escolha. do imperador e o de re;peito ó. lei que rege os nossos trabalhos 
cargo de senador era considerado como um e que preciso.mos acatar. 

. emprego. Lá comprehendia-se a existencia 
de camara alta ou nobre e camara baixa ou O SR. EPITAcro PESSOA-O regimento pro-
.de.· deputados. La compreheudia-se a desi- bibe fallar sobre o vencido. · 
gualdade; ao passo que aqui.a igualdade é O SR. SERZEDELLo-;_0 regimento é claro e 
ameu ver da natureza do proprio systema. expresso sobre o assumpto ... 

Concluindo, direi que me parece que si o o SR. PRESIDENTE-Peço aos Srs. depu
parecer da commissão viola a Constituição, ao tados occuparem os seus logar~i; para que os 
menos tem a vantagem da economia. e de tr-a.ba.lhos da Gamara possam continuar ·com 
respeitar o principio constituciont'l.l da igual- ordem e decoro. 
dade sobre o da minoria, que tambem a 0 SR.. SERZEDELLo:-Como dizia, a indica
infringe, e sobre o substitutivo a. de assumir- ção apresentacla pelo illustre representan.t_e 
mos nós a responsabilidade que nos cabe e de Minas é contraria ao espirita da disposição 
não fugirmos a ella atirando-a sobre o go- que se encontra no regimento da casa. (Não 
verno. apoiados e apoiados.) 

E' minha opinião que devemos votar o ·11 11 
Parecer da commissão e recusar 0 mais. Peço aos meus i ustres co egas conserva-

rem-se em silencio porque meu in~uito é 
(Apoiados.) apenas exigir o cumprimento do regimento 

E' encerrada a discussão·. (Apoiados e não apoiados.) O regimento tem 
O SR. ZA..'!.A (Pe'la ordem)-Peço a v. Ex. uma disposição a que a indicação apres~ntada 

que consulte a camara si entende que vae ferir. O regimento dá ao candidato o di
deve ser votada em primeiro logar a emenda- rei to de poder defender sua eleição no seio 
substitutiva que apresentei. . da commissão, precedendo autorisação do 

:Consultada a Gamara, concede a preferen- presidente da mesma commissão e não no seio 
eia .pedida. _ da Camara. (Apoiados;) · 

- Por outro lado não trata-se de um parecer 
O SR. PRESIDENTE observa que, approvado invalidando a eleição, a:ffirmaudo-que é leg~
s~bstitutivo, ficam prejudicados o prqjecto timo ou fraudulento 0 diploma de um cand1-
a emenda apresentada pelo Sr. Gordo. dato, trata-se de resolver uma these consti
Sul;>mettido á votação o substitutivo do tucional, que a nós compete decidir sem in-

Sr. zama., é approvado por69 votos contra 63. tervenção estranha. Peço pois a V. Ex:. que 
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faça cumprir o regimento. (Apoiados ; não 
apoiados.) 

o SR. PRESID:!INTE - -o regimento nada 
dispõe quanto á materia (nüo apoiados) e por 
consequencia a Gamara tem o livre direito de 
decidir. 

A mesa não podia deixar de consultar a 
Camarâ sobre o requerimento apresentado 
pelo Sr. Alexandre Stockler. 
" A Gamara decidiu por grande maioria que 
fosse convidado a ter entrada no recinto, 
pa:ra defender a sua eleição, o candidato 
aiplomado por S. Paulo. (Apoiados; não 
apoiados.) 

Além disto. tomarei a liberdade de notar 
que admiro que se queira privar de um di
reito incontestavel os candidatos diplomados 
- o de defenderem os seus direitos. 

Si eu esperasse que esta decisão tão liberal 
e legitima suscitaria duvidas, terh verificado 
a votacão. 

Mas êonfesso que a maioria de deputados, 
approvando o requerimento, foi visível, e 
não era de esperar que houvesse reclama
ções. 

Não posso admittir, como presidente, que 
se qualifique de. attentado contra o regimen
to ... 

o SR. ERICO COELHO-E' um attentado con
tra o regimento. 

o SR. PRESIDENTE ... a decisão da Gamara. 

O Sr. Oliveira Pinto pediu a 
-palavra para fazer identicas considerações. 
Poderia deixar de usar da palavra. 

Deve porém affirmar ainda uma vez que o 
regimento não prohibe que o candidato diplo
TUado defenda sua eleição; que a decisão da 
Camara é liberal e digna. (Não apoiados e 
apoiados.) 

O Sr. Barbosa Lima diz que vae 
emittir a sua opinião desejando que não seja 
motivo para interrupções frequentes nem 
apartes violentos. · 

Nao se tru.ta de uma questão de liberdade, 
nem de saber-se o que é justo e digno. Tra
ta-se de verifica.r si houve ou não reforma de 
regimento; si esta reforma correu todos os 
tramites previstos na lei. (Apoiados.) 

Por occasião de ser discutido o regimento 
foi apresentada uma emenda por um dos 
dignos collegas em que se declarava expres
samente que o deputado diplomado poderia 
ser admittido na Camara para defendei• seus 
direitos. 

Esta emenda foi rejeitada. Quando se tra
tou da eleição da Bahia, da qual o orador foi 
relator, o candidato diplomado capitão Sal
vador Pires de Albuquerque, não póde ser 
admittido nesta casa para. defender sua elei-

ção. Ainda mais signincativa é esta decisão 
quanto, uma vez rejeitada a emenda, fez-se 
igual appello á Camara. 

o Sn.. PRESIDENTE-Não posso continuar a · 
permittir que se falle contra o vencido. 
Si algum deputado quer que a Camara re
considere a votação, submetterei o seu pe
dido á casa. 

O Sr . .Aristides Lobo (pela or
dem) é daquelles que entram neste debate 
com a maior isenção. Si se decidisse pelas · 
sympathias pessoaes, sabe o candidato, que 
pretende entrar neste recinto, que elle tem 
todas as suas sympatllias ;mas a questão é di~ 
versa. A Camara tem a obrigação indeclinavel 
de zelar pela sua lei, pelo regimento que de
terminaaordem dos seus trabalhos (apoiactos); 
e fóra deste terreno teria plantado um pre
cedente anarchico de pessimos resultaaos. 
(Apoiados). Esta convencido que o Sr. presi
dente acha-se completamente de boa fé 
(apoiados), na supposição de que e:ffectiva- : 
mente a Camara votou a admissão do illustre 
candidato. 

o SR.. OLIVEIRA PINTO - Po1• uma maioria . 
considera vel. 

o SR. ARISTIDES LOBO-... mas está certo, . 
absolutamente certo que o Sr. presidente · 
labom num perfeito equivoco ; e para pro-: 
val-o basta recordar o incidente tal qual elle 
se passou. Quando o Sr. presidente submetteu -': 
á. votação a proposta do Sr. ::::itockler, imme
diatamente se levantaram no seio da asbem-; 
bléa rumores que protestavam contra::esse •· 
acto ; e si a -votação tivesse sido, como S. Ex. 
disse, por grande maioria, S. Ex. não tinha. 
o direito de coneeder a palavra ao seu mus.: 
tre amigo para reclamar contra um acto que 
estava vencido. Portanto, o incidente veio 
mostrar que a votação não se verificou. E' 
daquelles que pensam que o regimento não 
prohibe expressamente a entrada dos candi
datos nu recinto da Camara para defende
rem a, sua causa; e em materia desta or
dem, quando se trata de defender um di
reito, seja elle :iu<i.l for, a interpretação que· 
se deve dar á lei deve ser a mais liberal ; -
mas a verdade regimental, positiva e authen
tica é que o regimento só concede a defesa 
dos direitos do candidato perante a, com"'.'-·" 
missão. . .. 

o SR. OLIVEIRA PINTO - Mas nãQ prohibê , 
a defesa aqui ; e si não- Jrohibe, devemos 
entender o regimento em sentido favoravel. · 

o SR. ARISTIDES LOBO pergunta a que'vem·:. 
esta discussão. Estamos em presença de • 
um facto que é muito natural. Sempre que'" 
ha qualquer duvida sobre uma votação, ·011 
porque o numero dos votantes não pôde ser 
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bem apreciado, ou porque se duvida mesmo ,1, arte pratica, do governo, não pód~, em sua 
si a. votação se verificou ou não, a cousa mais acção, afastar-se das normas prescr1ptas pelo 
simples é esta, e submetter de novo o assum- direitC\. · 
pto á vota<;,ão. Portanto, requer ao Sr. Uma política feita em opposição á ordem 
presidente que submetta novamente á votação constitucional arvoraria os fundamentos do 
a proposta. do Sr. Stockler. . Estado. 

O ·SR. PRESIDÉNTE- Requerer a verifica- Convicto da verdade destes axiomas scien-
ção de votos é direito sagrado, que teem os tificos e que 0 orador se ánima a levantar-se, 
Srs. Deputados e que a meza se esforçará nas condições com que 0 faz, na tribuna da 
pa.ra fazer respeitado sempre. ca.mara, pam pleitear pela verdade do sys-

Mas esse direito exerce-se em occasiões terna representativo, que seria evidentemente 
opportunas. Si inunediatamente depois de falseado, si pudesse prevalecer a doutrina 
annunci::tda a votaçilo tivesse sido requerida ennunciada. 110 parecer ela illustradu, com
a verificaç-.ão, eu não teria posto a menor missão de poderes, sobre a. eleição de São 
duvida em acceitar o requerimento; mas esse 1 requerimento foi feito depois de annunciado Pau 0 • 
o resultado final, depois de ter pedido a pa- Trata-se de assumpto que envolve sacra-· 
lavra o Sr. Serzedello e ter f'allado, não tíssimos direitos, não só do ora.dor com re
sobre duvidas da votação, mas contra, o ven- laçã:o à Gamara, como dos estados pam com 
cido. a União. -

Entl'<ltanto, é tal o respeito que a meza Esta em causa o principio feclar:'l.tivo, posto 
consagra a esse direito dos Srs. Deputados em risco por mmt ameaça, de ataque à auto
que, sem consultar á camara, e exponta- nomia dos estados, oriundo <le um falsea
neamente, por acto seu, a meza vae proce- mento da doutrina constitucional, respeito 
der á verificação da votação. (Muito bem!) aos direitos ele representação, desconhecidos 

Submettido de. novo a votos, o requeri- sophisticamente · pelos autores do parecer, 
mento do Sr. Alexandre Stockler e appro- que concluem pela invtl.lidade do mandato de 
vado. deputados legitimamente eleitos. 

Tem entrada no recinto o Sr. Jesuino Ca-
doso, a quem é concedida a palavra. Fa~ justiça aos membros da commissão, 

acreditando que o seu parecer é o fiel refle
ctor de uma opiuião sincera e imparcial, mas 

O Sr. Jesuin.o Cardoso diz que lamenta o erro em que cahiram, adoptando 
o principio que rege a sociedade não se re- uma conducta politica tão claramente con
vela de jacto á razão dos povos. traria aos preceitos do dir~ito, de que o llo-

Antes <le comprehender, a. humanidade o mem político não devejaniàis olvidar-se. 
presente, mas só o acceita como lei, depois de 
um completo desenvolvimento, cujas diversas Entende a comrriíssão de poderes que é 
phases são assignaladas pela historia, por nulla a eleição por não se dever considerar 
longas rotações do tempo. existentes para o effeito do preenchimento 
·.··.Por isso é que a organisação social nos das vagas de que r.ião teve conhecimento a 
apparece primitivamente em formas emhryo- mesa da Gamara, per·ante a qual os deputados 
parias, e vae depois se desenvolvendo até que paulistas resignatariosnão renunciaram ainda 
se nos apresenta revestida das fórmas mais o seu manda.to. 
aperfeiçoadas. Quando a Constituição estabelece um nu-

0 Estado moderno é um mecanismo com- mero certo de deputados, é porque julga es~e 
plexo, cujos vastos apparelhos movimentam numero necessario i)ara a bOa representaçao 
e impulsionam todas as forças individuaes dos interesses nacionaes. 
applicadas ao bem da conectividade. 

Como regulador. supremo da vida social, 0 Assim sendo, a Gamara não póde ficar de-
Estado dispõe de todos os orgãos necessarios sfa cada no quadro de seus membros, que deve 
para o seu perfeito fünccionameni:o. estar sempre completo. 

Uma das. funcções mais importantes do Por força desse principil) é que o § 3° do 
Estado é a manutenção da ordem juridica, art. 19 do Constituição estatue o seguinte: 
que determina as raias dentro das quaes O governo do estado, em cuja represen
podem agir as actividades livres, sendo como tação se der vaga. por qualquer causa, inclu
é a consubstanciação de todas as garantias sive renuncia,, mandarà irnmediatamente pro
sociaes, são expressadas na lei organica ceder a nova eleição. 
constituicional, que é a manifestação solemne Não determinando a CoJ.13)tituição nesse ar
e permanente da vontade soberana do: Es- tigo. nem em outro qualquer a fórma de que 
.t~do. · _ se deve revestir o acto da renuncia, não se 

A · politica, que estuda e acompanha os póde juridicamente affi.rmar que só á Camar~ 
;:tccidentes da vida do Estado, sendo, como é, , e e~clusivam.ente à C~mara çom~e~e tom,a+ 
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della conhecimento, quando tão claramente 
está definida a competencia do governo do 
estado, ex=-vi da obrigação, que lhe é impos";a, 
para o cumprimento da qual a vaga pela 
renuncia e equiparada ã vaga por outra 
qualquer causa. 

Poder-se-hia entender implicitamente o 
que explicitamente não está declarado, si 
a Camara tivesse a faculdade de recusar 
a renuncia dada pelo manclatario que não 
pócle ou não quer mesmo exercer o mandato, 
que não é impemtivo. 

Sendo principio geral de hermeneutica, que 
não se póde restringir a latitude de um pre
ceito legal contra dito alheio, e que o sentido 
de uma lei assim concedida deve ser inter
petrado pelo lado mais favoravel é força re
conhecer que não é formalidade essencial, 
que acarrete plena unidade a communicação 
previa e directa do deputado resignatario a-o 
presidente da Gamara. 

Nem se queira discutir com a disposição ~o 
art. 13 do regimento, porque em 1° logar as 
eleições de S . Paulo realisaram-se no dia 4 
de junho e o regimento só foi approvado no 
dia 17; e, em segundo logar, não é por meio 
de disposições regimentaes, que se hão de 
esclarecer e firmar pontos de doutrina consti
tucioría.l. 

Esta interpretação dada ao§ 3° do art. 17 
é confirmada pelo modo igualmente catbe
gorico pelo qual está redigido o paragrapho 
unico do art. 50 da Gonstitni<;<:io, contra cujas 
disposições não pódem prevalecer as dos 
arts. 34, n. 22, arts. 28 e 18. 

De harmonia com o que fica exposto é que 
a Gamara deve proceder no exercicio das at
tribuições, que lhe confere este ultimo artigo. 

Essa attribuição é que é 171·ivativa da Ga
mara. Só a Gamara pode verificar si os seus 
membros estão legalmente revestidos dos po;,. 
deres de representantes da füJ,ção e como· tal 
reconhecel-os. 

Mas nessa •erifi.cação e reconhecimento de 
poderes, a Gamara não póde reportar-se aos 
preceitos constitucionaes retro citados que só 
pódem ser bem comp~!3hendidos, qua:ndo con
siderados em seu conJnncto harmomco,e sys
tematico. 

Não colhe tambem o argumento que -póde 
ser levantado pela observancia do. regula
mento, que baixou com o decreto n. 511 de 
23 de junho de 1890, na eleição a que se pro~ 
cedeu em S. Paulo, porque esse regulamento 
será lei eleitoral emquanto outra não hou
ver de accordo com a disposição do art. 83 
do nosso pacto federal. _ 

E' 'Verdade que o regulamento foi' feito 
pará a pri~eira eleição,mas concluir disso 

pela sua implicabilidade nos cal:los occurren
tes. antes da confecção de uma .nova lei elei
toral é obstruir a boa representação dos 
Estados onde se hajam dacio vagas. 

Quanto ao argumento, que tambem póde 
ser tirado da lettra do art. 28, cumpre só 
observar que esse preceito só entrará em 
vigor depois de executada a dispo~ição do 
at. 54, n. 22. 

Tanto assim é, que pelo mesmo regulamen
to de 23 de junho é que se :fizeram as eleições 
p:tra os congressos dos Estados, tendo sido 
em relaçã.o a S. Paulo modificado o regula
mento no sentido ele serem as mesas ftscali
sadas pelos eleitores: 

A prevalecer a, theoria da commissão, cbe
gariamos ás mais absurdas consequencias. 

Dada, por exemplo, a hypothese, muito pos
sivel de haverem todos os deputados de um 
Estado resignado o seu mandato, nas mesmas 
condições em g_ue o fizeram os deputados pau
listas, isto é, por officio ao governador do 
Estado, e de vingar nesta casa a opinião dos 
autores do parecer, ficaria esse Estado, por 
tanto tempo quanto durassem essas delongas, 
privado do direito de representação no Con
gresso Federal, simplesmeute porque os 
seus eleitos resignatari0s deixaram de cum
prir 11ma mera formalidade. 

Supponhamos ainda que o caso occorresse no 
Senado, em vez de occorrer na Gamara; Sendo 
o Senado composto,pelo..:art.30 da Constituição, 
de fórma a serem todos os Estados represen
tados com absoluta igualdade, seria violado 
esse preceito constitucional, ficando o Estado, 
onde tal se desse, verdadeiramente prejudi
cado pela desigualdade em que se acharia, em 
relac;.ão aos demais Estados. 

De todo o exposto resulh que as razões 
allegadas pelo parecer são infundadas,. não 
podendo 1)or isso ser aceitas pela Gamara, 
que, guarda fiel da Constituição e das leis, não 
pócle consentir que vingue doutrina tão con
tradictoria com os preceitos exaratlos no nosso 
pacto federal. 

E' só procedendo assim, sempre de harmo
nia com os bons principies e obedecendo as 
maximas da justiça, que podera a Camara 
~ontribuir poderosamente para a consolidação 
da Republica, assegurando a prosperidade .e a 

grandeza da patria.(Mitito bem; muito bem. 
o orador e abraçado e felicitado pôr muitos 
Srs. deputados.) 

O SR. ZA:UA (pela ordem)-Peço a V. Ex. 
que consulte a can:ara sobre si permitte que 
seja votada desde ja a ultima redacção do 
projecto n. 14 A, afim de seguir o seu nobre 
destino. · 

Consultada, a Gamara approva o requeri
mento. 
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Vem a mesa, é lida. e sem debate approvada, Cumpre-me, como relator da commissão de 
ª ' seguinte · poderes, defender a opinião professada neste 

Redacçao do substitutivo ao projecto n.14 B de 
1891-Creditos supplementares ás verbas
Subsidios dos senado1·es e dos deputados, se
cretaria do Senado e da Gamara dos De
putados. 

parecer, fundamental-a nos diversos artigos 
da nossa lei constitucional em que assentamos 
a nossa convicção. Antes, porém, preciso 
responder a uma insinuação do distincto ora
dor, o:trensiva das intenções e do proceder da 
commissão. · 

O illustre candidato affirmou que a com-
o Congresso Nacional decreta : n:iissão <;>bed~cera ao espirita de intransigen-

F. d d"t eia partidar1a ... Art. I.0 icrun approva os os cre i os sup- J- • 
plementares abertos pelo governo, na impor-

1 

O SR. JEsurno CARDeso- Nao disse tal. 
tancia de 45:524$400 para pagamento do sub- o SR. Momz FREIRE- ... parecendo assim 
sidio dos senadores, e 8q:557$976 para º· sub- ou querendo fazer crer que nõs não inspi
sidio dos deputados, de Janeiro a fevereiro do ramo-nos no sentimento do dever, no respeito 
exercício de 1891. . . aos preceitt1s constitucionaes, mas simples-

Art. 2. 0 E' o governo autorizado a abrir mente na consideração de mallograr os seus 
creditos supplementares na importancia de direitos. 
135:500$ e 166:478$992 para as despezas Não sei qual seja o espirito de partidarismo 
com a publicação_, redacção de debate~~ ser- que possa ser invocado neste moruent_o. 
viço stenograph1co no actual exercic10 ele Depois da proclamação da Republica, que 
1891, assim co~o o de 15:000$ para paga- extinguiu os antigos partidos, o Brazil está 
mento dos vencimentos dos empregados da unificado: em relação aos interesses geraes 
secretaria da Camara dos Depu~a;dos no se- da patria não ha forças discriminadas syste• 
gundo semestre do mesmo exercic10. maticamente. 

Art. 3.° Fica. igun.lmente o governo auto- Um faetor unico tem tentado operar adi-
rizado a abrir os creditas supplementares visão do paiz: e a :politica esmagadora e ty
indispensaveis para fazer face ás despezas rannica deste g-overno odiado, que tem se 

. com o subsidio dos membros do Congresso esforçado por scmdir a patria em dous cam
Nacional na sessão actual, de accordo com . o pos inimigos, tomando para base das suas 
disposto na 1 ª parte do art. 22 da Consti- operações a votação realizada no Congresso 
tuição Federal. . Constituinte, para a escolha do supremo ma.-

A:i;-t. 4. 0 Revogam~se as disposições em con- gistrado da nação. 
trar10. o "'OVerno neste particular tem se reve-

Sala das Sessões, 18 de julho de 1891.- lado 
0
de uma insistencia e de uma tenacidade 

Baptista da Motta.- Juvencio de Aguiar.- inepta; tem se mostrado capaz de todos os 
Felisbeilo Freire. esbulhos, e de todos os ultrages á lei tem 

pesado com mão de ferro sobre os estados, 
attentando contra a sua -'felicidade e contra a O Sr. Moniz Freire- Sr. presi- d 

:dente, desejo que v. Ex. me informe que sua autonomia; tem organiza o a federação 
ao seu sabor, semeando-a de odios e de ran

tempo .tenho para a discussão da materia. cores, e empolgando as tyrannias que pre-
.: O SR.~ PRESIDENTE-V. Ex. põrie fallar até staram-lhe o voto de obediencia. Mas, si nõs 

· O'· fim da sessão,.porque foi invertida a ordem os perseguidos, os acossados pelas violencias 
· do dia. do poder, houvessemos de acceitar neste ter-

0 SR. Momz FREIRE - Sr. presidente, reno o cartel para uma divisão systematica 
· sinto-me sempre constrangido ao subir a esta das forças nacionaes, outra posição não po
tribuna. Sou por temperamento e por habitas deriamos ter perante o. governo sinão a de 
contrario ás exhibições, e só aprecio as dis- conspiradores. (Muito bem.) 
cussões quando ellas podem fazer-se ao si- Nós. porém, n~o o acceitamos. Na escolha do 
lencio do gabinete, com o espirita calmo a primeiro magistrado daRepublica fallo :- com 

••7·r~fl.ectir omnimodamente sobre as questões. toda a abundancia de coração e_ penso traduzir 
- Estou aqui para cumprir um dever, mas 1 um pensamento collectivo,-não obedeci a ne
"tànho a alma combatida por uma contradicção nhum movel pessoal, a nenhuma razão de 
dolorosa entre as minhas opiniões e os meus ordem . extranha ao dever que contrahimos 
sentimentos, obrigado a dar combate a causa todos para com o paiz, inspirei-me unicamen
de um moço, a quem ligam-me relações an- te no desa.jo de concorrer, até com o proprio 
tigas, pela symp:i.thia pessoal que lhe voto sacrificio, e este fü-o 1Jom os meus companhei
desde os- tempos da academia, e pela conside- ros de rep1•esentaçã.o, para que o systcma 
ração em que tenho os seus talentos e nobi- constitucional tivesse, no chefe investido de 

· ~sim.o caracter. inaugural.;.o, a elevação de . vistas e de senti-
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mentos necessaria ao executor leal e apto não estudou os papeis relativos á eleição de 
de um reQ"imen, em que todas as responsabi- S. Paulo ?~ 
!idades maxima se concentram em suapessoa, . os SRS . GARCIA E BERNARDINO DE CAMPOS 
para que a operação patriotica terminada -Muito bem. Esta é que e a questão. 
com tanto brilho a 24 de fevereiro fosse se-
,guida do maximo escrupulo, da maior inten- O SR. MoNIZ FREIRE-A Camara póde pre
sidade de escrupulo, na escolha do orgão que julgar do merecimento da eleição, cujo estudo 
devera representar essa suprema encarna~ão está a:trecto á sua commissão, antes que esta 
de todos cs deveres. se pronuncie? Como, pois, admittiu no seu seio 

um cidadão cujos direitos pol ticos não estão 
Eis porque, Sr. presidente, cumprindo o por ora em questão'? 

nosso dever de representantes da nação con- o que se discute é o acto do governador 
stituinte,incorremos uas iras do vencedor to- d s p 1 tl ·d· · 
dos a1.,nelles que ~ 2f.):de fevereiro demos o e · au 0 ; 0 que vae-se ect ir é s1 os go-

'i d vernos d ·s estados teem competencia para 
nosso apoio ao .cidadão illustra que po ia so- tomar conhecimento proprio das vagas occor-
brecarregar-se com toda essa somma de po- ridas na representação nacional para mandar 
der e de responsabilidades, evitando assim proceder a eleições. 
concorrer para que a escolha de nação reca- A Gamara deve attentar para as conse
hisse em quem de facto não é responsavel por quencias de seu acto, e por isso interrogo-a 
todos os actos de sua administração. (A.par• mais uma v0z: rejeitado o parecer, segue-se 
tes ·) - o reconhecimento do candidato ? 

Não proseguirei neste terreno, ao qual in- Vozes-Não. 
voluntariamente fui arrastado por uma ex-
pressão injusta do illustre orador que proce- O SR. MONIZ l<'R.EIRE - Si não ba quem 
deu-me attribuindo o parecer em discussão á possa fazer a affirmativa, segue-se que a deli
intransigencia partidaria. beração da _Camara foi precipitada. Os pa-

0 SR. JEsurno CARDOSO-Não attribui o pa- peis da eleição cJ.e S · Paulo ainda não foram 
recer da commissão á intransigencia partida..;. tomados em consideração pela commissão, 
ria. Disse qne poder-se-hia suppor que pois que ella levantou uma preliminar, e não 
fosse esse o sentimento que animou a com- se julg"a. competente para proceder áquelle 

exame antes de vel-a decidida. 
missão. O debate está aberto sobre uma these con-

0 SR. Momz FREIRE-Antes de entrar no. stitucional; si esta these for. resolvida em 
estudo da materia do parecer, preciso tam- sentido contrario ao pensamento da commis
bem rebater a censura feita pelo illustre são, ella cumprirá o seu dever formulando 
candidato aquelles que se oppuzeram á sua novo parecer de 11ieritis ela eleição para ser 
admissão no recintho da Camara para vir sujeito á deliberação da Camara. Essa seria 
discutir o parecer. _ então a occasião propicia. para admissão do 

Fui, Sr. presidente, dos que votaram em candidato no recinto, dado que o parecor 
sentido fa-voravel ao pedido ; mas devo de- fosse-lhe contrario (apoiados); até la ·a sua 
clarar que :til-o pelo compromisso tomado com intervenção no debate só póde ser consirada 
o illustre candidato pelo honrado presidente como uma invasão das nossas attribuições. -
da commissão, ao qual acquieci; entretanto, Todavia, sou forçado a tomal-o em consi
essa admissão foi uma violação manifesta,não deração pelo respeito a Camara e pela atten
só do regimento,? que no ca;so ~?que menos ção que merece-me o nosso co-participante.-: 
importa, como ate da respeitabilldade que a Assentou o illustre candidato toda a sua 
Camara deve manter no exercicio privativo argumentação no art. 17, § 3° da Constituição, · .. 
das suas funcções. (Apoiados e não apoiados.) que diz: ,-

Não se trata até este momento da discussão «0 governo do estado, em cuja representa- · 
da eleição de s. Paulo ; não se trata de apu- ção se der vaga, por qualquer causa, inclusive< 
rar si o honrado candidato teve ou não uma renuncia, mandará proceder immediatamente ·: 
eleição. a nova eleição.» 

A commissão propoz á Camara uma preli- Trata-se de uma disposição clarissima de 
minar, que só a ella cumpre resolver iode- lei. Mas, Sr. presidente, · que é que se en
pendente da audiencia de interessados : podem cerra Besta _disposição ~ O artigo constitucio
ter-se ·dado vagas na deputação de S.:::.Paulo, nal dá aos governo~ elos estados competencia 
sem ter tido a Gamara cijrecto conhecimento para . tomar conhecimento proprio das vagas 
dellas ? (Muito beni; apartes.) . · . e mandar proceder i1. eleição? Não. O pre-

0 candidato foi aclmittido no seio da Ca- ceito constituciom>,l, longe de ser fonte da 
niara. Pergunta: si a Camu.ra regeitar opa- competencia invocada, longe de crear uma:· 
recer da .commissão, póde reconhecer -o can- jur~s~cção exceJ?cional, é apenas uma dis"".,;'.; 
didato diplomado, quando a cozm:nissão ainda posiçao ordena.tiva. que estabelece·'\para. .'o"~ 

. ~.;·~; ;: :~ ~·. ~ · 
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goYerno dos estados a obrigação de mandar 
proceder à, eleição logo que se dér vaga. 
Mas a questão é esta: quando e como se da 
a vaga ? Quem é o competente para tomar 
conheceimento della e declaral-a ~ Eis o ter
reno em que a discussão deve ser collocada. 
(J1füito beni.) 

dos art:;. 23, 24 e 71 da Constituiç.ü.o. (Muito 
bem,. .4.'poiadissimos. Nüo apoiados.) 

Esses artigos estabelecem diversas hypothe
ses em que perde o representante da nação o 
seu mandato legislativo, ou a sua qualidade de 
cidadão brazileiro, que importa fatalmente a 
do primeiro. A perda do mandato é uma causa 
de vaga. Si o art.17, § 3° investe os governa
dores da autoridade que invocaes para conhe
cer das vagas por qualquc1· caitsa, estes casos 
estão comprehendidos uos termos genericos da 
lei, e vós niio tendes o direito de abrir excepção 
para elles. (1lvoiadog e ni'io apoiados. Trocam-

Demos, por hypothese, que se possa em
prestar à disposição constitucional a extensão 
que attribuiu-llle o nobre candidato, isto e, 
que na obrigação de mandar proceder à elei
ção se subentende a compet'3ncia para co
nhecer da, vaga. Veja:i1os as consequencias. 
E' o methodo u tt demonstração por absurdo 
que invoco neste momento. 

se muitos apai·tcs .) 
Mas, a que absurdo, Sr. pl'esidente, leva 

essa interpretação que tende a, distribuir com 
u.utoridade estranha. ao parbmcnto funcções 
que devem ser-lhe privativas i que arma essa. 
autoridade ate do arbítrio de preparar cila
das para dispor das cadeir~1s que estejam con
fiadas nas duas casas a pessoas do seu des
agrado ! ! (Nao apoiados.) 

O Sr:.. JESUI~o 0Ar..1)oso- V. Ex: dit-me 
licença para. um ~parte~ A mesa da Gamara 
tem competencfa para recusar a renuncia 
da.da. pelo mandata.rio, que não quer exercer 
o mandato? O mandato é imperativo~ Esta. 
é que é a questão. Si a ren nncia 11ão pócle ser 
recusada, tanto vale vir ú mesa como não, 
porque a mesa apenas se declara, inteirada, 
nada mais. (Hei muitos outros apartes.) 

O SR. l\fox1z FREIRS - Responderei jú. a 
essa objec~1o, e de e1rvoltn. com todas as 
outra.s, mas sem desviar-me da ordem de 
argumentação. 

Pal'ecerá, Sr. presidente, que as qn·~stões 
que levantei teem o inconveniente de 'Vir 
complicar a inte1•pretação de uma disposição 
simples e clarissima de lei. Nn, verdade, 
tratando-se de uma. vaga por morte, nada 
mais acceitavel do que o governador ma.nda.r 
proceder a nova eleiçrto; 210 caso de renuncia, 
mesmo. parece que nada mais natural do que 
o resignatario dirigir-se ao governo, e com
municar-lho qne 1·cuuncia. ii cadeira.. 

Ate aqui nenhum inconveniente; mas 11ão 
é de saber si lia 011 não inconvenientes, si o 
mt'!thodo ê mais ou menos facil, si este pro
cesso é mais longo 110 que actueUe, não é de 
nadn. disso que se trata. 

Discute-se si o nrt. 17, § 3° '9Ilvolve n. crea
ção de competencfa, aos governadorE>s para 
conhecerem e declararem as vagas. A com
mis&'i'.o atfirma que não ; vós affirmaes que 
sim ; mas, si a vossa opinião e a verdadeira, 
de\7eis supportar-lhe todas as consequeo.cias. 

. - , Já declarei, Sr. presidente, que seria muito 
· acceitavel essa eompetencia nos diversos casos 
• que a-pontei ; mas si ella existe nesses casos, 
·existe em todo::, porque a lei diz : «Vaga. poi· 
qualquer causa, inclusive renuncia.» 

Sejamos então logicos. S\ as forças do ar
tigo são essas, si tal faculdade decorre de sua 
interpretação, devemos concluir necessaria
me,nte que os governos dos estados teem 
competenci::i. tambem parn. conhecer e pro7 
~unciar sobre os ~os de vagas que decorrem 

E' possível que o legislador constitucional 
tivesse chegado a esse absurdo i E' possivel 
que elle pretendesse investir os i::-ovcrnos dos 
estados de competencia para manclar procecler 
imm.eclia!amente à eleição nos casos em que 
um membro do Congresso acceite C.'\rgo iu
compativel com o mandato legislativo 'J 

Entretanto, a admittir a interpretação in
vocada, deve-se com todo o rigor logico 
chegar a essas consequencias fnnestas, que 
envolvem a desorganisação de todas ns rela
ções normaes entre a Unfüo e os estados. 

O art. li,§ :'5~ da Constituição nfio póde, 
pertanto, ter outra interpretação sinão u. que 
attribui-lhe desde o começo: e na qual se fun
dou o parecer da. commissão ; o legislador 
pretendeu apenas estatuir uma obrigaçü.o, e 
obrigação tanto mais comprehensivel quanto 
>às sabeis perfeitamente que no regimen fe
derativo os g-overn:idores <los estailos são 
agentes n::tturaes do poder federal para fozor 
cumprir a Constituição e as leis. 

Or·a, podia- se dar o facto <le, no silencio da. 
lei, os gover!ladores não se julgarem coa9idos, 
sompre que isso lhes conviesse, tt manaarem 
proceder immediatamente· a nova eleicão, nos 
casos de vagas occorrentes. A Constituição, 
previdente, para tornar indeclinavel o dever, 
tixou-o ele modo expresso e terminante ; esse · 
dever não carecia de ser prescripto, mas o 
legislador qu1z tornal-o inilludivel. 

Pa.rece que não e outra a intenção que 
devemos emprestar ao emprego do adverbio 
i?m n edfotam ente, que, na hypothese da inter
pretação que combato, serià ocioso, 011 seria 
urna preoccupaç:ão de demasiado zelo. 

Isto, Sr. presidente, e o que tambem se 
deprehende do historico elo artigo da. lei. 

O projecto i)rimitivo do governo provisorio. 
art. 17, § 2° aizia: « em caso de vnga abertá 
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no Congresso, as autoridades do respectivo 
estado farão proceder immediatamente à nova 
eleição». 

Depois, o governo provisorio fez publicar 
novamente o seu l)rojecto no Diario Official 
com olgumas alterações e a esse artigo accres
centou as palavras-por qualquer caus;:i., in
clusive renuncia-. E' intuitivo que o ob
jectivo dessa rectitl<.!ação roi tornn,r bem 
claro o caracter facultativo do mandato, men
cionando a renuncia como causa de vaga. 

A commissão dl'S 21, eleita pela Consti
tuinte, considerando muito equivocas as ex
pressões-autoridades do respectivo estado-, 
corrigiu o artigo, alterando completamente a 
sua redacção e substituindo a palavra -auto
riclacle -pela palavra.-governo. A emenda 
da commissão é a actual clisposiçfio elo art. 17, 
§ 3º. 

Em toda essa evolução não se encontra 
elemento hermeneutico de interpretação cou
taria, á do pa,recer da, com missão. 

Mas, Sr. presidense, perguntou-se ha. pouco 
si podem as camaras impugnar a renuncia. 
feita por um dos seus membros : respondo 
que o caso é bem possível. 

O SR. ZAl\lA-Até ha exemplo. 
o SR. MONIZ FREIRE - Supponha V. Ex. 

que um deputado, no momento em que occupa 
a attenção da casa, julga-se victima ele uma, 
desconsideração dos seus collegas, e offendido 
no seu amor proprio, reputando-se incompa
tibilisando com elles, renuncia immediata
mente o seu mandato. Comp1·ehende:..se que a 
Camara o:fferecerhl. ampla reparação aos es
crupulos do resignatario, reporia em bom -pe 
as snas relações reciprocas de cordialidade, 
convidando-o a retlectir melhor e -voltar a 
occupar a sua. cadeira. Estaria tolhida de 
fazel-o? 

o SR. SEVERINO VIEIRA-D3vfa ser mais 
refiectido. 

o SR. MONIZ FREIRE - Não :::tdcluzo essa 
hypothese como argumento; apresento-a 
apenas de relance -para conclui\• q_ue mesmo 
as renuncias podem o:fferecer aspectos de que 
só as caro.aras possam conhecer. 

o SR. SE"lraRINO VIEIRA. - Isso é uma 
hypothese gratuita. 
~ o SR. MONIZ FREIRE-Mas vamos ainda 
encarar as consequencias perigosas a - que 
leva a interpretação que se q1!0f· dar ao 
artigo. 

Si· ao governador compete conhecer das 
vagas para mandar immecliatamente proce
der a eleição, a elle tambem deve competir 
o complemento dessa faculdade; deve com
petir-lhe estabelecer processo determinando 
o modo, os casos e as condições em que às 
vagas se. veriticam., Uma cousa decorre juri.:.. 

Camara' V. I 

dicamente da outra, sob pena de cahir-se no · 
principio opposto. 

Supponha V. Ex:. que o governador A. 
tem indisposições contra o cidadão B., que tem 
assento no Congresso ; mas está arredado do 
paiz. Nada mais fücil do que decretar que a 
ausencia importa renuncia, desde que não foi
lhe communicada, ou mesmo insinuar alguma 
dechtração falsa pela imprensa, e manclar em 
virtude della fazer nova. eleição. 

Ul\I SR. DEPUTADO--:- São bypotheses que 
não se verificam. 

o SR. l\IoNIZ FREIRE - E' verdade que o 
deputado ou senador esbuthado pederia vir 
peraJJ.te sua cam•tr.i, reclamar; mas como 
füzel-o si já cnegasse tarde, e viesse encon
trar a sua cadeira occupa.da ~ Não seria uma 
situação ridícula para elle, para o seu substi
tuto e 1xu·n. a re::;peetiva, cmnrtra ? qual o re
medio para sol ver essa, dilliculdade ~ 

o SR. SEVERINO VIEIRA - Direi a V. Ex. 
qual o remedio. (Troccrni-se outros apartes.) 

O SR.. Momz FP.EIRE - Outra hypothese. 
Um deputado resigna a cadeira perante o go
vernador do seu estado, porém mais tarde 
arrepende-se e comparece a Camara. Após 
elle vem o cidadão no•'amente eleito. Como 
se ha de a Camara decidir ~ A qual dos dous 
deve da,r assento, ao deputado antigo, ou ao: 
que veiu substituil-o ~ · 

UM SR.. DEPUTADO -São hypotheses abs:ur-
das. -

0 SR. MONIZ FREIRE - Absurdas porque'~ 
Absurdas são realmente essas consequencias 
a que le-va, a interpretação elastica e "Violenta 
que se quer dar ao artigo. 

Por mais gratuitas que sejam essas hypo
theses,por menos verifica-veis que ellas possam 
ser por honra nossa, quando se estuda uma 
theoria, deve-se examinal-a nos seus menores 
detalhes, em face de todas as consequencias a 
que os seus prin'Cipios conduzem, em face ela 
sua applicação a todos os casos, porque sõ 
assim é possível formar idéa ex:acta do seu 
valor. 

E' o que tenho feito com a doutrfaa que es
tou combatendo para fortalecer os fundamen-
tos do parecer que se discute. · · 

Argumentou o illustre candidato que o es
tado de S. Paulo fl.cariu. com a demora pre
.indicádo em sua representação, e isto atten
.taria contra a Constituição, que determinou a 
representação sobre um certo numero de ha-· 
bitantes. 

Si esse augmento tivesse valor algum, 
responderia que a representação de S. Paulo 
não esta desfalcada, que ella continua, mesmo 
por for<;.a do parecer, com os mesmos. repre
sentantes, os quaes, si não estão todos na Ca-. 
mara, é porque não querem, pois todos os seu,s 

56 
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nomes continuam a figurar na. lista ela. cha.
mada serii protesto_cle ninguem. 

A dar-se importancia. ao argumento do 
illustre candiuato, a. conclusão a _Jirar seria 
esta.: desde que o Senado não pudesse reunir 
os seus 63 membros e a Gamara os seus 206, 
estariam as camaras privadas de funcciouar, 
ou seria.m nullns as suas deliberações. Si é 
argumento de ordem constitucional qne n. re
presentação dos estados não é perfeita desde 
que o quadro está. incompleto, então é 1'o1ça 
convir que as deliberações do Congresso são 
imperfeitas sempre que Dilo ~stá reunida a 
totalidade das diversas representações. 

o SR. JoX.o DE SIQUEIRA-Si a maioria. re
nunciar o mandato 1 

O SR. Tvio~u FREIRE - A que vem isso ao 
caso? Si a m 1iori:l. resignar, os que fic:1rem 
conhecem da renuncia. e otiiciam aos go
vernos pam haver nova eleição. 

Temos visto, Sr. presidente, n. té onde 
arrasta a interpretaçü.o em que se funda o 
pretendido direito do nobre candidato, e o 
mal que adviria de se attribuil• aos gover
nadores competencia para. conhecer das vagas, 
quando estas se podem dai· por circumstancias 
taes que só as camaras devam apreciai-as. 

A Constituição em nenhum artigo expresse 
preceitua que a ellas cabe esse dil'eíto inalie
navel; mas era preciso que a Consti tuiçü.o 
o dissesse~ então isto não é um principio fun
damental do systema representativo 1 pois a. 
nossa Ccnstituiç5.o não determina que é da 
exclusiva competencia das camaras veritlcar 
·os poderes de seus membro;:. 1 e o que ser ir a 
verificação de poderes ao lado dessa facul
dade aleatoria que estorvaria o exercicio per
sonalíssimo desta funcç.'io ~ 

Mas admittamos que a Constituição é 
omissa. Pois do seu silencio é licito concluir 
pela investidura do orgão de uma autoridade 
estranha ao poder federal ~ 

Comprehenderia essa solução si estives
semos em um regímen centralbado, mas não 
no regímen federativo em que União e esta.
dos teem espheras proprias, orbitas muito 
distinctas; gyram em direcções diversas e teem 
orgãos de acção muito discriminada. 

Antes de concluir, preciso abordar uma 
outra questão que eu não suscitaria porque 
reputo-a excusada para o caso. 

J)J!lustre candidato fallou no regulamento 
Alvim, para prevenir argumentação contra 
seu vigor. S. Ex. adduziu considerações que 
podem ser classidcadas como extensão do ar
gumento ad hominem. 

Fui eleito, disse S . . Ex., pelo mesmo pro
ce:.-so por que o foram os membros desta 
casa ; si estaes bem eleitos, tambem o estou; 
e si não vos consideraes legitimamente inves
tidos, deveis resignar os vossos mandatos. 

Sob esse presupposto, nunca se poderia 
melhorar em tal a~sumpto; com taes precon
ceitos a humanidade nilo teria attingido em . 
nenhuma esphera de activiJacle ao seu u.ctual 
desenvolvimento. 

Pelo facto de termos sido eleitos por esse 
regulamento estamos tolhidos de legislar so
bre a materia, de emenclar-lhe os inconve
nientes, si elle é mão, de <lecl;1ral-o revogado 
si os seus principios organicos estão em 
desarmonia com a Con:;tituiç;;:io de 24 ele feve
reirn, . <]Ue Dos outborgou competencia exclu
siva para regular o processo e as condições 
das eleições para os cargos fe<leraes ? Seria 
um circulo vicioso. 

O SR. JESUINO CARDOSO- Em S. Paulo o 
regulamento i'oi alterado. O governaclor pro
hil.Jiu n. cauala nas secretarias. 

O Sn .. Z.DL\ - O governador de S. Paulo 
não tinln competencia, para alterar o Regu
lamento. 

O Sr{.: .MoNiz FREIRE - Feliz estado o ele 
S. Paulo! pois, no meu, alteraram-lhe a edi
ção par:1 tornal-a mais correcta; aproveita
ram com nsm·a todos os venenos que elle 
contem, e accrescentaram outros para tornar 
toJa a tiscalisaÇ'.ão impossivel, todas as frau
des mais via veis; foi assim que organisaram 
lá uma cousa a que deram o nome de Con
gresso com todas as adjacencias posteriores. 
(Hilaridade.) 

O reg'Ulamen to de 22 de junho não podia 
ter sinão a e:x:istencia do regimen provisorio. 
Basta dizer que elle assenta. todo o processo 
da organisação elas mesas em torno do inten
dente, que e uma entidade que nasceu e 
desappa.receu com o período revolucionaria. 
Seu objectivo unico era a eleição do Con
gresso Constituinte, que vinb.a ser deposi
taria da obra da revolução. Terminada n, 
missão dessa assem bléa., elle perdeu sua rasão 
de ser, e o Congresso ficou armado, elle só, 
<la autoridade para legislar em materia 
eleitoral. · 

Vou terminar, Sr. presidente, mas não 
quero fazel-o sem uma referencia necessaria. 
A disposição do art. 17 § 3° não é uma inno· 
vaçãô da Constituição Brazileira. Ha identicas 
em diversas outras de povos regidos pelo 
mesrno~sy.stema. . 

Citarei a da Republica Argentina e a dos 
Estados Unidos que dizem : 

Essa citação vem a proposito µara auxiliar 
a demonstração de que o legislador brazileiro 
não teve os intuitos que se lhe attribuem; e 
embora os casos possa:ri divergir ás vezes, de 
povo a povo, conforme a indole das suas in
stituições complementares, não sei que a 
jurísprudencia dessas nações ensine sinão que 
o poder -verificador é o competente para co
nhecer das vagas que se derem em seu seio. 
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Por conserp.encia, temos cm nos~·o apoio o 
elemento historico da ;;estação do artigo 
constitucional; o .elemento comparatiYo das 
legislações estrangeiras; temos sobretndo a 
consicler::.u;ão dos absurdos e das contradic
ções a que levaria a doutrina opposta,. 

Logo, para sermos logicos. para não ca
hirmos na Jnconsequencia, devemos manter 
intacta uma competancia que não póde dei
xar de ser nos'm; e si essa competencin, nã,o 
derivasse elos princípios essencites elo systemn. 
representativo, si não nssentasse na Consti
tuição, si já. não estivesse claramente reco
nhecida no proprio regimento da casa, fóra 
mbte1· que nó.> a estabelecessemos para evitar 
os perigos, os erros e o C<lhos que sobreviriam 
com a interpretação contr>aria.- (Muito bem, 
muito bem. O orad01· e comprim entar.lo e abra
çado por nwitos senho1·es dcpiitados.) 

O SR. PRESIDE~TE-A discussão fica adiada 
pela hora. 

O SR. CASE)!IRO Juc-noR. (pela ordem)
Peço a V. Ex. que ponha conjnnctmnente 
em discussão o parecer sobre a renuncht dos 
deputados pelo Maranhão, que versa sobre a 
mesma ma.teria. 

O SR.. PRESIDEXTE-Não posso satisfazer 
pedido do nobre deputado, porque este 

arecer continua em discussão, e ii discussão 
do outro tem de ser iniciada. Além disto, o 
regimento manda que os pareceres sejam 
discutidos isoladamente. 

Vem á mesa as seguintes 

Declarações de voto 

Declaramos que votamos contra o substi
tuitivo do Sr. deputado Cesar Zama, por ac
ceitarmos o prc'jecto n. 14 com a emenda, do 
Sr . .Adolpho Gordo. 

Sala das sessões, 18 de julho de 1891.-Se
'Verino Vieira.-Lliigiiel Castro~-A.rthitr Rios. 

Declaramos que votamos contra o substi
tuitivo do Sr. deputado Zama por julgarmos 
que a. emenda do Sr. Adolpho Gordo ao pro
secto u. 14 interpreta bem o art. 22 ela Con
titniç;.í.o. 

Sala tlas sessões, 18 cle·julho ele 1891.
...-imorim Garcia.-Dionysio Cerqueira.- Au
gusto Freitas.-lndio do Bra:;il. 

Decln:ro ter vota<lo contra a indicação do 
Sr. Stock.ler, peln. qual, a meu ver, contra o 
regimento e o espirita manifesto de sua ela
boraçã.o, foi adrnittido um candidato a de
tender sna eleição no recinto da Camara, 
quando lhe competia. fazel-o sómente perante 
a respectiva commissão, mormente guando sé 
trata.va simples e exclitsivamente do parecer 
da ~ommissão sobre a competencia, de reco
nhecer qualquer vnga existente. 

Saln. dns sessões, 18 de julho de 1891.-
Jose Bevilaqua. · 

Declaramos ter vota.elo contra o substi
tutivo do Sr. Zama, relativamente ao credito 
para subsidio dos senadores e deputados. 

Sala das sessões, 18 de ,julho ele l89L
Roclrigues 1llves.-Rosa e Silva.-Rubião Ju
nior. -Domingos de Moraes. 

Declaramos que votamos contra. o substitu- . Declaramos que votamos con~ra o substitu
tivo e.lo Sr. deputado Zama, sobre o subsidio tivo do Sr. cl~p~tado Cesar Vrnnna, ao pare
para os membros elas duas casas do parla- cer. da commis_sao d~ orçamento, sobre o 
mento 1 pedido de credito feito pelo governo para 

· . . depezas com o Congresso Nacional, porque 
Sala das sessões, 18 1le.Julho de 1891.-.M. esse substitutivo dáaomesmo O'overno facul-

Vallaclão. - Joaquim Pernambuco. dade para abrir creditos;,cuja i~portancia não 
é marcada, além de deixar-lhe tambem a 

Declaro qu'3 votei contra o requerimento 
do Sr. Alexandre Stock.ler, por se tratar na 
discus3ão do parecer da commissão de pod<?res 
de interpretação de disposição constitucional 
e não de violação ele direito de cantliclato, que 
precisasse de defesa. 

Sala das sessões, 18 de julho de 189 l.-Gon
çalves Ramos. 

Declaro que votei contra o substitutivo do 
Sr. Cesar Zama, relativo ao credito para 
subsidio de senadores e deputados.-.AcloZpho 
Gm·do.-C. Garcia. 

faculdade de estipular a seu talante os subsí
dios dos Srs. senadores e deputados. 

Sala das sessões, 18 de julho de 1881 ~
Besouro.-=Virgilio Pessôa.-Ser:;edello Cor
rêa. 

Declaramos ·ter votado contra o ·substitu
tivo do Sr, Zama que concede autorisação ao 
governo para determinar o pagamento dos . 
subsidios dos deputados e senadores, de con
formidade com o art. 22 da ·Constituição. 

Sala das sessões, 18 de julho de 1891.
JJioraes Barros.-B. Campos.-Cesario 11fotta. 
·-Mursa.-A. Ellis.-Paulino Carlos.'-Vi-. 
ctorino Monteiro.-Dr. Carvalhai.-Ramos. 
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Declaro que votei contra a urg-encia, re
querida pelo Sr. deputado Cesar Zama, para 
ser approvada a reducção do projecto n. 14-
com preterição da discussão sobre o parecer 
n. 2. 
. Sala da ~:sessões, 19 de julho de 1891.
Tozentino de Carvalho· 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 38 A-1891 

Fa:; extensir!o aos emp1·er1ados das .c;c~i·etadas 
do Senado e da Camara do.e; Dcpu!aclos, 
o montepio ci·earlo pelo decreto n. 9·12 ...t de 
31 de outi{bro de 18 90 

A' commissão de fazenda e industrias foi 
presente o pro.jecto do Sena.do que faz exten
sivo ornontepio creado pelo decreto n. 0-12 A 
de 31 de outubro de 1890 aos empregados d~lS 
secretarias do Senado e cht Camara dos Depu
tados, e bem assim dos mestres, contrn.
mestres, e mais chefes de serviço <las officinas 
da Imprensa Nacional. 
· Inteira.mente de accordo com o pensamento 
que presidiu à elaboração do project.o en
viado pelo Senado á esta Camara, e que teve 
em mira acautelür o futuro dos funccionarios 
a que elle se refere, desde que em fo:vor 
destes concorrem as mesmas razões que de
terminaram identica concessão feita á nmiorin, 
dos servidores da Republica, a commissão é 
é de parecer que seja adoptado o mesmo pro
jecto. 

Sala elas sessões, 18 de julho d.e 1891. 
-A.stolpho Pio.-lffarcolino 1lfoura.-Be::;erril. 
- Leite Oiticica. -Polycarpo Viotti. -1'f ursa. 
-11. .!lioreira dei Silix~.-A.ntonio Ol!}ntho.-

·Biieno de Pctiva. 

·O Congresso Nacional decreüL : 
Art. 1. ° Fica extensivo aos empregados 

das secretarias do Senado e da Camara dos 
.• .Deputados o montepio creado pelo decreto 

n. 942 _A, de 31 de outubro de 1890, com 
.as modificações constantes dos artigos se

•• guintes. 
Art. 2. 0 A declaração de que trata o art. 2i 

do citado decreto será entregue na secretaria 
da Gamara a que pertencer o empregado, 
assignada pelo contribuinte na presença do 
director, e testemunhada por dous empre-
gados. -

Esta declaração e as alterações que occor
rerem serão remettidas com ofilcio do 
director da secretaria ao director geral da 
contabilidade elo Thesouro Nacional. 

Art. 3.0 Para regularidade do serviço do 
montepio, farão os dil'ectores das secreta
rias as communicações necessarias ao <lii-er:tor 
geral da contabiiiclacle do Thesouro Na
cional e prestarão as informações que forem 
pedidas . 

Art. 4.° Fica igualmente extensivo o refe
rido monte-pio aos mestres, contramestres 
e mais chefes ele serviço das ofilcinas da Im
prensa Nacional. 

Art. 5. 0 Revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala, das Commissões, 15 de julho de 1891. 
- P1·udente J. de Moraes Bari·os, Vice-pre
sidente. - Jorro p erlrfJ Belíorl \1ieira, 1 o Se
c1·et:u·io. -Gil Dini; Goulart, 2° Secretario.-
1lfm1oel Bc:erra de ii!buqiterque .Junior. - .An
tonio Nicolâo 111 onteito Baena. seevindo de 
411 ::;ccretario. · 

N. "12- 1801 

F;;,·a s11úsidio e ajl'da de c11st11 ao 1Jice""l1resi
dentc da Re1mút!ca 

(Do Senado) 

Art. 1. 0 E' estipulado em trinta contos de 
l'éis annuaes, pagos mensalmente, o subsidio, 
que a Constituição, art. 46, manda pagar ao 
Vice-Presidente da Republica. 

Esse subsidio começa, n. perceber-se desde a 
<lata, da posse. · 

4rt. 2. 0 O Vice-Presidente da Republica 
percebera, outrosim, para. as despezas elo seu 
estabelecimento, a ajuda de custo de cinco 
contos de réis. 

Art. 3. 0 Vencerá subsidio igual ao do Presi
dente o Vice-Presidente da Republica, quando, 
em virtude do art. -11 da Constituição, es-
tivet' no exercício do cargo. -

Art. 4. 0 Quando o Congresso não fixar o 
subsidio do Presidente e do Vice-Presidente 
para o período presidencial futuro, conti
.nuarã .a vigorar para este o subsidio estatuido 
para. o periouo presidencial anterior. 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Senaclc{Federal em 16 de julho de 1891.
Prudente J. de .Moraes Barros, Vice-Presi
dente.- João Pedro Belfo1·t Vieira, 1 o Se
cretario. - Gil Dini:; Goulm·t, 2° Secretario. 
-llianoel Be::;erra de Albuquerque Junioi·.
Antonio .Nicolào lJI onteiro Baena, servindo 
de 4 ° Secretario. 

N. 43-1891 

Licença ao lJr. Nwio de Andrade, lente da 
Faculdade de lliedicina do Rio de Janeiro 

O Dr. Nuno de Andrade, lente da P· .ca..: 
deira, ele clinica medica da, Faculdade do Rio 
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(lo .hneiro, :5olicita p1·01·og-:M;ão •le licenr;a pol' 
dous annos p:lra o t1·alarno!lto de sua sa11d1~ 
compromettitla pelos arduos tra,!Jalho:i, que, 
por cerca. ele 10 <rnnos, lhe impoz o exercido 
do cargo <le lnspector geral de samle dos por
tos desta capital. 

A commissão de petições e poderes, tendo 
em consideração o allegado, é de parecer que 
se lhe detlra. a petição, para, o que otrerece o 
seguinte projecto. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. 0 E' autorizado o governo a conce

der ao lente da 1"" cadeira. de clinica medica 
da Faculdade de :rviedicina, do Rio de Janeiro, 
Dr. Nuno de Andrade, prorogação por dous 
a.nn~s d~ Iicen~.a em cujo gozo se acha, sendo 
o prnne1ro anno com o respectivo ordenado e 
o segundo sem vencimentos. 

Art. 2. 0 Revognm-se as disposições em 
contrario. 

Saln, elas Commissões, 18 de julho de 1891 · 
- Cesrw Xam.a. -.rilmeida 1Yogueira. -Tolen
tino de Carv~llio.- .ilíoni:; Fi·eire. 

N. 22-1891 

Indefere a Jleliçiio de Eduardo Augusto Pinto 
de Ab1·eu e ou!i·os re1n·esentantes da Co1npa
nhici 11'Ianufactom de Uwpdos, ped,'mlo isen
ção de r.lire:"tos para os apparelhos q1r,e im
portarem. 

Não se destinando a fabrica da Companhia 
Mauufüctureira de Chapéos á fomentacã.o de 
uma industria inteiramente nov<t e ditucul
tosa, que precise de auxilios dos poderes pu
hlicos pa.ra f1.icilitn.r a acquisição de appare
lhos, no que importa a isenção de direitos 
pedidos, a Commissão é de parecer que seja 
indeferida a petição dJs supplicantes. 

Sala das sessões _da Commissão, 17 de 
,julho rle 1891.-Astolpho Pio.- Bezm·ril.
Antonio Olyntlt.o.-Leite Oiticica.~1viursa.
]J. Moura. 

N. 23 - 1891 

Indefere a petiçcio de D. Thei-e~c~ de 11lcantara 
Camara que pede wna 1Jensao pai·a iona sua 
filha. ,, 

A peticionaria allega e prova com docu
mentos ser viuva do capitão honorario do 
exercito. füllec;ido em 1887, após ter prestado 
revelantes serviços ...durante «t guerra do 
P:1ra~ay por Mattq Grosso, merecendo elo-
1.nos. um dos quaes vem mencionadona obra 
Reti?·ada ela Laguna. 

Continuando a prestar serviços como com
mandante do 1\:-::i"lrlo de Invalidos, onde teve a 
infelicidade de ficar cégo .. 

Foi recolhido ao dito asylo para perceber a 
etapa, onde falleceu, sem ter o resultado de 
um:L peti~i.o que cfürigiu pedindo pensão. 

A peticionaria renovou esse pedido de 
peusã.o para. sna filha, pois que, sendo profes
sora publica, e podendo obter recursos para 
si, julga nã.o dever sua 1ilha ficar prejudicada 

A Commissã.o entende que o caso da suppli
cante nã.o é aquelle para o qual se deva 
consder a pensão, porquanto o f'allecimento 
de seu marido não se deu em campanha nem 
a supplicante esta sem meios de recursos 
para si e pat'n. sua ftlh~; assim pois, é de 
darecer que sej a indeferida. 

Sala das sessões, 17 de julho de 1891.
Astolpho Pio. - B:Jerril. - Antonio Olyntho. 
- Leite Oiticica.- Mursa.- M. Moura. 

N. 24-1891 

Iwlefe;·e a 7Jetiçc70 em que o me.~tre Jose Can
dido rla Gama Malche'i· pede uma subvençlio 
de 4:000$000 durante rp1atm annos 1im·a 
aper(rir;orar-se no estudo ela musica 

O peticiona.rio tem feito os estudos da mu
sica á sua custa, conseguindo formn,r-se pelo 
Conservatorio de Milão, o que prova a sua 
decidida vocação por sua arte. Allega as 
dlfficuldades com que tem luctado para fazer 
cantar a sua, opera Bug-Jargal e é para isso, 
e p<wa aperfeiçoar-se nos seus estudos de 
musica que elle pede uma pensüo de 4:000$ 
durante quatro annos. 

A commissão entende· que o Estado não só 
tem o dever, como muito viria a ganhar mo
ralmente contribuindo para que se :firmasse 
no estrangeiro a reputação de um dos nossos 
excellentes e estudiosos maestros. A quadra 
critica elas nossas fina,nças aconselha, porém 
que por ora não se deve aggra.var as despe· 
zas com auxílios desta especie, e por isso julga 
que deve ser indeferida a petição do suppli
cante. 

Sala. das sessões da commissão ele fazenda e 
industria, 17 de julho dê 1891.-Astolpho Pio 
- Bezerril. - 7A.ntonio Olyntho.- Leite Oiti
cica.-111ttrsa.-]:I. 1Ylou1·a. 

N. 25-1891 

lndefm·e a 1Jetiçcio de Josd Feri·eira Pontes. 
sobre a isenção de clireitos de foiportaçüo 
pm·a a compankia que pretende fundar. 

A· Comniissão de Fazenda e industrias foi 
presente o requerimento de José Ferreira 
Pontes pedindo isenção de direitos de impor
tação pa},'a todos os materiaes, queimportarit a 
companhia que pretende fundar sob a de 
nominação « Companhia de Melhoramentos de 
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Materiaes da Bahia », taes como trilhos de 
ferro, materiaes para pontes e vhductos, ma
terial tlxo ou roda;\te p:H'J, companhias de 
viação m•bana ou fluvial, machinismos para 
camuras frigorifi.cas app!icadas aos mata
douros, materiaes para encanamento das 
aguas e illuminação; e bem assim isenção de 
direitos e impostos de transmissão de proprie
dades, qu8 a projectada companhia ectiticar ern 
terrenos baldios. 

A Commissão, achanclo desarrazoada, n, pre
tenção do peticionario para uma companhi<t 
que ainda não está fundada-é de parecer que 
seja indeferida. 

Rio e Sala dassessües, 18 tlejull10 de 1891. 
-.:'lstdpho Pio. - .Marco li no Jlow·a. -Antonio 
Olyntho.- Be:;;erril.-Leite Oiticica.-Jlursa. 

N. 26-1891 

Concede pensões a D. J1fariar.na Morel de 
11Ieira Lima, e a D. Ignez Pereira da C11nlza 
.Menna Barreto, de accordo com o arl. 2° 
do pi·ojecto n. 31 deste arnw. 

A' commissão ele. fazenda e industrias fo
mm presentes ns petições de D. Marianna 
Morel de T\1eira Lim:-t, viuva do ccrpitão Fran
cisco Victorino de Meira Lima, e ele D. lg-nez 
Pereira da Cunha Menna, Barreto, viuva do 
mujor João Carneiro da Fontoura I\1enna 
Barreto, que solicitam pensões, por ser dimi
nutn, a quantia que i)ercebem, como meio 
soldo das patentes de seu:, maridos. 

Pelo exame dos documentos apresentados 
verificou a commissão que ambos nqueUcs 
militares prestaram serviços nu, cami:nnlrn, 
do P<lraguay pelo que verifica-se a hypothe
se formulada no projecto n. :31 desta commis
são, que manda equiparar a pensão de mili
tares da campanha do P<W[1guay pela tabella 
actual dos soldos dos offi.chles do exercito. 

Sflfa das Commissões, 17 de j u l lto ele 1891 . 
- Astolpho Pio.- A.ntonio Olyntho.- Leite 
Oiticica.-Mursa.- Bezerril.-ll:f. Jlf oura. 

N.27-1891 

por seu fallecirlo pai, o conselheiro Dr. An
tonio Pereira, Pinto ; mas nã.o prov;t a, ex
trema C<lt'ench de meios que j ustitique:11 o 
solicitado augmento de pensão, que já tem. 

A Commissão e lle parecer que seja inde
ferido o requr~rimento. 

Sala rlns Commissões, 17 de julho de 1891. 
- A.~tolpho Pi o. - Antonio Olyntho. - Leite 
Oiticica.- Jfursa.- Be;;ei·i·il.- M. Jlloura. 

O SR. PRESIDEXTE marca a seguinte or
dem do di<L p:tra a sessão de 20 do cor1·ente: 

Continuação da. discussão do parecer n. 20, 
relati'º à eleiçã,o de S. Paulo; 

Discussão dos pt1receres ns. 18 e 19 so
bre renuncLt de deputado;,; pelo estado do 
1\faranhão; 

Continuar;ü:o tht 2ª discussão do projecto 
n. 5 .A sobre iocompatibiliclades. 

Levanta-se a s8ssfto ús 4 horns. 

21ª SESSÃO E:\f 20 DE JULHO DE 1891 

Pi-esidencia do Si·. Mattr.L Machado 

Ao meio dia, o Sr. presidente n.onuncia que 
não ha sobre a mesa expediente a dar conta, 
antes da acta. 

O Sr. Barbosa Lin1a vae sub
metter i consideração da Gamam dous pro
j ectos de lei e Utn<L indiCêWâO, relativos a 
questão. que devem ser qu:mto antes se1·ia
meote tratados. 

Um de3tes projectos refei·e-se a promo~ão 
decretada, em 7 de janeiro de 1890. 

Sn,be-se quão fraco e o principio invocado 
imp!icit.tmente no decreto pelo qual se fizeram 
es:><1S promoções ; principio que distinguiu no 
exercito os oliiciaes q11e em 15 de novembro 
prestaram serviços releva,ntes e [!quelles que 
tiveram a infelicidade de não se acharem pre· 

Inclefei·e o pedido de augmento de pensões sentes nu, Ccipital Federal. 
• {.eito por D. illaria Josep'iina Pereira Pinto Não contesta que to•Jos aquelles que aq ni se 

ele Anclrade. achavam naquelle memora.vel dia prestaram 
· ·. a patria serviços relevantíssimos, contri-
Â' Commissão de Fazenda e industrias foi buindo para que se fizesse uma revolução 

presente o requerimento de D. Maria Jo3~- gloriosa, mns nfo e menos cer·to qne aquelles 
phina Pereira Pinto de Andrade. viuva de que se achavam nas provincias contribuíram 
Antonio A:lves de Andrade, solicitando au- tambem nos dias subsequentes, com vaJiosis· 
gme.nto de pensão que lhe foi concedid·i por, simo contingente de patriotismo e civismo, 
acto do governo provisorio de 22 de fovereiro esrorçando-se p ara a que orJem não fosse 
de 1890. · perturbada e prestando o seu apoio moral 

A supplicante apenas allega e prova os bons p:uà que a nova fürma de governo preva
serviços prestados a administração publica lecesse desde logo. 
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O or:ulor não vem com a pretençti,o de re
construir todo es:;e e<lilicio profundamente 
:lbalado pelo decreto de 7 de janeiro, nem 
ues!hzer totalmente os actos então praticados 
pelo governo pro·dsorio. 

Não é razoavel voltar atmz completamente, 
mas cabe nas attribuições da Cam:1ra ir ao 
encoi.tro da maioria do exercito p::ira dar-lhe 
uma. indemnisação, que bem merecem todos 
aquelles que foram preteridos. 

Na occasião em que foi feita essa promoção, 
a lei que regnlav<t o accesso aos diversos 
postos do exercito subdividia-se naturalmente 
de accordo com as tres classes existentes -
offi0iaes subalternos, ofüciaes superiores e 
offic:aes gencraes. 

Para a promoção dos officiaes generaes, o 
unico criterio existente era a inteira e com
pleta liberdade deixada, ao Po1Je1' Executivo, 
lle promover como muito bem entendesse. 

Quantu aos ofüciaes superiore:;, a pron1oçiio 
fazia-se por merecimento e antiguithlde. 

Ora, na promoção de 7 de janeiro, não cabe 
ú Camara f.1ze1· as vezes de commissã.o de pro
moção, para saber :::i o Poder Executivo i'ez 
n promeção por merecimento, com justiça ou 
sem ella. 

Quanto ús promoc;ões por antiguidade, como 
é focil de comp:>ehender-se, pódo ser com
pletamente restabelecida. 

A relaçlio elos officiaes, conforme a sua an
tiguidade, consta do Almanak .Militar, mas 
esta. antiguidade foi completamente posta à 
margem, fazendo-se ::i, promoção com tal aço
damento, que os qua.tlros do exercito ficavam, 
não só completamente preenchidos, como 
nine.la excedidos a tal ponto, qu :o lm mais de 
200 officiaes accrescidos ao quadro. 

Outro assumpto a respeito do qual elaborou 
um projecto, é referente á classific1ção e 
distribuição de vencimentos militares. 

tagem de não onerar os cofres publicas, e 
muito menos o orador se colloca. nn. posição 
ue pretender preva.lecer-se do fücto de ser 
membro da, Cumar::i. para, procurar insinuar 
presentes á custa dos orçamentos nacio
naes. 

Citando o art. 58 do decreto que regula os 
vencimentos militares, diz o orador que não 
conhece nas nossas leis e nem crê que se 
faça lei alguma em que se cogite do caso, 
excepcional, de generalissimo. 

Isto não pu.ssa de uma mercê feita ao ma
rechal Deodoro em momento de enthusiasmo, 
em dfrts de janeiro de 1890, isto é, pouco de
pois do grande acontecimento de 15 de no
vembro. 

O oradornarla tem que ver com a. pretenção 
de se conservar em documento official este 
titulo tão singular. Qualquer que seja o modo 
de pensnr de seus collegas, a esse respeito, 
não ptide deixn.r de dizer que semelhante 
cargo nã.o póde continuar a existir, uma vez 
que o Presidente da Republica tenha termi
ntv.lo o seu mandato; e, uma vez que não póde 
ser reeleito, crê que não havera generalissimo 
e parece-lhe que não haverá razão -para se 
prever em artigo de lei os vencimentos que 
bão de ter esses officiaes no estado-maio1·. 

A consideração principal que lhe fez lavrar 
este projecto consiste em que, havenio esse 
regulamento clétssificado .:om a maior pre
cisão todas quantas commissões possam exer
cer os militares de todas as armas, não 
lhe parece que deva continuar essa disposi
ção de lei, determinando que os ofticiaes que 
servem no estado-maior possam ter grati
ficações á vontade dos chefes, junto dos quaes 
servem. 

Semelhantes comni.issões cabem perfeita
mente na clas::;ificação feita no art. 36 do 
mesmo decreto, uo qual são enumeradas as 
com missões do estado-maior da 1 ª classe. 

Segundo a lei que regia o assumpto, todos 
os officiaes que frequentavam as escolas mili
tares percebiam a totalidade_de seus venci
mentos, de modo que estudar e frequentar Finalmente, diz o orador, quando se dis
as escolas não acarretava sacrificios. cutiu o regimento interno, passou desper-

Actualmente todos os o11iciaes nessas con- cebidn, e foi approvada a disposição em vir
dições perdem a gratificação do exercicio. tude da qual a mesa seria eleita mensal
. Mostra os prej uizos que semelhante lei mente· 
tem trazido, parecendo que o que se p1'eten- Depois de outras considerações sobre o as
deu foi infüngir uma especie Je castigo ao sumpto, o orador passa a ler uma indicação 
ofticial que vae estudar. que envia a mesa, lembrando a nec~ssidade 

O projecto que nesse sentido o orJdor apre- de não continuar o presidente da Camara 
senta á consideração da Camara restitue aos na. possibilidade de ser a.o mesmo tempo 
officiaes que frequentarem as escolas mili- Presidente da Republica, sujeito emfim á in
teires a gratificação do exer~icio a que teriam stabilidade que constitue inconvenientes tão 
direito, si não fossem os actos da lei organica graves para a boa norma da administração 
<las escolas militares e em parte a dos regu- pubfüa, e nem comprellende que, desde que 
lamentos dos vencimentos militares que ficJ.m o Cong·resso' füicional se esforça tanto para 
por esse projecto revogadas. l'!onsolidar o regimen presidencial, não fique 

Esse projecto, além de attender :?'uma justa j a Camara habilitada em emergencias exce-
rec~amação dos officiaes-alumnos, tem a van- pqionaes. · 
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Veem ú. mesa. são lidos, julgados objectos 
de delibaração e enYindos :i cornmissiiode 111::1.
rinlrn. e guerra os sef!·uintes 

PJW.!ECTOS 

N. -15-1891 

Revoga os a;·ts. ;;s das in:;trucç1jes ao ele e. 946 
A de 1 de novembro e 269 do dcc. 830 de 
12 de ab1·il de 1890. 

O Congresso Nuciona.l decreta. : 

Art. l. ° Fica revogado o art. 58 das in
strucções a que se refere o decr. n. 946 A, de 
l de novembro de 1890, prira. o fim de serem 
incluídos nas clisposiç'i:ies do art. 36 das mes
mas instrucções os ofilciaes que servirem nos 
estados-maiores do Presidente eh Republica, 
do Ministro da Guerr:1, do Ajudante Gcncrnl 
e do Quartel-mestre General. 

Art. 2.° FiC<LlU igualmente reYogados os 
arts. 269 e 295 do decr. :3:30 de 12 de~ nliril de 
1890 para o fim dos Officiaes-alumnos elas Es
colas Militares perceberem a g-r:1ti1kação de 
exercício a que se refere o n. · 2,1 da tabella 
do art. 24 das citatlas instrucções. 

Paragrapho unico. Os capitii,e:; do Exercito, 
qnando tenham de frequentar as Escolas Mili
tares, perceberão, em vez dn, gratincaçii,o 1le 
que tr·ata o n. 18 daquella ta.bella, a do 
n. 24. 

Sala das sessões, 20 de julho de 1891.-Bar
bosa Linia.- Baptista da ll:fotta. 

N. 46-1891 

Dá proviclencicts sobí·e as p-romoções de 7 de 
janeiro de 1890 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 Dos Officiaes subalternos do exer

cito, promovidos por serviços relevantes a 7 
de janeiro de 1890, nenhum subira ao posto 
immediato sem que o tenham attingido todos 
quantos foram por esse decreto preteridos em 
sua antiguidade. 

Art,. 2. º.~ó depois de fic::i.rem por essa fórma 
restabelemdas as clisposiçü:O!S da lei de promo-

• ç?es naquell~ data vigent<:l, poderão os om
cmes promovidos por serviços relevantes con
çorrer ás promoções subsequentes. 
• Art. 3. 0 Para maior regularidade na· ex

ecução desta lei, o Suprem~o Tribunal Milita.r 
organizarà uma relação de todos os ofüciaes 
preteridos na citada promoção de 7 de ja.-
neiro. · 

Paragrapho unico. A essa relaçlo devcrà 
subordinar-se o Presidente da Republica na.s 
promoções que houver de fn.zer, <1.tê que te-

nham sido contemplados todos os officiaes pre
judicados, nos termos do n.rt. 4. 0 

. .:'~rt. •!." Nenhuma promoção ao primeiro 
posto se farà emquanto existirem, segundo 
consta do Alnnnak l\'.Iilitar, otliciaes exce
dendo dos respectivos quadros. 

Par::igrapho unico. Prescripç;:1o analoga se 
obse1'vará em relação aos demais postos dos 
diversos ,corpos e ttrmas dos quaes existam 
officiaes em exc~sso. · 

Sal:1 das sessões, 20 de julho de 1891.-Bar
bosa Li.ma.- B(1,plista da Moita. 

Vem á m2sa. é lida e enviada a commissü.o 
de policia a seguinte 

lndicaçi'io 

Indico qnr., á . vista do disposto no nrtigo 
41 § 2° tl:1. Con:'ititniç~ã.o Fetloi·al, seja. o 11.l'tig-o 
18 1.lo Regimento Interno substitnitlo pelo se
guinte: 

:\l't. 18. A mes:~ scrà composta de um pre
side11to e quntro ~ecretm•ios, que fnnccionn.rão 
1IUL":1ntc to1h\ a logis\:üura em que forem elei
tos. 

Sala das sessões, 18 rle ,julho de 1891. -
Barbosa Lima.-Baptista :la 'il[otta. 

\'em ti. mesa, e litlo, julgn1lo objecto de del i
beracã.o e enviado ú commissão de fazenda o 
seguinte 

· P1·0,jecto 

N. 44-1891 

Crea alfrmde,r;as nos porios de Angra dos Reis, 
Nitheroy, Cabo Frio, .Macahe e S. JoCio da 
Barra, no estado do Rio de Janefro 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l.° Ficam creadas n.lfandegas nos por

tos de Angra dos Reis, Nictheroy, Cabo Frio, 
l\facahé e S. João da Barra. 

Art. 2.0 E' autor1sado o Presidente da Re
publica a mandar proceder as suas immedia
tas installações . e a occorrerá s despezas, 
a brindo c=iiecessario credito . 

Art. 3. 0 Revogadas as disposições em con
trario. 

Em 20 de julho de 1891.-Fra_nça Carvalho. 
-Baptista da 1l:Iotta:- Fróes da Ci·u:;. 

Procede-se à chamada, á qual respondem 
os Srs.: Matta Machado, Paletta, Nina Ri
beiro, Retumba, Nogueira. Paranaguá, Bel
fort Vieira, Indio do Brazil, Innocencio Ser
zeclello, Cantão, Pedro Chermont • .Matta Ba· 
cellar, Costa Roclrigues, Casemiro ~unior, 
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RoLlrigues Ferna.ndes, Henrique de Carvalho, 
Nelson, Pires Ferreira, Barbosa Lima, Mar
tinho Rodrigues, Bezerril, João Lopes, Jus
tiniano de Serp:1, Frederico Borges, .Tose Ave
lino, José Bevilaqua, Gonçalo de Lrigos, Nas
cimento, Pedro Velho, Miguel Castro, Amorim 
Garcia,, Epitacio, Couto Cartaxo, Sá Andrade, 
Tn.lentino de Carvalho, Rosa e Silva, Gon
çalves Ferreira., José Maria.no, Joaquim Per
nanbuco, Juvencio de Aguiar, André Ca
valcanti, Rayrnundo Bandeira, :!'.leira. de 
Vasconcellos, João de Siqueirl1., João Vieira, 
Luiz de Andrade, Espirito-Sauto, Theophilo 
dos Santos, Pontes de Mir:1nda, Oiticica, 
Gabino Bezouro, Oliveira Valladão, Felis
bello .B:reire, Augusto de Freitas, Paulo Ar
gollo, ~Tosta, Za.ma., .Arthur Rios, Ga.rcia 
Pires, Marcolino Moura, Severino Vieira, 
Santos Pereira, Custodio de Mello, Milton, 
Amphilophio, Francisco Sodré, Dionysio 
Cerqueira, 1,eov-igildo Filgueiras, Cardozo 
de Mello, ~fotlrn.clo , Prisco Paraizo, Moniz 
Freire, Atlrn.yrle Junior, Fousec!t, Silva, Fon
seca Hermes, Nilo Peçanha,!\fanhães Barreto, 
Cyrillo de Lemos, "\lberto Brandão, Oliveira. 
Pinto, Virgílio Pessoa, Franç·a Carvalho, Luiz 
1\Iurat, Baptista da Motta, Alcindo Gua.na
lmra, Erico Coelho, Sampaio Ferraz, Aristi
des Lobo, Fnrquim '\Verneck, Thomnz Del
fino, Antonio Olyntl10, Badaró João Pi
nheiro, Pacitico Mascarenhas, Leonel Filho, 
Chagas Lobato, Jacob da Paixão, A lexan
dre ; Stockler, Lamoauier, Alvaro Botelho, 
Gonçal vcs Chaves, Americo Luz, Viotti, Cot·
rêa RalJello, Mü.noel Fulgencio, Astolpho Pio, 
Gonçalves Ramos, Carlos Chagas, Francisco 
Amaral, Domingos Rocha, Costa. Machado, 
Domingos Porto, João de Avellar, Ferreira 
Rabello, Bueno de Paiva, João Luiz, Bernar
dino de Campos, Francisco Glicerio, Mo
raes Barros, Domingos de l\Ioraes, Adolpho 
Gordo, Carv:ühal, Angelo Pinheiro, Mursa, 
Paulino Carlos, Costa. Junior, Rodri
gues Alves, Alfredo Ellis, Carlos foi.reia, 
Moreira dn. Silva. Almeida Nogueira , 
Rnbião, Leopoldo de Bulhões, Guimarães 
Natal, Azeredo, Cuetano de Albuquerque, 
Bellarmiuo de Mendonça, Marciano de Ma.
,..;·alhães, Fernando Simas, Carlos Cn.mpos, 
Schimidt, Lacerda Coutinho, Victorino l\1on
teiro, Pereira da Costa, Antão de Faria, 
Borges de Medeiros, Alcides Lima, Tbomaz 
Flores, Abreu, Cassü:t.no elo Nttscimento, De
metrio Ribeiro e M.enna Barrete.. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa os Srs .. 

Anfrisio Fialho, Pedro Americo, Paula Gui
marães, Urbano Marconcles, Fróes <la Cruz, 
Viriato de Medeiros, Gabriel de Magalhães, 
Dutra Nicacio, Ferreira Pires, Homero Ba.
ptista, Eduardo Gonçalves, Rocha Osorio; e 
sem causa participada os Srs. Uchóa Rodri-

Camar:i V, 1 

gues, Almino Atronso, Arinibal Falcão, Pe
reira de Lyra, Bellarmino Carneiro, lvo <lo 
Prado, Lea.udro Maciel, Seabra, Pires e Al
buquerque, Joaquim Breves, Lopas Trovão, 
.Jacques Ourique, Mayri~k., ~esuino de Al!m
qner11ue, \iinhfteS, F1gue1redo , Franc1s~o 
Veiga, Ferreira Brandão, Co~ta Senna,. Feli
ciano Penna., Aristides Maia, Monteiro da. 
Sihra, Martinho Prado Junior, Lopas Chaves, 
Rodolpho Miranda , Fleury Curado, Lamzo 
Müller, Julio de Castilhos, Ernes~o de Oh
veira e Fernando Abott. 

E' lida, posta em discussão e_ sem debate 
approvadu. '"' acta ela sessão anterior. 

O SR. 1° SECRETA.RIO procede á leitura do 
seguinte. 

EXPEDIENTE 

Otncios: 
Do Ministerio dos Negocios <lo Interior, 

de l :'i do corrente, communicando que, par:1. 
prestar as infbrmações pedidas no officio de .7 
do corrente desta Canml'tl, aguarda esclareci
mentos do gove1•no rlo estado do Paranà.-A 
quem fez a. requisição. (O Sr. deputado Inno
cencio Seriedello.) 

Do mesmo ministerio, de 16 deste mez, 
em resposta ao desta Gamara~ de 7 do co~
ren te, commnnicando que é da competenc1~ 
do Ministerio da Agricnlturn. tomar conheci
mento do contr;1cto feito pelo governador 
elo estado do iUo de Janeiro, relativamente 
á na;veo-açilo ela bahia de Guanabara.-A 
ouem fe~ a requisição. (O Sr. deputado Fróes 
da Cruz.) . 

Do ?viinisterio dos Negocios da Guerra, de 
i()'ual data transmittindo o requerimento e 
inais papeis do escriptura,rio da Repa~ti
ção ele Quartel-T\Iestre General Hermeneg1l~o 
José Pereir<L da. Silva, que pede aposentadoria 
com todos os vcncimentos.-A' commissão de 
fazenda. 

Do 1° secretario do congresso constituinte 
do Pará de 22 de juullo ultimo, enviando um 
ex.empl~r autograJlho da constituição daquelle 
estaclo.-Ao arcluvo. 

Do Ô'overnador rio estoclo da Parahyba, Sr. 
Vana'8cio Neiva., de 26 de junho, communi
cando que. a 25 do mesmo mez, foi eleito go
vernador c1aquelle estado e entrou em exer-
cício. . 

De Philomeua · Amelia de Figueiredo, pe
dindo uma pensão. - A' commissão de fa
zenda-

De Thereza Cavalcante Ma.ciel . Pinheiro, 
viuva do ca'{litão Thomaz Ferreira Maciel Pi
nheiro, pedindo uma pensão. -A' mesma 
commissão. 

Dos amanuenses. porteiro e continuos da 
secretaria do Tribunal Civil e Criminal do 

57 
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Districto Federa.!, pedindo equipnaç'.ão dos 
seus vencimentos aos dos empregados das de
mais secretarias de Estado d::t Ca.piLtl Fetleral. 
-A' commissão de orçamento. 

De João Ferreira Pacheco, 2° escripturario 
da alfandega do Pará, pedindo que seja con
tada, i)ara a sua apo~cntadoria o tempo qne 
servin no magisterio puulico.-A' commis:sü.o 
de fazenda. 

Do engenl1eiro Diogo Ferreira. de Almeida, 
concessionario de urna estrad;t de ferro de 
Propriá, a· Capelb, estado de Sergipe, pe· 
dindo garantht de jm•os para a mesma 
estrada.-A' commissü.o Lle orçamento. 

Dos empregados da Cas<t de S. José, pedindo 
que seus vencimento5 seja,m equipa,rados aos 
dos empregados do Asylo de i\le:1rnos Desva
lidos .-A' commissão de orçamento. 

Do eng-enheiro civil Pedro A. Nolas~o P. 
ela. Cunha, -propondo-se construir- o edillcio 
para, a Camar,i tlos Deputados.-A.'5 commis
sões de policia e de orçamento. 

Do Dr. João Jos~ Pinto Junior, lente jnui
latlo da Faculdade de Direito do Reciie, 
pedindo pag-amento da differenç:t para, os 
vencimentos de dil'eclo1· ela mesma. faculdade. 
carp-o que exercen iuterinamen te, assim comó 
da ui fferença. necessaria para a e<] nivalente da 
aratiticaç·ã.o do <lfrector :rnbstituido.-A' com
])1issão de orçamento. 

O Sr. Serzedello pede a pa.lavro. 
1xna mandar ú, mesa uma füpresentação feita 
pelo distincto n.lunmo da Escola .Militar João 
Baptisia da Conceição Monte, pedindo a 
annullação do decreto de 12 de abril tle 1890, 
o qual mandou descont;w a gralificllção ue 
cxercicio aos om.ciaes estudantes das escolas 
militares, objecto que const't justamente de 
um projecto apresentado pelo nobl'e deputa.do 
o Sr. Barbosa Lim<t. 

Vem a mesa a alludida representação, '1Ue 
e enviada a commissão de marinha e guerra. 

O Sr. Badaró- Pedi a palavra uni
camente para fazer uma reclamação. V. Ex:. 
é testemuuba elas inconveniencias, que todos 
nó.s temos notado, de funccionar a Gamara 
neste recinto. Não lm absolutamente aqui 
aquelle coucurso por parte do povo que era 
para desejar. Ora, faltando-nos completa
mente o auditorio, era muito natural que 

·· .. essa falta fosse corrigida pela imprensa, com 
a publicação dos nossos <lebates. Entretanto, 

·.-o Diario Offi.ciaJ, está satisfüzendo do peior 
modo possivel o enc1rgo de publicar os nossos 
trabalhos . . Além da distribuição (h folh,i ser 
muito irregular, os discursos npparecem alli 
publicados a, Jeshoi'1s.quàndojiu1ão teem mais 
actnalidad.e. Subm3tt::> a minha reclamação a 
onsi<leração de V • . _Ex., par.:i, que tome as 

p!"ovidencias <l.e modo, a que se corrija o in-
\.'·· ,. . 

coveniente, até certo ponto invencivel, de 
fünccionar a Camara neste recinto. . 

o SR. Pn.ESIDENTE-A reclamação do nobre 
deputado serú. tom<vfa na devida, consUer:,ção. / 

O Sr. Viotti-Tomei a palavra para 
mandm· à mesa um requerime11to pedindo in
formu~ões ao governo :sobre assumpto de in
teresse Q"e1·at. 

N;1 uffima sessão o meu nobre amigo depu
tado por Minas apresentou u!n r~querimcnto 
pediúdO informações e prov1rlenc1as ao go
verno so brc o serviço da Estrada ele Ferro 
Centr::c.l. 

O meu requerimento diz respeito ao ser
viço da mesnu estrada., Dão com relação ü. 
linlla tlo centro nem ao seu prolongamento, 
mas com relaçfio ao ramal ele S. Paulo. 

Si o serviço d:t Estrad<i. de Ferr o Central 
na linha do centrD é feito com a. maxima irre
gularidade, como provou o meu nobre colle
gtl, o serviço do ramal de S. Paulo é absolu
tamente irregular. 

o SR. BUENO DE PAIVA - E' simples-
mente pessimo. 

o Sr... VIOTTI - Tenho informações de 
que car,Q-as despachacLls d:1qui e de outros 
pontos,~para, S. Pn,ulo, ficam retnrdadas du
rante 15 e 20 dias e mais na estação da 
Cachoeira. 

o SR. BUEXO DE PAIVA - E' verdade. 
Disso posso eu dar testemunho. 

o SR. VrnTTr-Ora, V. Ex. comprehende 
que estas demoras causam serios embaraços e 
prejuizos ao commer-cio ; e não se compre
l1ende que uma estrada. ele forro da ordem da 
Central, servida por um pessoal numerosis
simo, e cujas rendas augrnenta.m de anno 
para anno, apresente um serviç.o tão irre
gular como este, a ponto de diariamente ap
parecerem reclamações sobre estti desordem 
que se dá naquella estrada <le ferro. 

vae para um anno que o illustre ministro 
da agricultura de então, o Sr. Francisco 
Giicerio, enten<leu dever resgatar a Estrada 
le Ferros. Paulo e Rio de Janeiro, com o 
fim de, alargando-se a bitola, facilitar as 
communicações entre esta capital e a capital 
do estado de S. Paulo. 

UM SR. DEPUTADO-E mandou-se quebrar 
a bitola em Minas ! 

o SR. VIOTTI-E' admiravel, ?r. presidente, 
com eJieito, que um ministro paulista encam
passe essa estrada para alargar n. bitola e que . 
fosse um outro ministro p:1Ulista quem man
d:lss~ ,quebrar a bitola da linha do centro, da 
estação de Lafayette em deante; mas é esta 
uma questãode que não me quero occupar; 
<lei.x:o aos profissionaes discutirem-n'a. 
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l\Jas, Sr. presidente, realisa.da a eocampa
çiio da estra1.ta de S. Paulo e Rio de Janeiro, 
o que parecia regular autes de tudo é qne o 
primeiro cuida<lo do govel'no fosse no seu tido 
de reformar ns t:)rifüs da estrada que i)elo 
resgate ficava encorporada à Central, por 
qmtnto não se comprehende que uma só e 
mesma. estrada tenha duas tarif,\S differentes. 

Entretanto, Sr. presidente, um ao no 
quasi se passou sem que se tizess3 tal reforma, 
aliós tambe:n reclan~ncla. peht equidade. 

Uma outra irregularidade - digna de nota, 
que por sua vez precisa desapparecer e sobre 
a qual La annos tem-se dirigido reclamações 
ao governo, é relativ~i ao crnzamento dos 
trens expressos. 

Este cruzamento, que deve forçosamente 
ser feito na estação do Cruzeiro, ponto inicial 
dtt Minas e Rio, continú<t a se dar na e,;tn•;ão 
<l<1 Cachoefra, com prejnb:o dos pnss igeiros 
que desfa capitnl wocuram ou demantl <m o 
o sul de Minas e ~leste porto ú. C<tpilal l''ede
ral, os quaes perdem urna hora. ú csper;1. que 
o trem volte dtt Cachoeira pouco$ k.ilollletros 
acima.. 

O facto ó tanto mais para censnrar-se, 
quanto o governo, parecendo attcnder a esta 
necessidade, já. mandou estendei· os tdlhos tht 
estenda. do Norte ou s. Paulo e Rio de .laneit·o 
até á estação do Crnzeiro:ontlc~ ha espaço p1ra 
quantos ci·nzawcn tos :;e ')nei ram fazer. 

Por outt'o Indo, Sr. pre:-;idente, augmen
tantlo-se ·consi•lcra vclmen te o numero ue pas
:-;ageiros na. Minas ·~Rio, parece ,justo quú o 
governo reclame desta esti-a.da. a l'o1·1nação de 
nm e~presso que percorra. clrn.rh'..mente a sua 

· linha., o qne impor·tará. tal vez uma. dimínniç;.i.o 
de tres l1orns em todo o percut·so, de,;cle que 
o trem corra, cm vez de :30, 40 k.ilometros vor 
hora o que será facil obter-se, attenhls as 
mngnificascondições de sua linha. 

Entretanto, esse serviço ê feito desde a 
inauguração <la estrada nté ho.je em trens 
mix:tos que se arr~stam de estação· em estação 
com um vagar desesperador·. 

Feitas esta$ ligeim:i coo::;idemçõe.s que j11s
tifica.m pleiHtmeute o meu requerime:ito, es
pecialmente a necessidade rlo cruzamento no 
Cruzeiro, e n. !Ormaçií.o de um expresso da 
Minas e Rio, peço a. V. Ex. que pelos tr<1n
smites legaes o fi,\ça chegar no governo,pa.rn. 
que providencii: no seutido de satisfazer estas 
necessidades publicas. 

Vem á mesa, e lido, a.poia.do, posto cm dis
cuss1io e s::;-m debate approvado o seguinte. 

Reqtceri menlo 

Requefro que o governo informe: 
· · 1.0 Quaes os motivos da demora de cargas 
na estação da Cachoeira ; 

2.0 Quaes as razões de ordem publica que · 
teem impedido o cruzame?t~. <los tre?s na 
estaçã.o do Cruzeiro, ponto mwial da Mmas e 
Rio· 

3. ~ Quacs as razões por que até hoje a 
Minas e Rio não tem um expresso para per
corrre:> :1 sua linha ~-Polycarpo Viottí.-La· 
mouniei· Godof1·edo .-Biieno de Paiva.-Leo
nel Filho -Pacifico Jlfascarenhas -A_stolpho 
Pio. -.loiio de A-vellar.- Alexandre Stoclr.ler. 
-Constantino Palettà. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussii.o unica do parecer n. 20 
ileste anno, relativo ás eleições a que ultima
mente se procedeu no estado de S. Paulo. 

E' lida., apoiada e posta coojunctamente em 
dbcu:s::;f.o a. seguinte 

Emenda. ao parecer ii. 20 

Voto e111 separado 

Considc!'ando que a !'enuncia do mandato 
legislativo, sendo nm di~·ei~o _cons:1g-rado pelo 
§ :~" do art. 17 da Const1tu1çao, pode ser ma
uirostada. por qualquer modo, que a torne 
expressa, publica e notoria; 

Consider:rndo que ucham-se em vigor o de
creto n. 51 ! de 2:3 de junho de 1890 e outros 
do "'OVerno provh;orio, que lhe servem de 
com]llemento ate que seja decretad1t a nova 
lei eleitoral ; 

E' de parecei' que, examinadas as ~ictas e 
papeis referentes as eleições procedidas no 
esta.elo de s. Paulo, se conheça do mereci
mento dos diplomas expedidos. 

Sala das sessões, 20 <le julho de 1891. 
-1'olentino de Oaroalho. 

. O Sr. Costa Machado- Sr. 
presidente, o parecer da il~ustrad~ co~1missão 
de poderes, que 01'<t discutimos, nao pode me
recer· a approva.ç-ã:o desta casa. 

De princ1pios falsos só podem ser deduzidas 
consequeucias fal~as. E' o que tenho de de
mostra1•: o pa.recer funda·se em principÍl'S 
falsos .. ~ · ' 

V. Eyna de permittil'-me que peça licença 
á. Ca.mara para. , antes de entrar nesse assum
pto, deduir minha posição nesle recinto em 
relação ao governo, e em relação a opposição. 

Acções dubias,. actos indeci~os, indicam du
biedade, versatilidade no caracter de quem 
os pratica. 
_ Sou rl<tquelles que amam a verJade, con
fesso, e não as meias verdades, sou daque!les 
que amam de pret'e1·eucia a. luz soltw à luz 
do crepusculo,e fun-dado nestas considerações, 
com toda a calma declaro, visto que repre-
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sento o meu paiz, que não sou governista, 
nem opposicionista _ 

Nesta · casa sou o homem que na Consti
tuinte e fô1~.1 della n.poiou o governo proviso
rio no que fJz de bom, e que o coudemnou n • 
que fez de ma,u. 

Os secretarios do goYerno provisorio, depois 
de deixarem a sua ~wdun, missão, foram es
quecidos completa.mente. 

Nós respiramos em mnn. atmosphern, impre
gnada de odios e despeítos, proceclentl~S de 
pretenções mallogradns. 1,inda não diegon 
o momento bistorico da jnstil:a, para com 
aquelles grantles homens qne, na frente da re
voluçüo, tlzeram muito e muito. n. bem do 
p~z. . 

Estou certo que chegará a l!91·a em que 
aquelles hão de receber a paga elo seu see
viço, a recompensa dos seus enormes sacrili
cios, essa moeda tão a mbicionad i, por mnitos 
e que raros conseg-uem, a benção, u::; :1J'plan
sos da. posteridnde. 

Si é ver<lade qne o .:.:·oyernn p1·0Yiso1·io com
me tteu erros e cl'ros !.!"l'a \·e:-;, 6 r1:!'lo b mi •Plll 

que muitll lei 1: ara. a r'1:constrnc<::i.o 1~ or',:.;·:1 nba
çfio dn. patri:l. 

t:ntre os erros commcttidns iwuve 11111 C"ra
vissimo, que trouxe con",xp11:nei:1,; flln(;.:tas 
para a .:;oc:ieclaile, qnc l!l'odt:zin n, 1le:;oricnt~wfo 
que ora presunciamos 0:1: todas as l'ei:1çües 
sociaes, (lttndo c:1nsa a scisão do gTan:!e par
tido historico 1·epu!Jlicano. 

Quando se proclamon a 1;:.cpublica, em 15 do 
novembro, aquelles il lustres cidadão~ arris
caram a sua existencitt :l l:em da patr-ia.. E o 
que aconteceu~ Collocaram-::;o logo em posiç:<1o 
subalterna, quando deviam f'ormar um:i. junta, 
ou commissão revol11cionarh1. com direitos 
iguaes até ao momento de entrc;;n.re:n ú, nação 
os seus destinos. (.rlpo!wlos.) 

Na vespera do enccnamento do3 nossos tm
balhos coustituin tes aq U (~ lles heróes qne ti
nham collaborado com o mnreclla.I Deorloro. 
deixaram o poder repentinamente, e desd,; 
esse momento, por infelicidade 1;ossa, comer;l)ll 
a germinar o partido 1ln, opposiç:ão. 

Procedendo-se à eleic~iio ele presidente da. 
Republica o que se rlen? Essa o:iposição que 
se desenvolveu, divergi11 da, n:aioria 1fa con
stituinte: e feriu-se então o gra.nilc comh:üe 
entre dous candidato:;, s0ndo eleito o nw.
rechal Deodoro. 

Não digo que não sej.:un nobres e elevados os 
• .. intuitos dessa opposição, porem, ellu. começou 

a. desenvolver-se por um motivo todo pessoal. 
• {Nao apoiados.) 

O marechal Deodoro cercado de amigos, 
seus confidentes, começou logo a fazer a no
meação de governadores: sem necessidade 
algnma. 

Não acompanho aquelles que entendem 
que o acto foi illegal, ao contrario, entendo 

que foi legal, mas incorrecto, porque não se 
inspirou no espirita da Constitnição votada, 
de uma constituição federal com autonomi<L -
dos esta(los. 

Não havia necessidade desta mudança, por
que tudo corria reg-nlarm:•11te. O que o -paiz 
lucrou? O que ganhou o governo '~ Creou 
contra si uma formidave1 opposição no parla,
rnento e a lut:1 ; a um acto de vingançt1 suc
cei.leu outro em represnlia. 

Tenho ouYiclo desta tribuna fortissimas ac
cnsações contra o governo por intervir em 
negocios elos esta.dos, mudando governadores 
e errando em sua escolha. 

,\ccusa-se o governo por actos pra-
ticados pelos seus agentes em diversos estados, 
principa.lmente por-ém nos de Sergipe e Goyaz. 

Não concbmno o governo, porque este póde 
enganar-se na escolha, elos seus prepostos ; a 
mi11lia. tolerancia neste ponto leva-me a ab
~01 Yer ató os proprios !!º'"'rn:tdores de Goynz 
e :::lerg·ipo : os S!?ll:i actos desregrados constí
tnem a:.1 m;os tn.es qne só doidos praticam; e 
pa!'a estes totl:t. a commisera.ção em vez rle pn
ni(:iio; nm llospicio cm vez de cadeia. (,tpofrt.
r/ o.~.) 

Tenho visto confundirem-se os actos do 
g-0Yc:1·no co1n os de se tis secretarios. O Poder 
Executivo ;~ exercido pelo presidente d::i, 
l{.cpablica ; L\ elle quem assume toda 
a respons::thiUdt1.de dos actos referentes n.o 
mesmo poder, embor11 subscriptos pelos seus 
sec1·tltarios; mas lla casos em que,lega.lmeute 
füllando, o preshlente não intervem, e por isso 
niio tem responsabilidade. ~· i.1m abuso, mas 
tem-se dado. 

o SR. GARCIA. PIRES da um aparte. 
O SR- CosTA IVhcnAno-:\ccusa-se, por ex-

3m1,lo, o governo na pessoa do ministro do 
in ter·ior a proposito 1!0 contracto de sanea
mento ultimamente feito pela Intendencia do 
Rio de Janeiro. 

O SR. GARCIA PIREs-Tem muita relação 
com o saneamento a elei~'ão de s_ Paulo. 

o SR. COSTA MACHA D.O- V. Ex. nú.o me 
que1· entender; estollllando as razões por<J.ne 
niio sou ministeralista, goveenista ou oppo
sioni:;ta, ; a.inda não fallei sobre n. eleição de 
S. p,1ulo. 

Este acto a muitos pareceu um arbitrio do 
proprio :Ministro do Interior. 

ura, si este acto é realmente digno de 
censura pelo lado da moralidade, em cuja 
apreciação não entro, eu, como represent.u.nte 
da nação, cumprindo o dever de zelar a Con
stituiçã.o, digo que o acto e contra a expressa 
disposição do n.rt. 67 ela Constituição, é nullo 
de pleno direito, mas não e acto do Poder 
Executivo, porque realisou-se em consequen
cia de uma simples portaria do Ministro do 
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Interio1•, que não representa parcella. alguma 
do poder publico. 

Mas, Sr. presidente, c0nvém lembrar que 
o Presidente da Republica tem como auxilia
res os ministros, e estes elevem, tamiJem, ser 
seus côn5e lheiros em ma.ter-ias completamente 
desconhecidas por S. Ex. . 

Embora, senhores: a responsabilidade legal 
pese sobre o Presidente da Republica em vista 
da nossa Constituição, lla acima desta. um 
podai· que julga fatalmente das cousas - é a 
conscieucia: é por isso que continuamente ve
mos a opposição nesta casa. tfüzer it lxüla os 
nomes elos ministros, como responsaveis: por
que de facto são responsaveis. 

lJllIA voz-Que elogio ao general Deodoro ! 
o SR. COSTA MACHADO-Si não ha e!Ggio: 

no que digo, não ha otrensa. 
Não ha um sô homem neste paiz qne por si : 

intlependent•J ele anxilbres, sej<t c<ipaz de di
rigir todo::; o::; uegocios i·elativos aos dive!':;os 
ministerios, ha do faltar-lhe a capacidade 
para isso. 

O general Deodoro poderia e pôde ter 
optimo presidente tln. Republica, umn. vez que 
tenha a sen lado amigos que zelem sua 
honra, o seu nome, e sejam patriotas ver
dadeiros. 

Quem, no dia 15 de novembro, arriscou a 
sua vida, jogou o seu passado e futuro em 
uma. temerarfa cartada, não póde querer tra
hir a Patria e a . Republica. ( 1lpoiados.) 

quelle contracto ferido o art. 67 da Consti
tuição, não ha de cumpril-o, não ha de earre
ga.r com as suas consequeocias funestas. E' 
este o unico meio que nos resta. 

Meus senhores, agora. vou ligar o meu 
pensamento as considerações que tenho feito. 

Tenho justificado a minha posição nesta 
ca~a. Não quero que a opposição conte com
m1go e estranhe que eu vote com o governo, 
nem quero que os governistas contem com
n_:ii~o e estranhem que eu vote com a oppo~ 
SlÇU.O. 

0 SR. ZAll!A-E' o systema do equilíbrio. 
o SR. COSTA MACHADo-Equilibrio!.. fiquem 

certos, meus senhores, de uma cousa. Este ho
mem que tem a honra de se dirigir a Gamara, 
no tempo da monarchia não solicitou nada 
para si, nem para a. sua família, nem para 
sous r.migos, e nos festins do g·overno republi
ca.no provisorio tambem não foi conviva, não 
iucommodou aos amigos. Não fJUero nada, 
nem.qnero mais occupar 1•st<t cadeira, depois 
de tinalisado o meu maotlato. 

O Sr:.. ZAZIIA- Pois eu hei de largar esta 
qnando me puzerem para fóra. 

o SR. COSTA MACHADO- Serit o systema do 
equilibro, como disse o Sr. Zama. O estado de 
.Minas collocuu-me aqui sem eu lhe pedir na
da.. Errou, porque esta cadeira. devia estar 
OC"cupadn. por outro. 

O_ S~: Z.\)IA- Não podia estar occupada 
mau; dignamente do que pelo nobre deputado, 
que nos merece toda a estima e considera
ção. 

S. Ex:. o Sr. Antão de Faria, tão sympa
thico e correcto na tribuna, lembrou-se de 
apresentar um projeéto com o fim de annul
lar aquelle acto, isto é, a intervenção tlo Sr. 
Ministro do Interior em negocios municipo.es, 
e então argumentou com uma disposição con
stitucional pela qual S. Ex. pretende dar ao 
Poiier Legislativo a. competencia neste as
sumpto. 

Mas, senhores, a nossa. Constituição, neste 
caso, não estabeleceu o meio tle fazer com que 
aquelle que não tem poder publico seja, punido 
quando exerça simulaclameute esrn poder. 
Quandoorganisamoso Poder Federal Judiciario 
devia.mos ter dado essa attribuição ao Supremo 
Tribunal de Justiç:a. Estava, na Constitui\.ãO 
da America, que procura.mos copiar, mas 
esquecemos-nos disso. O Poder Legislativo 
não póde intrometter-se em actos de uma. 
corporação administrativa. Portanto, de que 
servem estas accusaçõ 1s~ Para mim, que 
uão tenho proficiencia nem autoridade (ncío 
apoiados), para min1 ha um recurso, e elle 
vem com o tempo. A cidade do Rio de Janeiro 
compenetre-se das suas necessidades, use dos 
seus direitos, colloque na Intendencia homens 
probos e honestos, que saibam cnmprir com 
o seu dever, e a consequencia. immediata e 
logica serti. que essa intendencia, vendo na-

o SR. COSTA MACHADO- Tenho procu
rado sustentar a minha posição, mostrando 
que não acompanho nem o governo nem a 
opposição. Da p<trte desta, tenho achado 
paixão e vehemencia, e uma prova disto, uma 
prova da. injustiça com que a opposição pro
cede está neste projecto. 

(Niio apoiaclos. Reclamações.) 
Pois bem, enganei-me; este projecto p ó, J é 

de opposição; este projecto não é outrn .::ousa 
sioão a expressão de convicções sinr0 as, e 
do respeito que todos professam pelo direito 
e pela verdade. 

Estab,eleci no principio da. discussão o se
guinte: que o projecto é fundado em princí
pios falsos. Vou demostral-o : 

Diz o art. 17 da Constituição. (Lê.) ·· 
Quem -symbolisa este governo dos estados ? 

E' o governador ; logo, quando se der a vaga 
o g-oYernador devera immediatamente proce
der à eleição. 

Ora, o parecer funda-se em que a mesa da 
Gamara não teve sciencia da vaga. Si este 
principio fõr exacto; segúe-se que para que o 
governador de um estado cumpra o seu dever, 
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imposto s~m restricÇii2S pela. Constituiç~o, e o SI~. Moxrz FREIRE - Isto ê o que estú 
nc('essar~o qne ~ mes:t da Gamara tenha co- ein 1uestfLO. 
nlrncirnento da rennncin.. -

Mas. vergnntnrd eu ; em que lei se fnnd:t o s.r~-. Co_fl'A. ~lAClUDO - ... porque foi 
a commiss:1o ~ N"n ConstitlJiç:ii.o, não, pornue um::i. tllstmcçao c:wilosa. e artificial a que füz 

•1 o nobre relator da commissJ.o . · 
entre a disposiçJ.o do <ll't. 17 e o cumprimen-
to do devei· ím1)nsto M> gov.:rundor, não ex- l);,r SP.: DEPUTADO - E V. Ex. diz que não 
is te mna entidade crcada par<t cogitar do caso. fall::i. apai:rnnado ! 

Não fru;·.:tmos crinfu~líes. o ~r~. CoST-'\_ MACHADO - Apaixono-me 
Pelo nosso cl.iroi!o publico o chlr1.rfüo põde peh1s uléas, e n<~o con t1·n a;, pe5so:1s · e a 

fazer ou deixnr de fazer ttJdo, desde que a lei minha idêo.,o. minha, convicçü.o pi'ofnrnt1 'e que 
ni'io o prohibe; pelo nos~o dii'eifo publico n. unic~l interpPetaçiio do art. 17 § 30 e a de 
cadn. entitl:.ide c1·e::.(la peh:I. lel tem <\sua es- ()Uíl o gnvernwlor do estndo tem competencin. 
phera da attribuiçõss. dn qual não póde saliír. par~i conhe~er da v;1 n-a. 

Ora, si essas entirhtles cread;ts peb lei Como pod_in. a_ Con,rtitnição impor ao g-over-
não l}Odem ter a.ttrilmições si. nüo :i.quell:\S midor a obr1gaçao rle nwnd:1r proceder imme
murc,1chts na. lei. pergunto : desde que ª rliatilmente it eleição, s0m lhe dar o direito 
Constituição não cogitou th participação feita nem couterir os meios de cumprir esta obri
riclo. mesa, onde se \-a.e buscar essa restricçã-:i ;pç5.o ? 
imposta ao ~1rt. 17 ? s J:liío existe. O !\.. Mo~rr. FREIRE - Essn. obri,,.~çfi.o é 

Senhores, é pl'eci~o que \•ejamos n. razão razer exeCLttm• a lei eleitoral ; simplesmente 
deste art. 17. Elle não app:rrecen <1qui sem isso. 
um motivo, sem tün<• r:1zií.o clet·~rmin.1tiva. O Sr.. COSTA l\IACHA.Do - A lei eleitoral não 

O :i.rt. 17 é a e~rresst1.o fiel, exacta e cl::trn. eiitá em ciue;;tü.o. 
da conco1·cfancia do system(l., feriem L entcc ns o SR. Moxrz FREIRE. _ Estou responde o~ 
attribuições dos estndos e as attribuiç~ões <lo tio no seu arg-umento. 
rior:le1• centr:.i.l da. U11füo. 

(Trocam-se dioer.1os apartes.) O Sn. Cosv .. MACHADO - O nobre rela-
Por consequenci.n.,meus senhores,o qM cem- tor dn. cm:nmissão e n.q_uelles que opinam em 

signa. a Constituição e que h:1, poderes téderaes sentido contrario ::to meu, confundem as ques· 
e poderes <los estados, e este assumpto, sem tões. 
duvida nenhuma, ó do interesse "Peculiar dos O governador do estado não decr~ta a vo. o-a 
estados. de sun livre vontad.e; m~s, encontrando n. v~'\-

A quem pertence o deputarlo@ gn, .ºseu dever e a sua competencia. appare-
AO estado ; a eli:ição tlo depHbdo interessa cem; su~'gein immecliatamente na forma do 

iromedfo.tameute ao e~tl\do porque põde u art · i7 § 3. º, para mandar proceder a eleicão. 
federação prescindi!' elo -preenchimento de O DCtbre ~·elntor, vindo occupar esta. tl'i
alguma vag<1.; e tanto qu.e o Congresso Na- huna. 11<1, ult:ma sessã.o, limitou-s~ u. sustentu.r 
cional póde trabalhar independentemente doutrina. cont1·::tri:l, mas de que modo~ l\10.s
deste preenchim·~nto. tr•,tndo o '.tbsurdo em certas consequencias que 

Ainda mais, a Constítuiçiio quando trata S. Ex. hrou. 
disto, ordena que o governa.dor mande pro- S., Ex:·_ quiz pwva.r_ que o g0vern,1dor do 
cetler hnmediatamente à eleição ; não íàlht "eslano nu.o tem o U.ireJto a re~olver sobre a.s 
uo goveruo gera.l. il~'pothes~s figuradas Ms artigos dn. cons titui-

Log-o a materia é de interesse peculiar ::os ç:no que citou. 
estados. O SR. l\fomz FREIRE -;\hi e que está o 

O Sn. . }.fo::çu FitmRR - V. Ex. i:sta n.rgu- seu engano. 
mentn.ndo em favor· de smL opiuiii:o com outra StL CosTA i.\fA.cH.<1.no - No caso <-1m ri11e a 
sua o~inião. . _ . vag-.:i. esta exhuberantemente provada. pela 

Esta em um circulo vicioso. renuncb. em que está e:x:1mberau tementepro-
O Sa. CosTA. l.\facKADO - Isto agora não i v3da pela morte, ipso facto o. vaga. existe. 

-proprio d~ um positivista ; o seu··· aparte csti~, . Quem tem corop~tenc1a para tomar conhe-
muito metapbisico. · ci.me~to ~a r~mmclfl. e ~a.z~r_ val'!F a ~outrina 

• • • · -
1 

-. • const1tu01onal ~ A const rtmçao nao diz que é 
.-U:I ... SR._ ~r::mADO - O Sr· 1\._oniz._ Frerre a camara o não diz que é o gover no ..• 

Lao é pos1t1vfata, tem rrpenas tendencms. (O m·ador d i~iten-ompido poi- nurne1·osos 
O SR. COSTA 11AcHADO-Estou. raciocinando, ap artes.) . 

. argumentando, em füvol' de minh<" opiaii.í.o, Quero ser claro e mostrar aos meus illus
. com o _art. 17 d~ Constituição, mostrando t!es collegas os absurdos a que chegaremos. 

eomo a i_nterpretaçao que q nobre cleputado si o parecer for apptovado µelo Camam, pa
lhe deu e er:ronea. . . recer que nada decide sobre a. elei~o _ de 
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S. Paulo, não a annulla, nem a reconhece vembro não desappa.reçam quando elle des
valida, e apenas manda, que se arclüvem os cer ao tumulo. 
papeis. A historia é uma. g-rande mestra. Lembrar-

Qual é a soluç-.;\o? si passar 0 parecer, 0 se-hia que a pe1·tinacia de um rei, Carlos Ide 
que decidimos ? Cousa alguma. 1 ng.late!'rª.' em tem~os em que o respeito, a 

Entretanto, accoutece!'ú. que l1 deputação tledLCaçao a monarch1a eram um culto,levou-o 
de s. Paulo ticarã. privada em sua repres1-.m- <Vi c:~üafalso; e o seu valido o Conde de Stra
tação de um dos membros de que élia se deve fford, embora fosse um estadista de exce
compor. pcionaes m~1·ecimeu tos e não transigindo 

com o p::i.rlamento, tambem alli, a seu turno 
O SR. Z:nrA-Respondo a isso. foi victimado. 
O SR. COSTA MACHADO-Como é que V. Ex. Lembrar-lhe-hia, ainda mais, que Washin-

responde ? gton, esse grande cidadão, homem verdadei-
0 SR. ZA?>IA-Perdôe-me; responderei da ramente equilibrado, 1foixou na sua vida 

tribuna; não desmascaro assim as minhas como presidente da. Republica dos Esta.dôs 
baterias; sou semi-soldado. Unidos, ainda em seu inicio, um exemplo di

gno de ser imitado. O facto é o seguinte: va-
0 SR. COSTA l\1AcuAoo- V. Ex. poderá gando um emprego rendoso, um amigo in

respontler '1Ue continuam a ser deputados os timo de ·washing-ton a elle se propoz; um seu 
resignatario.;;; porém si o manduto nã.o é inimigo, ou advers~u·io tambem se apresen
imperativo, segundo o art. !i, § 3° tla Con- tou comoconcurrente e mais ninguem; pas
stituição, não tornarrro assento mais n<.\ Ca.- sado alguns dias roi nomea.do o adversn.rio; 
mara ; neste caso, um homem de brio nilo "\Vashington interrogauo por esse facto res
volta. atraz. poudeu que os cargos eram feitos para servir 

Approvatlo o parecer, sera a consequencia ao paiz e não aos amigos. 
forçnda-não se fazer mais durante esta le- Declaro que niio tenho animosidade alguma 
gislatura a eleição p:tr<t as duas vagas aber- contra alguern; e por isso tambem, aconse
tas na deputaçilo pa.ulisto, porque o presi- lharia a opposição que não seja , systematica, 
dente de S. Paulo, fundado na Constituição, porque a opposição systematica torna-se 
sustentara a eleição feita. violenta, e da violencia, não vem nada de 

O paiz ficará então maravilhado deaute proveitoso. 
desta nova especie de 1·olha partidaria, deste Devemos ter em memoria o que aconteceu. 
invento machiavelico. (Apoiados.) Não sendo na Hespanha, onde a opposição systematicade 
approvado o parecer, respeitou-se a Constitui- Py y Marg<1.ll e Salme1·on deu em terra com 
çii.o e não seril. perturbado o jogo do systema o governo de Castellar, originando a revolu
federal, porque esta Camara, na verificação ção de Sagunto. 
dos poderes, poderà sempre julgar si houve Não quero, .invocando salutares exemplos 
realmente a vaga, e quando reconhecer o da historia, em relação aos homens do go
contrario, annulara a eleição. (Apoiados.) verno, significa.r que tenho receio de revolu-

Não me occuparei em encarar a questão ç;:"to e do cadafalso; não; o povo brazileiro é 
por outros lados, e só declaro que para. est;t generoso, a.nti-saoguioario, docil, e excessi
Camara. proceder em ordem, para. Ee elevar, vamente humano; sô lembro factos, que en- . 
não deve approvar o parecer da commi::;são. cerram lições que não devem ser esquecidas 

Si a Camarase pronunciar contra a genuína pelos homens políticos. 
interpretação do art. 17, curvar-me-hei su-
bmisso ante o seu ve1·idictimi, porém na O SR. ERrco COELHO- Uma sangria era 
mioh'.\. cons.ciencia. ficará gravada tt convicção necessaria. 
inabalavel, indelevel de que :1 justiça, o pu- O SR.. COSTA MACHADO- Nem tão pouco, 
dor e a liberdade são palavras vãs perante o dirigindo-me á opposição, procuro manifestar 
sentimeJJ.to -partidario. · receios de restauração. Não. A monarcbià 

Faça...:se justiça, porque não comprehendo desappareceu para. sempre do Brazil ! Ha 
a republica. sem o respeito a todos os direitos, certos fructos que, uma vez provados, quere"'.' 
sem qúe tenha -por base a moralidade, e não mos constantemente comel-os; é o que se <la · 
ha moralidade sem justiça. com a descentralisação, com a autonomia dos 

Vejo a Cama.ra dividida, vejo uma forte op- estados; o símile é perfeito. Depois de uma 
posição, nem sempre ,justa ao governo, e si centralisação esterilisadora, que durou mais 
_em fosse permittido dar c9nselho.s-;-é balda de tres seculos, a republica federal é a ga
dos velhos serem conselheiros-diria do alto rantia da Republiea. (Apoiados.) 
desta tribuna ao marechal Deodoro que não Senhores,ha na America um facto que passa 
se collocasse em opposição ao Congresso, que sem dispertar a attenção de muita- gente, e 
se precavesse contra os falsos amigos para muito importante; tem havido constante- . 
que as suas glorias alcançadas em 15 de no-· mente renhid.as lutas no seio das diversas re-
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publicas; são combates feridos da libertfa.dc 
pela libet•da.tlc, ma3 não ha entre elles um 
partido, uma imprensa monarchica, o que 
prov~t se acham convencidos que só no l'eg-i
meu da liberdade, us nações se engmml.1!c:ew. 
Poderão dizer-me : olhe o l\Iexico. Reflictu
mos; o ímperio de Maximili11110 foi o pl'OLlueto 
de um partido despeitado, inspirado llelo 
clero, füvoneado por um despota, qae so
nha.V<\ estender a sua influencia perniciosa. 
pela. America-, tendo por base a :unbi<_:.ão de 
um principe, e o a.paio das baionetas i'ran
cezas. 

A alm::i. mexicana, entretanto, não morreu, 
o ardor patriotico da patria de Juarez re
temperou-se 00$ desertos, para responder ú. 
comedia. napoleonica com a. tragcdfo. de Que
retaro. 

Si·. p1•esidente, vou rcmettcr ú me:it\ o men 
substitntívo. (U.) 

Tenho concluido. (M1~ito bc;n; muito bem,.) 

Vem.ú 11111sa, ~ lida, apoiad:~ e post<t em 
discusslio a seguinte 

Emenda substiliitii;a ao 1ia1·ecer n. ~O r/a com
miss1!0 ele petiç17.o e 1ia({.eres 

A Cti.m<\l'a rlos Deputados, reconl1eceudo 
competencia no governador de S. Paulo para 
mandar proceder ás eleições pa.ra preencher 
as vagas da. representação federal daquelle 
esta.do nesta Camara, com as renuncias dos 

. cidadã.os Dr·. Luiz Pereir:> Barreto e Rodol
-pho N .da H.ocha l\lirn.nda., que llle foram com
munic.'\das pelos renunciantes, julga. válid<l. a 
eleição pam tal fim feita, por ter corr ido 
regularmente o processo elei.to1>al e sem pro
testo algum; reconhece e proclam:1 deputados 
eleitos por a.quelle estado os cidadãos Dr. J e
suino Ubaldo Cardoso de 1Iel1o e Rodolpho 
N. da Rocha Mirunda. 

Sala das sessües, lS Je julllo de 1891.
Costa Machado. - A;1ge!o Pinhefro. 

Vem á mesa, é lida, apoi••da e posta cou
j unctamente em discussiioa seguinte 

Emerv.la 
••• f 

Que se adie a discussão do parecer até que 
.seja requisitada.~ ao governo e remetti.dá a 
êsta Co.mara copia autllentica do acto official 
da renuncia. do deputado eleito. · 

Sala das sessões, 2ú de julho de 189 l. -
(Jw.gas Lobato. 

O Sr. Zania. diz que não é licito 
acompanhar o illustre preopinante nas con
siderações com que começou seu discurso 
que, tão atteu tamente ouviu e cordialmente 
applaudiu. 

Nã.o se trat_a de ~1!na questão pnrlidaria, 
de umn. questa.o pohtic:!, trata-se Je umn. 
l)uesHlo de doutri~a, uc interpretar ·um artigo 
ela Constitnição p11ra que cessem de futuro 
lodas. as d:iv!das q M possam a semelha.ute 
l'espetto ~~1stlr _ 

No esp~r·ito ~os Srs. Deputados, neste mo
mento, nao prura o menor sentimento ele in
teresse individmi.11 que não cabe no recinto 
de nossas. deliberaçües . 

S<\be que ha votos formulados; quaes
l)uer que sej<i.m u.s considerações que o uL'ador 
tenha a honra de apresentar a Ca.rmmt, esses 
;otos não se demoverão. 

Procura a boa. doutrina porque ~m e!Ja. 
não podm·emos toruar estin-el a nova. H.epn
lilic.i. Consitforon e continunrli. a. considerar 
CJ UO a Camnm resolva esta f]ue~t:í.o fóra. de 
de toth\ u. ol'IJih p 1 rtichtria. 

Não ha um sô illustre collo••a tt quem oor;t
cto1· tenha. dito unm . p;\ hwra "'qu<tnto no modo 
1.le l'Csol H')l' a .<Juestão; ao passo r;ne interes
snt!os em ~euti~o r.ontra~·i? não i1odem :dleg«r 
n mesma i~ençt10 de espmto. 

füio pode dei.-.;:fü' <le fazer ligeiro repnro 
sobre alg-~nrns expressües llo illustre deputado 
qne l'espe1ta., e com quem sympathis::i.; e si 
não se dil. por ocrendido é 1iorque snbe que o 
merito e o demerito dos :.i.ctos humanos estilo 
::ia intenção com que são praticados . 

F~t;,: justiça ao illustre deputado, -pel& ele
yação de. s~u ?<'lracter, julgando-o incapaz de 
ir rogar lDJurrn.s a. qualquer compn.o heiro . 
O sentimento do dever e da legalidade nunca 
desappareeeu <lo espírito daquelles que fazem 
p(l.r.te_ dt1i commissão de poderes; zel::i.ndo·os 
10d1V1~luo.lmente, zelr.m a honra da corporação 
de CllJU. confiauçl\ &i.o a e:,.-pressão. Nil:o pode 
n camara se dirigi.i• sinão iiormotivos os mais 
elevados. 

E é o que fez a commissão uo. parecer, 
n~o sô em relaç:ão a eleição de s. Paulo, como 
em relação ii. cleiç~o do l.\farauhão. E deve dizer 
que o u~o sabia, nem procurou sn.ber qunes 
eram os indi viduos eleitos pelo Maranhão ou 
por S. Pauto: Si em questões dessa ordem fosse 
!leito n um homem dirigir-se p~las sympn
thias, que de momento lhe são inspiradas, si 
em hora tão solemne como esta o ta.lento 
pudesse la'Vrar uma convicção, · declara que 
receberia de braços abertos o joven que 
::i.ote-hontem faltou, porque acreditaria que 
com o falento que desenvolveu, com certeza 
honraria. estt1i ca~1. (Apoiados). Mas nào; o 
orador não considera. sinão a.questão ·de di
reito. 

Note-se, que tanto o illustre candidato como 
o nobre deputado que ha pouco fü.llou, firma.
raro t oda a. sua ai•gumeutaçã.o no § 3o do 
art. l7 da. Con.stituição; mas qualquer delles, 
um professai' illustre, outro bachn.rel versado 
llOS negocios publicas, e conL a expe.dencia 
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que a idade lhe tem dado, qualquer delles 
sabe que não é licito a ninguem interpretar 
a lei constitucional por a1·tigos isolados; é 
preciso combinal-os de tal l'órma que o espi
rito não encontre antagonismo cm nenhuma 
de suas partes, e pelo contrario harmonia e 
só harmonia. 

O SR. JESUINO C.rnnozo-Foi o que nós fi
zemos e que o nobre deputado não fez. 

O SR. ZA~IA pelo menos não viu que s~ tra
tasse de outro <ntigo da Constituição senão 
elo art. 17 § 3·' e tio art. 50. 

o SR. COSTA MACHADO dá um aparte. 
O SR. ZAZ-fA diz que o nobre deputado nã.o 

fallou no artigo essencial, si póde assim 
exprimir-se, aquelle que impõe a obrig-açã.o 
de interpretar os outros artigos de modo q ne 
ollc não seja uma oxcrecencia, um ahsuedo d.a 
Constituição. E' o art. :J,1, n. 22. 

O SR.. CosTA :i\lAcHADo-Esso trata apenas 
dos poderes dados ao Congresso em materia 
eleitoral ; não tra.ta d.a hypotheso. 

o SR. JESUINO CARDOSO- o nobre tlepu
tado fülla brilhantemente, mas não póde sus
tentar uma causa tão má. 

O SR. Z.ur_1,. diz que a respeito da. oxccllen
cb da. causa o nobre canclidn.to é o menos com
petente para emittir juiso, porque é pessoal
mente interessado nessn. cil.usa, e, é aphoris
mo velho conhecido de todos que-ninguem 
pôcle ser juiz em C'.\USíl. propria. 

o SR. COSTA MACHADO - Elle defende o 
sei direito. 

O SR.. ZAi.\IA diz que o nobre deputado 
obriga-o a ler um art. que a Gamam toda 
conhece µefeitamente. Comecemos pela in
scripcão de capitulo: 

«Das attribuicões do Congresso» Isto não 
vale nada; mas ha aqui nm adverbio ao qual 
os nobres deputados não querem dar o valor 
que elle tem. 

o SR. JEZUINO CARDOZO - Assim como 
V. Ex:. não quer dar valor ao immecliata
mente do art. 17. 

O SR. ZAi.\IA. diz que desde que de
monstrar a Camara que o immediatamente 
do art. 17 não so:ffre a menor contrarieilade 
deante da doutrina que sustenta: desde que 
conseguir demonstrar que a Constituiç:ão só 
reconhece a competencia da Gamara elos depu
dos, harmonisa todas essas disposições, e li
quida a questão no terreno do direito. 

Ui.\:I SR. DEPUTADO-'Quando com os alga
rismos se fa~ o que se quer, quanto mais 
com a palavra! 

O SR. ZAMA diz que os nobres deputado que 
toem ·occupado esta tribuna sabem quanto 

Camara .:V.: I -

custa a fallar n'uma sala como esta, quanto 
cansa ao orador exprimir-se de modo a ser 
ouvido, quando o recinto não satisfaz a uma 
só das mais ru<limentaes condições acusticas 
e sobretudo na nossa idade em que-senectus 
est 1norbus. 

A expressão da Constituição é esta : com
pete privativamente ao Congresso. 

Privativamente, quer dizer com exclusão 
completa e absoluta de toda e qualquer ou
tra entidade. O numero 22 determina que é 
da. privativa attr-ibuição do Congresso regu
br as condições e o processo elas eleições 
para os cargos federaes. 

Ora, ou o orador não comprehende nada 
de llermeneutica, ou desde o dia 25 de 
fevereiro, quando foi publicadada a Consti
tuição do Imperio ... diz ela Republica ... 

o SR. COSTA i'.IACHADO-Silo saudades. 
O Si:: .. ZA)IA sabe que é um gracejo do 

nobr3 deputado ; mas é occasião de dizer que 
que o deputado que esta fallando não traz 
elo Imperio sinão o seu nome de baptismo ; 
traz simplesmente a tradicção de um homem 
que em todas as occasiües em que tem 
podido servir a sua patria., nunca lhe negou 
as forças vivas elo seu organismo. (Muito 
bem.) 

Pelo numero 22 do art. 34 não ha, a não 
ser que o orador não entenda de interpre
taçü.o, quem não reconheça que implicita
mente está revogado o regulamento eleitoral. 
feito unicamente para um fim expresso, para 
a eleição do Congresso Constituinte. 

o SR. SEvERINO VIEIRA-Nesse caso o ar
gumento de V. Ex:. prova de mais porque 
então estariam revogados todos úS actos do 
Governo Provisorfo que incluem funcções 
legislativas . 

o SR. ZAMA não póde trazer a sua argu
mentação com aquelle methodo com que de
veria produzil-a, si por acaso se tivesse pre
parado para discutir a questfio neste mo
mento; mas a Ca.mara tem o criterio bas
tante para apanhal-a ainda que ella venha 
desconjunctadamente, sendo uma anteposta â 
outra.. Como se hade retirar da Camara a 
attribuição que lhe pertence de conhecer das 
vagas que se dão no seu seio, sob.etudo por 
motivo de renuncia ?. Sustentemos a verda
deira doutrina. A faculdade de renunciar 
dada ao deputado eleito não é um direito 
natural reconhecido, é um direito politico e 
socin.l. 

A renuncia não póde ser obra de um capri
cho, de um interesse de momento, mas ore
sultado de altas e poderosas considerações 
políticas, que só tenham por alvo o ser:viço da 
Patria e a causa publica. 

O SR. ERrco CoELHo-Assimcomo compete 
a Gamara conhecer da validade das eleições, 

5S 
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assim tambem lhe deve competir conhecer da 
renuncia. 

O SR.ZA:'>IAdiz que o direito darenuncia não 
é incondicional ; não póde sel-o, sobretudo em 
uma organisaç'.ffo democra.tica; em uma orga
ni::;ação repnblica.na, em que antes de tudo 
está o intere::se da causa publica. Não se pôde 
dar regalia tal a um individuo,· que póde sa
crifical-a po1• motivos menos confessa veis no 
momento dado. 

Só tem competencia para tomar conheci
mentos dos casos de vaga por motivo de re
nuncia e até por morte, a. mesa da Gamara 
dos Deputados, a. que vem a communicação 
ofilcialmente daquella occurrencia, e não se 
póde querei• que tenha essa competencia o 
governadcr do estado, em virtude do art. 17 
§ :3° da ConstituiÇ'.ão. 

E' esta a verdadeira. doutrina, a,poiada em 
nosso direito consuetudinarios, que serve de 
subsidio na questão. 

o SR. SEVERINO VIEIRA-Não pôcle servir 
de subsidio. 

O SR. ZA~L>\. fülla deante de cidadãos 
que exerceram as suas funcções durante a as
sembléa constituinte e a. cuja memoria póde 
ser dirigido neste momento um appello. 

Não ha muito tempo, suscitava-se no seio 
do Congresso Constituinte essa questão de 
preenchimenio de Tagas. Passou-se isso na 
sessão de 19 de.janeiro e a presidia o Sr. Pru
dente de Moraes. 

Perguntando-se-lhe se não havia clado pro
videncias para. quG fossem preenchidas as 
vagas que se haviam dado no seio do Congresso 
Constituinte, deu S. Ex. a resposta que se 
encontra nos Annaes daquella assembléa e 
com applauso e apoio de todos : não ao Con
gresso Constituinte, mas a Camara dos Depu
tados compete tomar conhecimento da,; vagas 
alludidas. E houve apoiados geraes. 

o SR. SEYERINO VIEIRA.-Ainda não tinha 
sido votacla a Constituição. 

O SR. ZAMA diz que isto é um argumento 
secunclario. O que a Constituição deu foi a 
plena e soberana faculdade à Camara dos 
Deputados de verificar os poderes de seus 
membros. 

Ella já exercitou essi:i attribuição, verifi
canclo e approvando os poderes da represen
tação de S. Paulo. 

Entretanto, até ao dia de hoje, 20 de julho, 
não consta à Gamara renuncia. alguma por 
pa.rte de representante de S. Paulo. 

fü! SR. DEPUTA.Do-Esta é que é a ques
tão. (Ha outros apartes.) 
· O SR. ZAMA os nobres deputados querem 

fazer distincções que não aproveitam ao caso, 
distincções por que se estabeleceram estados 
federativos. (Trocam-se apartes.) 

O orador não tem interesse em ver resol
vida esta questão; só o que CJuer é que a Ca
mar:i dos Deputados a decichl, firmando a 
doutrina. consti tucionnl. 

A Camara. já verificou os poderes àos re
presentantes de S. Paulo. 

Isto era, molivo para. que, perante a corpo
ração de que faz parte, o representante que 
renuncia commuuicasse seu proposito, para 
considerar-se va.go o logar. 

Nem é mesmo decente que um represen:.. 
ta.nte da nação que tem motivos para não 
continuar a exercer o mandato que lhe foi 
conferido, se dirij:1 a um poder inferior para 
renunciar esse m:rndato. 

O SR.. SEVE1UN"o VrnrRA. - Não ha poderes 
inferiores nesta questão ; ahi está o engano 
de V. Ex. Ha iioderes parallelos cada um 
em sua esphern. . 

O SR. ZA:\IA diz que não póde prevalecer o 
argumento deduzido do absurdo figurado pelo 
nobre deputado que antes do orador fallou, 
apresentando a l1ypoth0se de ricar o esta,d 
de S. Paulo prejudicado em smi represen
taçã.o, si porventura o parecer da commissão 
fosse approvado. 

E' um engano; S. Paulo não é prejudi
cado uma linha siquer em sua representação, 
pelo voto dado ao parecer da. commissão. 

UM SR. DEPUTADO - E si o deputado resi
gnatario não :::e apresentar? 

OUTRO SR. DEPUTADO - Deve-se apresen
tar; tem de obedecer. 

ÓUTRO Su,. DEPUTADO - Não podemos con
stra,nger nenhum cidadão, que entenda que 
não deve exercer o mandato.· 

O SR. ZAMA -Eis o lado fraco da, opinião 
elos nobres deputados que reprovam o pa
recer. 

Um direito como esse não Dócle estar su
j1eto ao capricho dos indivíduos .•. 

(Trocam-se apartes entre os Srs. Costa Ma
chado e ]:[uni:; Freire.) 

O SR. ZA:'IIA diz que aquelles que teem oc
cupado a tribuna sabem que e quasi impossível 
apanhar todos os a.partes que se dão para re
sponder-lhes convenientemente. Nã.o v'ae, 
pois, da, sua parte desattenção aos illustres 
collegas si não toma em consideração as ob
jecções que lhe apresentam. O seu desejo 
unicamente é ver <1. Gamara dos Deputados 
tomar uma decisão que a honre. 

VozEs-Fazemos justiça ás intenções de 
S. Ex. 

O SR. ZAMA reatando o que dizia, declara 
que a Camara tem o direito de manifestar
se na questão. 

A representação dos estados não é ampla e 
completa, sinão quando o poder competente 
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verifica e approva o diploma conferido nas 1

1 

Entende que não. _ _ _ . 
urnas. Pron1es~~ls imprudentes n~o sao perm1tti~as 

mr SR. DEPUTADO-O que é facto é que a aos que representam os mteresses nac10-
- t · - 1 • naes. 

Camara. nu.o eve commuml!açao a::i. renuncia.. Faz ,justiça ú boa, fé do Sr. Assis Brasil 
O Srt.. A~GELO ~IN!IE~Ro-Nem pela.s n,ctas quando ::i.presentando-se no eleitorado pro-

entregues a comm1ss 10 ? metteu suffragar o nome do general Deo-
0 Sn .. ZA?IIA diz que a. reprosen tação não e d oro. . 

completa siniio depois de approvaclo pelo po- 1 fü:t?-va convenc1~0 9.Ue, procedendo .dessa 
der eompetente o diploma conferido a um ci- maneira, bem servia a. causa da Republica. 
datlão. Não foi pois. o acto tlo Sr .. A~sis Brasil um 

Os representantes de S. Panlo foram decla- acto verdadeiramente patr1otico, como que 
rados por esta Ci•mara os noicos represenfau- todos devemos reconhecer 1 
tes daquelle estado, e para que se recusem a o SR. SEVERINO VIEIRA- O homem que 
exercer as suas funcções, e preciso que faz uma renuncia não entra mais aqui. 
a Gamara. reconheça os motivos que elles O Sn.. ZAMA pede perdão ao nobre deputado. 
tiveram para. renunciar. (Nao apoiados ; tro- S. Ex. sabe que temos aqui cidadãos que 
cain-se clivei·sos apartes e estabelece-se grc.m- renunciaram publicamente e voltaram a 
de sus.nirro na safo.) este recinto. 

o SR.Pn.RsIDE:"iTE-Peço aos Srs.Deputados Deve crer que por motivos honrosos, pois 
que occupem os =:cus logares e não estabele- não temos o direito de os suppor menos 
Ç;am dialogos. dignos ele consideração. 

o SR. ZA;\IA - Si o mandato ccinstíturioun,l Admira que seja o illustre deputado quem 
fosse imperativo, a Gamara não tinha direito venha dizer que a Constituição não falla em 
de acceitar a renunci;:i,. Camn.ra.. A Constituição encerra. o principio 

geral, e, portanto, não póde ser n~gada a. o mandato é facultativo e póde ser deposto competencia ela Gamara para aprecrn.r esfa 
pela combinaçií.o da opinião do deputado com questão. 
a opinião dil. Gamara, apreciando os motivos 
em que esta renunciu. se faz. (Apoiados.) u~r SR; DEPUTADo-Deve ter competencia; 

mas em virtude de lei posterior~ o SR, SEVERINO VIEIRA - Não apoi-
ado. O SR. ZAMA diz que o governador desde 

que tenha sciencia d<L renuncia manda pro-
0 SR. ZA?IIA diz que os nobres deputados ceder a eleição immetliatamente. E' impera

sn.bem que o orador é neophito republicano, e tiva à disposição constitucional. Não conhece 
portanto a sua pal<• vrn, em certos assumptos renuncia. mais solemne do qne a que foi feita 
não pócle ter a autoridade que tem qualquer pelo St·. Fonseca Hermes. (Trocam-se muitos 
ontl'il; mas neste momento invoca os repu- cpartes ; sussurro; o Sr. presidente reclama 
blicanos historicO!:; que te~m assento na attençao.) 
Gamara e pergunta-lhes: deante d11 doutrina 0 governador do Rio de .raneiro devia 
democratica, o mandato popular eleve ou não mand~ir procederá eleição para a vaga e não 
ser obrigatorio ~ · 0 fez. Procedeu coerectamente porque do 

Onde iria.mos nós com a doutrin.a fatal de contrario terü1m0s de assistir ao triste espe
acccit:trmos uma reuuncin. simplesmente por ctacnlo de ver dons deputados, um querendo 
delibe1«tção do inclividuo ? excluir outro; e ter-se-hia. collocado o gover-

Destle que um individuo entra nesta casa, 1 nador na triste contingencia de influir na 
lleixa ele ser um homem commum para ser eleição. 
uuic:nnente o representante de interesses A doutrina dos nobres deputados levada a 
sociacs; uma entidade moral que não se }Jóde suas consequencias produz um absurdo desta 
reger pelas leis communs. . natureza. E', portanto, uma doutrina falsa 

A renuncia ha de s~r feita por mo ti vos P<2U- que a Gamara dos Srs. Deputados não póde 
~erosos. e a Camara p_ode, sem essa ~onc~1çtio, apoiar. 
rndefer1r, 'j{)r que n.c1ma d~ tudo está. o mte- U:11r SR. DEPUTADO-O Sr. Assis Brasil fez 
resse da Camara e elo pa1z · sua renuncia perante a Camara. e o governador 

.Sabe-se que o honrado re~resent'.lnte pelo não mandou proceder á eleição. (I'rocam-s~ 
Rio Grande do Sul, o Sr. Assis Brasil, renun- rnuitos apartes de bancada para bancada. 
ciou o se~ manda.to por haver. faltado a. um Sus:.ur1·0 que impede o orador de continuar.) 
comprom~sso per~nte o seu elei~oraclo, qual o 0 Sa. PRESIDE?IITE-Peço ao illustre depu
de su:trraoar o ma.!ec~al Deodoro: . tado que· não llre~te attenção aos apartes. 

Pergunta conscienciosamente a. Gamara s1 ' ::i . • _ • 

este .motivo será razoavel para a Cr,mara O SR.. ZA!IA deve dizer que n~o e por pre-
acceitar a renuncia desse representante. sfar attenç.ao aos apartes que nao prosegue, 
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é pn.m ver si o sussm·1·0 cessa, afim ele que 
l}Ossa continuar sem a.niquilar-se. J:·i as 
cordns ;-ocaes não aguentam mais. (Hilari
dade). 

Trata-se de 1lil'cito coustitl1Clni.1o e 11:10 tle 
direito constituto. Nilo 11::1, materi::i. coustiluida 
nest0 assum pto. 

Pol' isto :i. commissão tornou o nlYitre de 
pedir à Gamara. interpI"eta\liO authentlca . 
Que a. interpretação rlada pela commissã.o é a, 
melllor, pro\•am dous füctos, pn.ra, os qmtes 
chama n, alten~·ão dct Camo.r::i.. \';1e provnl-o. 
A mesma interpret::u;ão deu o governo do 
paiz já t acitamente . Deu o goveruo do paiz 
qunntlo não mandou proceder ú eleiç~1o para 
a -vaga, do Sr. Joii.o l3"l.'bt\lho. Pel<1, inter
}}retaç.ão q11e os illmtl'es deputt\clos querem 
dai·, o govemo deixou de cum111'Ü' o seu de
ver, não procedendo it elciç.ão. Ent1•etanto, 
o governo andou bem. Nuo havendo pt•oce:;so 
eleitoral pi.u·a as eleições federaes e d~\!ldo 
o n. 22 elo art. 34 pl'iv-ativa. competencia a 
esta Gamara pnra estiibelecer as concliçues, 
{I. eleiç.i.o nuo podia realisar-se. 

Toclos estes factos ser V"em J:>tir<1. confirmnr 
a. opinfüo que sustenfa. 

Mas e agora. isto v:.\e com_ n. re~punsahi
dacle do orador, creiam ou uao ; 'J.Uando o 
governo se lembrou de mand.'l.l' fazer cleiçües, 
foi quando,... conhecendo que [I. su:i. maiol'L~ 
decrescia nesta cas::1,, ....-iu que peecisava novos 
apoiaclores. Foi um pensamento político pnl'a 
augmeutar a força que lhe fa fo1lccendo. 

U":lr SR. DEPv-rADo-Esse ai·gumento é g-ra
tuito. 

Quando :\ Cltmara nfí.o está em sess[o não 
se procede a eleições. Pelo menos foi s·~ mp1·e 
como eu vi procéder no regimen passado. 

O governo,_ pois, e a Camar;t dos. Deputados 
pm· su:t vez. \11terpetrm•:tm, como rnterpetl'ou 
u. commissão, :\ llisposicão constitucional. 

Ora, procedendo a commis,:ifo desta fórmn, 
p:n·er.e- lhe que n inguem t em o clireito de 
snppor que por motivos me1!os confe:>sa.veis 
ella foi levada. a. apresentar este pa:'e\:er. 

0. l_lobrc Ct\lldi1.bto Ôg"Ul'Oll i"\. hypolhcsc <lo 
pre.iuizo do estado d..l $ . Paulo pela mnti 
Jaçü-0 tle sua representação. Esto p1·cj uízo não 
e.xi::;te. 
O~ llons deputados de S. Pu.ulo for;lffi re<:>o-

11 hecido~, em dias tle noYembro, eleitos pela:> 
eleícu2s de 15 Lle setembro; continuam a sei· 
depnt:vios dn mesm:i fiirma .. Qnarito ao ::-;,._ 
Rodo\pho. de ~iiran• h.'\., o facto 1\c tci· conti
nnallo a set·\:ãndirlalo ll;\ 2" eleiç:ão, ser YO
taclo e trazei· dipl(lnrn., :>ignitic:t <J ne os ff•o
ti n:s, que provaleciam 110 sen espirito p:11 ·<t 
renunciar, cl::sapparecern.m ponco tempo de
pois. O outro illustre eleitu, o Se. Bn,rreto, 
si o p:-trecer d;.i. commiss<io püSSill', to<la.s as 
portas dest<\ c..1s.l lhe esfüo n.bertn s; elle póde 
entrar e vir tomal' parte no:> nossos trabalhos. 
poPqne nin~nem lhe recusara ti cndeira, que 
J<l uma. vez llw foi reconhccld<t. Por con:>e
quencia, nem por rombras o est.'\do de S. Paulo 
lict\ mutilado n:t sua repl'esenta~.ão. 

O orador• acreditrt que, sinão hem, ;i.o menos 
com frn,uqnezo.. tem expvsto á Gamara. ás 
motivos que actuamm no seu espil'ito e no 
da commissão para ln.vr:u o parecer que 
favrar-.i.m. 

O SR. ZAMA por isso diz que elle não 1-ale 
cousa nenhuma, e mulicia ; m115, si noii é·~ei·o, A sua palavrr. era mesmo desuecessarfa, 
e "fiene ti·oMtO. porque, deve tlizer, Uinguem melhor defen-

Que a Camara. dos Deputa.dos pensotl:como deu o parecer Ja commbsão do que o seu 
a commissã.o, ba.sta abrir o art. 13 ,to seu relator, que füllou aqni no S<lhbado. Honrou 
regimento para 0 Ter. a commissií.o, honrou estn. Camara,, honrou os 

seus foros de homem distincto e estudioso, 
Que em esse o :pensamento lfa Ct\mara, deixou tlemonsti-aclo a todn. a evidencia que 

que a in terpretação âaàa i~ doutri11:~ consti- !lÓS só procura vamos <"!, luz, só pro~ur11:v<'tmos 
t ncional é est a, percel)e-se dos termos em que resolver n. questão do modo mais digno para. 
está. redigido o art. 13 do regimento. K~o a Gamara. 
se trabva ainda disto, uão se tinha agi- )VI(l.s quando o orador nito tlvesse nenhum 
tado uen1rnma questão a respeito de renun- a.rti!l·o constitricional pilra se abrfo·;.n·; quando 
chl.S, e entreta.uto a c::unara âeterminr,va na :i. 1e\ cfocretü.cht u5.o lhe oITercces;;e encllr..nças 
sua lei regimenta.l o seguinte: (Lê.) para d<ll' o pa.recer que a cowmissi1o ttct1b;.\ de 

«No caso de morte do deputa.do ou perda do dar, pergunta aos nobre:;- deputados : ha hoje 
seu logar por qualquer motivo, inclusive re- neste paiz um sô cidaclii.o, por mni.s obscuro, 
nuncia, se farà u.o goverfüvlor do F.sta.rlo por 1JOl' mais humlhle, por mais ignol'im te que 
onde se der a vaga a dcvicl::t commuuicn.ção, se,in., que não est<?,ja. com'enciclo d;1. im1m~sta.
pnm que mande imme<liatamente proceder a bilida.de do regulamento Alvim? 
nova elei<,·ão. Si ;.i vaga se der na represen- Haver iL n.lguem que ainda pense que é lícito 
t:i.ç'.ão do Districto Feueral, a commuuictv;ã-0 fazer eleições por esse processo, por si sô 
serú feita ao Ministro de Interior. )> capttz de t.lesmorilliiur um povo moraJísaclo 1 

A competencia que os nobres deputados Não ; qnariclo outra t'azão não houvesse, 
querem da1· aos governadores n~o começa. quando por todos os estados este regulamento 
siuão depois <ln. communicação da C!l.mara. J não tivesse sido levado ao maior gl'ã.o de es
(A.poiados.) ; candalo e torpeza, cst:i, Catnara não devia 



Câmara dos Deputados- Impresso em 04/021201 5 15:59 - Página 16 de 18 

Sessüo em 20 de Julho de :L891 4G1 

receber mais em seu seio representantes que 
pudessem ser suspeitos de nc"lo virem trazer 
pura. aqui a opinião na.cional. (Miii!o bein ) 

O Sr:.. ARTHUR Rrn~ (pefo ordem) requer o 
encerramento da, discus:;ão. 

Consultada, n, Camara. a.pprova, o encerra
mento requerido. 

O SR .. ARrilUR n1os (pela ordem) requer 
que sej~~ preferido na votação o voto em se
parado da. minorin, ua commi~são. 

O SR. PRESIDENT1' diz que, alem elo voto 
divergente da. minoria, tla. com missão, ha. 
varias emendas no parecer, entre ellas a do 
Sr. Costa Machado, que é mais ampla do que 
a do Sr. Tolcutino, porque conclue pelo re
conheeime1lto do deputado eleito. De nccordo 
com as praticas estabelecidas, csb emenda. 
deve ser votad,t cm primeiro lo~ar. 

O .si~. Sm~z1mELLo .(pela ordem) diz que, 
em vista. da . unpor·tancw. elo <."L$snrnpto e tra
tando-se de firmar a verthuleira hterpret:1çilo 
de artigos <la. Constituiçii:o, requer que avo
tação seja nomin<tl. 

O SR. Cl!A.CrAS LOBATO (pelit ordem) diz que 
mandou ú mesa, uma emenda que envolve 
questão prejudicial, e por isso entenJ.e que 
clla deve ser votada em primeiro logar. 

Propoz o ndia,mento da discussão até que 
se tenha requisitado elo governo cópia auten
tica, do acto oliicin.l th"L renuncia. 

Esta emencb foi enviada. à mesa antes elo 
encerramento da, discussiio, e, contendo uma. 
questão pr~jmlícial, deve ser votada, em pri
meiro logar. 

o SR. FRANÇA CARVALITO, (pela ordem) cliz 
que lhe parece que, havendo mna, emenda 
que envolve uma. prejudicial, deve esta ser 
approvach, ·porque não pócle a Gamara vota,r 
sobro uma eleição que não foi discutida. 

l\Ias embora se,ja esta. n sua, opinião pessoal 
e deposite todi1 n, confiança no criterio da 
mesa, pede fto Sr. presidente que informe 
o que pretende fazer. 

0 SR. PRESIDEXTE: diz que vae explicar; 
mas antes julga qu.:: eleve nrnndar proceder 
á leitura das emendas que se acham sob.re a, 
mesa, depois elo qus submetterá a votos ore
querimento par;\ a votação nominal apresen
tado pelo Sr. Serzedello. Pede aos Srs. depu
tados C]Ue occupem os seus lagares e prestem 
attenç:ão ú leitura das emendas. 

Consaltarú depois a Camarasobre as propos
tas p::tra a votação. 

o SR. 1.0 SECRETARIO procede a, leitura 
das emen'das aprese11fach'ts. -

O Sr:.. l\foN1z FR:n:IRB diz_ que pediu a. palit
vra pela Ol'dem em primeiro lagar e, entre
tanto, o Sr. presidente deu-a de preferencia 
ao Sr. França Carvalho. 

U:M SH .. DEPUTADO:- Parece que s. Ex. 
estú, um pouco inquisitorial. 

o Sr:,. PRESmENTE diz CJllC não csti\ in
quisitorial, antes procur.i. füzer j ni;tk;a. u. to<los 

O Sn.. PmEs FERREIRA (pela ordem) tliz que 
para mostrar a sun. cob.erencia, deve observar 
que, quando se tratou da eleição da Bahia., 
requereu que viessem á Gamara. todos os papeis 
que pudessem trazer luz ao debate ; e agora, 
para formuia.r o seu voto, precisa saber si 
a renunci.i do deput'ldo ele que se trata, foi 
feita perante o governador elo estado de 
S. Pa.u1o ; por· isso pede que se vote em 
primeiro logar a emenda do Sr. Chagas 
Lobato. 

O SR. .Moxrz FREIRE (pela . ordern) diz 
que a commissão de -poderes tendo recebido 
as actas da eleição de S. Paulo, antes de 
as examinar, propoz ao Congresso uma ques
tilo preliminar. ( r1poiarlos.) 

Essa qnestilo é de nn.tureza simplesmente 
constitucional. e o a.rt. 123 do regimento diz 
o seguinte (lê): 

«Não 6 permittido em qualquer discussão 
otrcrecer emendas on artigos additivos que 
não tenham rela<.,~üo immecliata com a ma.teria 
de que se tratar. » 

Como ó que a Gamara póde collocar-se su
perior a commissão e tmtar de assumpto sobre 
que ella ainda não opinou~ 

Pa.rece-lhe, portanto, que não póde ser 
aumittida nem votada a emenda do Sr. Costa 
l\faclw.do. 

o SR. PRESIDENTE diz qne' a emenda do 
Sr. Costa Machado foi considerada pela mesa., 
que a julgou objecto de disctissão; inquisito
rial seria o procedimento da mesa. si não 
~tdmitisse essa emenda. 

Agora vae consultar a C<imara sobre a :pre
ferencia requerida pelo Sr. Arthur Rios 
pa.ra a emenda do Sr. Tolentino. 

E' posto a votos e. regeitado por 75 votos 
contra 63, o requerimento do Sr. Arthur 
Rios, pedindo preferencia, para o voto da mi
noria. da commissão. 

E' posto a votos e regeitado o requeri
mento do Sr. Chagas Lobato pedindo prefe
rencia nn votação para a sua emenda. 

o SR. PRESIDEN·:i:E-Em vista da votação 
da. Camara, prevalece a ememhi, do Sr. Costa 
Macltaclo e o parecer da commissão. 

o SR. SEVERINO VIEIRA (pela orclem) pensa 
que acamara. não póde tomar conhecimento da 
emenda do Sr. Costa Machado~ porqüe versa, 
sobre materia que acommisSãonão examinou. 

Si a, commissiio não examinou ainda os 
pa,peis relativos ó. eleição por S. · Panlo, nem 
deu parecer sobre o merecimento· dos di
plomas, como se poclerà votar esta emenda 1 

Para evitar que a Gamara, vote de modo 
que depois pareça contradictorio com aquelle 
que deve manifestar-se, requer que o Sr. 
presidente consulte a Camara sobre si deve 
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tomar ou não conhecimento destri. emenda. 
(Apoiados.) 

o SR. PRESIDENTE - o Sr. deputado que 
acaba de füllar requer que seja consultada, a 
Camara si deve ou não tomar conhecimento 
da emenda apresentu.dn. pelo Sr. Costa Ma-
chado. ' 

A mesa. nã:o se julg-a. a.utorisada nem em 
caso algum recusara emendas. (Apoir1clo::;.) 

Trata-se de um parecer que manda, archi
var papeis relativos á eleição de S. Paulo. 

O parecer da commissã.o implicitamente se 
pronuncin. pela rejeição do diploma apresen
tado pelo ~eputado que aqui compareceu. 

A emeaaa. manda reconhecer o candidato. 
A matel'ia não é estranhtl ao lXtreeer, parn 

que pudesse a mesa, por sun. antoriclade, re
cusal-a. Além disto, consu1tar à Canrn.ra si. 
tom« ou não con!1ecirncuto da emenda, niio e 
o systema mais proprio. (.Apoiodos.) 

Julga que a Camar;.t tem o direito tle re
jeitar a emenda; mas, si a Camar·a manifestar 
o seu voto contrario, fultará ú. cortezia, par;t 
com um ele seu.s membros. (.Apoiado~.) 

Crê que basta a mesa. consultal' .:~ Camara. 
si deve ou não ser votada a, emencla. que é 
mais ampla. 

o SR. SERZEDELLO (pela 01·dem) requer que 
se consulte a_ Camara si concede pret'erencia 
para a votaçao do pa.recer d~ commissão. 

O SR. PRESIDENTE observa que a emenda 
do Sr. Tolentino iica preJudicada. 

O SR. ARTHUR Rros contesta. 
Submettido a. votos, ê approvaclo o reque

rimento do Sr. Serzedello. 
E' em seguida posto a votos e approvado 

o requerimento do mesmo Sr. deputado pe-
dindo votaç-.ão nominal. ' 

Procede-se á votação nominal do parecer 
da commissão. 

Respondem_ nao, reje~tando o parecer, 
os Srs. Ind10 do Braz1l, Cantão, Pedro 
Cher~ont, Ma.tta Bacellar, Costa Rodrigues, 
Henrique de Carvalho, Nogueira. Pfl,rana()'ua 
Nelson, Pires :Ferreira, Martinho Rodri~1es' 
Justiniano de. Serpa, Nascimento, I\IÍguei 
Castro, Amorim. Garcia, Epitacio Pessoa, 
qouto Cartaxo, Sa Andrade, Retumba, Tolen
tmo ~e Car~alho,_ Rosa e Silva, Gonçalves 
Ferreira., Jose M~riano, Juvencio de Aguhr, 
André Gavalcant1, Raymundo Bandeirü., Meira 
de _vasconcellos, João de Siqueira.João Vieira, 
Luiz de ~ndrade, Theophilo dos Santos, Pon• 
tes de Miranda, Augusto de Freitas Tosta. 
Arthur Rios, Marcolino Mour11, Severin~ 
V~E:ira,_ Milton, Anpbilophio, Francisco Sodrê 
D10nys10 Cerqueira, Leovigildo Fi! ""eiras'. 
Cardoso de Mello, Prisco Paraizo, M~nhã.es 
Barreto, Cyrillo de Lemos, Alberto Br.:múão 
Oliveira Pinto, Virgilio Pessoa, Luiz Murat; 

Alcindo Guanabara., Batlaró~ Joã.o Pinheiro, 
Pacifico Mascarenhas, Leonel Filho, Jacob da. 
Paixão, Alexandre Stock.ler, A)varo Botelho, 
Gonçalves Chav1:.s, Arnerico Luz, Corrêa. Ra
bello, l\Ianoel Fulgencio, Doming-os Rocha, 
Costa. Machado, Dominzos Porto, Bueno de 
Pai v_a, João Luiz, Ange'io Pinheir;o, Moreira 
da. Silva, Caetano de Albuquerque, Bellarmino 
de Mendonça, Fernando Sima.s, Carlos Cmn
pos. Schrnidt, Lacerda Coutinho e Antão de 
.Faria (75). · 

Respondem sim os Srs.: Belfort Vieira, In
nocenci.o Ser:r,eclcllo, Nina. Ribeirn, Casimiro 
Junior, Rodrigues Fe1·nandes, Barbosn. Lima, 
Bet.~rril, João Lopes, Frederico Borges, José 
B:;nlnqua, Gonçalo de Lngos, Pedro Velho, 
.Jon.r1nim Pernambuco, Espirito Santo, Oiticica, 
Gabino Besouro, OliYeint Valla.dã.o, Panlo 
Arg1'llo, Z:\ma, Garcin. Pires, Santos Pereir<.t, 
Custodio cle l\lello, :;\Iuniz Freire, A.thayde 
Juuiol', Fo1NJc;1 Hermes, :Nilo Peçanha~França 
Carvalho, Baptista da, Mottn., Erico Coelho, 
~ampaio Fel'raz, Furquim \Verneck, Thomaz 
E'.~lfi1:0, Antonio Olyntho, Chagas Lobato, 
\1ott1, Astolpho Pio, Gonçn.lves Ramos, Car
los das Chagas, Pt\lleta, Bernardino de Cam
pos, Francisco G licerio, Cesario Mott<'I., Mo
raes Barros, Domiugos de :Moraes, Adolpho 
Gordo, Carvalhal, 1Iursa, Paulino Carlos, 
Custa Junior, Rodrigues Alves, Alfredo Ellis, 
Carlos Garcia, Almeida Nogneira, Rubião Ju
nior, Leopoldo de Bulhões, Guimarães Natal, 
Antonio Azeredo, 1farciauo ele Magalhães, 
Victorino Monteiro, .A.lcides Lima. e Menna 
Barreto (61.) 

O SR. PRES.IDENTE declara que o parecer 
foi rejeitado por 75 votos contra 61. 

o SR. CHAGA$ LOBATO (pela ordem) rrianda 
a mesa a seguinte declarnção de voto que lê: 

Não me senclo licito deixar de votar, votei 
pelo parecer, porqne não tive conhecimento 
elo acto da reuuncia do deputado eleito. 

O SR. PRESIDENTE declara que vae sub
metter <'I. votos a emenda do Sr. Tolentino de 
Carvalho. 

O SR .. Tolo de SrQuEIRA..-Parece que ella 
está prejudicada. 

o SR. CORREA. RABELLO (pela ordem) diz . 
que lhe parece estar prejndica<la esta emer.dn. 
pela votação do parecer da commissão. Desde 
que a Gamara não tomou conhecimento da 
preliminar, pela qual a commissão se tinha 
pronunciado, devem voltar os papeis á mesma 
commissão, ex~--vi do voto ela Gamara, iu<lepen
uentemente da emenda, que e desnecessaria. 

o SR. PRESIDENTE declara que, d<:tS emen
flas apresentadas, a mesa coosidem prejudi
cada a do Sr. Chagas Lobato, que mandava 
adiar a votação do parecer, tendo o nobre 
deputado por llm engano escripto-discussão; 
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mas a mesa, interpretando o seu pensamento, 
julgou que S. E:x. se referiu á votação. 

Mas ha duas outras emendas : umn, do 
Sr. Costa Machado, que ma.nd<t reconhecer os 
deputados diplomados, e outra do Sr. Tolen
tino, que manda os papeis voltarem á com
missão. 

VozEs-Esta está prejudicada. (A.poiaclos e 
í'lliO apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE não considera nenhuma 
das emendas prejudicada ·e vae consultar a, 
Gamara a respeito, tornando a pedir aos Srs. 
deputados que occupem os seus logares e 
prestem toda a a 'tenção ao que diz a mesa, 
para a boa, direcção dos trabttlhos. 

O SR. SEP..ZEDET.LO (pela ordem) requer que 
se consulte a Cari1ara si concede preferencia 
para a votação da emenda do Sr. Tolentino. 
A honrada commissã.o não tratou em seu 
parecer (le validar ou invalidar a eleição de 
s. Paulo e é necessario que se discuta :;i. elei: 
ção, que a commissão claramente diga, s1 
o processo eleitoral é valido ou fraudu
lento. 

o SR. PRESIDENTE-O honrado deputatlo, o 
Gor:êa Rabello, julga prejudicada a emenda 
do Sr. Tolentino, em consequencia da votação 
efiectuada. 

S. Ex. não mandou requerimento á mesa ; 
por isso, não consultarei a Gamara sobre _a 
questão. A mesa considera que a emenda n_ao 
está prejudicada e vae submettel-a a votaçao. 

o SR. COSTA MACHADO pede ao Sr. presi
dente que consulte a Gamara sobre si per
mitte que o orador retire a emenda substi
tutiva que apresentou. 

Acha justo qne voltem á comm1ssao os 
papeis, para ella dar parecer sobre elles, 
visto que estabeleceu apenas uma preliminar 
e natla disse ;.\ respeito do merito da eleição. 

Consultada a Gamara, é concedida a reti
rada. 

o SR. :CORREA. REBELLO (pela ordem) diz 
que, segundo informações que tem, sabe que 
os papeis hão de voltar à commisão e, por 
consequencia, estão prejudicadas todas as 
emendas. 

O SR. PRESIDENTE diz que seria esta a con
sequencia, mas não julga inconveniente que 
haja um voto expresso da Camara. 

Em seguida, é posta a votos e avada appro 
emenda do Sr. Tolentino de Carvalho. 

Veem a mesa as seguintes 

Declarações de voto 

Não me sendo licito deixar de votar, 
votei pelo parecer, porque não tive conheci
mento do acto d.a renuncia do deputaclo 
eleito.-Chagas Lobato. 

Votei contra o parecer da commissão de 
verifica~.ão de poderes por considerar contra
ria á Constituição ·a doutrina, que viria. a 
estabelecer em relação á renuncia do mandn.to 
legislativo. Considero a renuncia um direito, 
e o governador elo estado competente par~ 
acceital-a, uma vez manifestada. offi.cialmente 
em communicação digna J.e fé.-J. de s~rpa. 

Apersa ele reconhecer a necessidade de 
regular a mate1'ia do parecer, estabelecendo, 
a bem da independencia do Poder Legislativo, 
a precedencia ela communicação á Camara, ou 
simplesmente á mesa da. mesma, votei contra 
porque entendo qüe o referido parecer carece 
Je fundamento, quer deante da Constituição, 
quer em presençn. da disposição regimental 
elo art. 13, que não retroage.-Sct Andrade. 

Declaro que votei contra o parecer da 
commissão com o fim da commissão tomar 
conhecimento dos documentos relativos a 
eleição, verificar então si havia sido presente 
á Gamara o acto offi.cial ou a cópia authentica 
da renuncia que pelos deputados renunciantes 
deveria ler sido presente ao governador de 
S. Paulo. Pensando que, si essa formalidade 
fosse preenchi<la, a constitucionalidade rla 
eleição era innegavel, não podia pronunciar
me de outro modo.-A.lcindo Guanabara. 

Vae a imprimir o seguinte 

Projecto 

N. 28 - 1891 

Pretenção de Theotonio Rodrigues Murias 
relativa a construcção de uma praça de mer
cado, armazens, caes, pontes etc., entre a 
praça D. Pedro II e o Arsenal de Guerra. 

A' commissão de obras publicas e coloni
zação foi presente o. requerimento de Theo
tonio Rodrigues Murias em que este cidadão 
solicita do Congresso Nacional : 

1°, .privilegio, durante o prazo de 60 annos, 
para construcção, uso e gozo de uma praça 
de mercado, armazens, caes, pontes etc., na 
área comprehendida e a conquistar na praça 
D. Manoel, entre a Praça Pedro II e o Arse
nal de Guerra, de conformidade com os pla-
nos que apresenta; _ 

2°, isenção de direitos de importaçao e de 
expediente para todo o material irnJ?ortado 
para taes obras; . . _ 

3º, dispensa do imposto de tra?~m1ssao de 
propriec:lade para todas as acqms1ções que 
tizer; 

4°, direito de desappropriação: 
5º, privilegio, uso e gozo, µara as linhas 

ferreas que construir na alludida área ; 
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6(1, dispens;i,, <lurantc 30 annos, do imposto 
ele decinrn. urbana. e penas <le agua para 
todos os prellios <Jne allt edi1lcar; 

i 0 arrendamento da actual praça <lo ?\for
cado' com todas as suas <lependencias. 

O peticionario obriga-se : 
I 0 • a tom::ir a si a construcção elo caes, ele 

'accordo com o projecto do governo; 
2°, a aterrar toda a are[l. compreilendida 

entre o caes e :.i cidade ; . 
3°, a construir pontes ou tmp1ches pari.1. a 

carO'a, e descarga de pro~luctos da pequemi 
la.vgura. e onde poderão atracar os navios que 
fazem a navegaçü.o costeira ; 

. 4o, a. estabelecer armazens para todos os 
ramos de commercio ; 

5°, a dar ás ruas que estabelecer um_a lar
"'ura de 15 metros, 0<1.lçando-as convemente
~1ente, arborisando-as, e illuminando-as á, luz 
electrica; 

6°, a construir nm novo necroterio no local 
indicado pelo governo ; 

iº a tomar a si os compromissos de Lam
berti para com a Intendencia, pag<indo a di· 
vida qne eshi tem para com aquelle ; 

8° a entmr para o Thesouro Federal, me
diau'te prestações annuaes de 250:000$, com 
a . quantia de 15.000:000$000. · 

9° a entregar ao Governo Federal (60 dias 
depois de inn,ugurada a nova. praça) a praça. 
actual. chalets, docas, caes, etc., para uso 
exclusivo da alfandega; 

10 a construir uma grande e monumental 
praQ<'t de mercado . . . . . 

Todo o plano do petic1onar10 as3enta. sobre 
dous pontos capitaes, a saber: 

1°, privilegio para o estabelecimento do novo 
mercado e armnzens e outros fav01·es de ex
clusiva competencia municipal; 

2°, concessão dos terrenos na área compre
hendída e a conquistar entre a Praça Peclro II 
e o Arsenal de Guerra, dos quaes parte per
tence ao Governo Feàeral. 

Parecei· 

O S1'. PRESIDENTE marca a. seguinte ordem 
do dia para a sessão de mrni,nhã.: ~ 

Discussão unica dos pareceres ns. 18 e 19, 
sobre renuncias dos deputados pelo esta.do do 
l\faran hão ; 

Continuaç;:to <ln. 2.a discusstí.o do projectodo 
Senudo n. 5 A sobre incompatibilidades. 

L.:m:1.11ta-se a. sessão ás g horas e 50 minu
tos. 

22a. SESSÃO E:\I 21 DE .JULHO DE 1891 

Presiclencia do Sr .. Malta Machado 

Ao meio-dia., o Sr. presitlente dccJn,m que 
núo !ui sobre a rnes<t expectionte para. dtw 
conta. a.ntes lla. neta. 

O Sr. Car~~a,Jhal -sr. p1·esidente, 
pecli a. palavra. para. f<l.Zet• um requerimento, 
que tP,m relaçü.o com o estado .de S. Pmüo, 
mas que tambem prende-se a mteresses da 
União. 

Refiro-me ú Estrada de Ferro S. Paulo e 
Rio de J n.neiro. 

O governo provisorio, tendo encampado 
essa. estrada. resolveu mandur alargar sua 
bitola, clandÓ-lhe a largura da Estrada de 
Ferro Central. · 

O c-overno actuaJ determinou o contrario ; 
mandou que a, bitola estreita.d;.• Est~ach de 
Ferro S. Paulo e Rio tle Janeiro continuasse 
pehi Estrada de Feero Central. . _ 

Ora, eu penso que isso é tlesvautaJOSo Eªº 
só para aquelle Estado, co'.no _para a Umao; 
e sendo um assumpto ll1:lllto import~nte re
solvi apresentar o segumte requerunento. 
(Lê.) "\ . 

sr. presidente, sabemos a lustoria dases
tradas de ferro, desde o principio da sua or-
o-anisaçã.o até o momento actual. O governo 
provisorio tinha resolvido executar um plano 
o-eral de viacção ferrea, e ao mesmo tempo 
~m de colonisação. Pitra isso, teve de estudar, 
de crear um mappa especial das principaes 

Sem desconhecer as grandes vantagens que vias de communicação, que estabelece1:i rela
º peticiouario otrerece à União em troca dos ções entre 0 littoral e os confins do pa1z. 
favores que della solicita, pensa a com.missão Annexo a este mapp<'L vinha um plano de 
qu.e. o Congresso nada. eleve ~'esolv:er sobr~ a distribuição de terras p;irâ colonisação. 
})arte que lhe cabe sem pr~cis~s mfor~aQOes Não temos tido até hoje um plano geral de 
do go~erno e da Inteudencm, mrormaçoes que viacção ferrea no Brazil. 
requer sejam reclamadas pela mesa da. Ca- Teem se apresentado de t_empos em tempos 
mara dos Deputados. pedidos de concessão de ll_nhas ferreas ex-

Sala das sessões, 18 ele julho de 1891.- tensas para o interior do pmz.. . .. . 
Anta:o de Fai·ia .• ,..- Domingos J. ela Rocha.- Cadn. qual se julga ?ºm d1re1~0 e com CO
Pedro Velho.- Jose Bevilaqua.- Alfi·edo nhecimeuto <lo territorio do paiz, pa.ra e~
Etlis.- F. Schmidt.- C:yrillo de Lemos.- prehendeelinhus ferreas de gra.nde extensao, 
G. tf.esoui·o. linhas que mais tarde, tem de estebelecer com-
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municação política. e militar com as fron
teiras. 

No norte não tem havido essa a1lluencia de 
. pedidos. 

O Sr.. ScrrDIIDT-Mais elo que no sul. 
O St> •• CARVALHAL-Pelo sul, talvez pelo 

conhecimento do territorio ou pela riqueza 
que vae todos os dias augmenfando nessa re
gfüo, os pedidos são mais frequentes, porque 
ha muita vantagem em vender essas con
cessões. 

Nõs sabemos que, sem um plano geral tle 
viação ferrea , p~1ra os limites do paiz, não 
se deveria emprehender obl'a de grande al
cance ou grandes · linhas de communicaçã.o 
ferrea para o interior, sobre tudo nesta re
gião do sul, porque no norte nós sabemos 
que ha uma area irnmousa de terr-itorio que 
e simplesmente areia. 

O Stt. :\XTXo m: FARTA.-.Jú ha um plano 
de viação 0era 1. 

Su.. CARVALHAL - Esta commissão gern.l 
que tem traÇ'.aclo o plano goral da viação 
ferrea. do paiz é composta, na maior parte, 
de engenheiros que não tem viajado no cen
tro do paiz. 

RarQ serà. o engenheiro que tenha feito 
um~.;- viagem daqui a. Matto •-irosso,por terra. 

Tenho o exemplo de um engenheiro mi
litar, que foi encarregado dos estUtlos de umn. 
estrada de ferro para .Matto Grosso, o Dr. 
Pimenta Bueno, que fez um trabalho primo
roso e verídico. 

O ministro da ageicultura <lo governo pro
visorio reconheceu a vantagem que havia em 
prolongar a linha de bitob larga da Estrada 
Central a de S. Paulo: porque havia :i. con
veniencia de sahir um trem el:presso do cen
tro e chegar ;i, S. Paulo ás 3 horas, seguindo 
dalli para Santos, o que era muito util 
para o poder central. 

O governo actual mandou que a bitola es
treita, fosse continuada <Üé a estação central 
aqui. 

Ora,ja se vê que nenhuma vantagem pode
ria resultar desta medida, e só dahi provi
nham inconvenientes muito palpitantes, pela 
demora que havia, e que se qniz evitar, ao 
passo que se poupava uma distancia gr::inde 
de terreno, sahindo daqui um só trem ex
presso para S. Paulo, e outro logo depois 
que pudesse· servir ao estado do Rio. 

Ora, não havia vantagen.s economicas, van
tagens políticas mesmo para a União, de se 
ter continuado a bitola larga da Estrada. Cen
tral a S. Paulo ? 

Outro erro foi ter-se . continuado linhas de 
bitola larga com eutras de bitola estreita, 
querendo-se tambem aproveitar rios de nave
gação duvidosa. 

C:i.rn:i.r:i. V. I 

Como disse, os engenheiros que se teem 
encarregado desses planos; teem traçado 
grandes linhas ferreas para o interior do paiz, 
e parece a todos que ntio teem viajado, que 
esses planos sã.o verdadeiras obras primas. 

A maior parte dos nossos homens, quer po
líticos, q1ier profissionaes, nã.o teem viajado 
o interior, nem todos conhecem os grandes 
rios da nossa bacia do Sul, sobretudo os mais 
ricos. 

São terrenos altos, ele boa cultura, e que 
ser·iio provavelmente a grandeza do paiz, 
dand0 no futuro, como jiL hoje quasi dão, es 
dous terços da sua renda. 

O pLrno que esta commissão devia seguir, 
si tivesse viajado o interior do sul, seria 
outro. Havia tres estradas que já estavam 
principiadas, e que se poderiam considerar os 
t res grande troncos_ Duas seriam imprete
rivelmente a Mogyana e a do Rio Claro. A 
Mogyann. não devia ter seguido a direcção 
pa.ra. Catalão ; devia ter seguido mais abaixo 
um pouco, pa.ra não deixa.r ao sul um vão 
immenso de 124 legua.s, ele Sant' Anna á ca
pital de Goyaz, vão que é preciso encher com 
outras estradas. A terceira estrada, grande 
tronco do sul, é a Central. Esta, em logar 
de obliqna.r para Catalão, devia, seguir 
pam a serra norte de Goyaz, e ganhar a 
fronteira. 

Esses troncos, seguindo na direcção que 
indiquei, é que podem servir a toda aquella 
yasta extensão territorial. 

Comprehende-se que, adaptada esta idéa 
para viação geral, prolongando-se as estra
das de ferro do sul, com ramaes em distan
cias de 50 leguas, estabelecer-se-hia Uffi[l, via 
de communicação da maior vantagem para a 
União, porque senhores, essas estradãs de 
ferro para, o sul, são as mais convenientes. 

E' no sul que estii. a riqueza da Republica. 
Para o norte, a medida que se afasta do li

toral, o terreno é areuoso e esteril. 
Não existem lá a.s terras cultivaveis que 

encontramos no sul. E' sõ areia. E' só no lit
toral que se encontra um ou outro ponto em 
melhores condições para a producção. 

Portanto, as estradas de ferro do norte, não 
hão de trazer as vantagens, que as do sul 
promettem. (:l poiados e néio apoiados.) 

Sou da Bahia. ;·conheço aquellas regiões e 
po.5so garantir que isto é exacto. Só ha are
gião de Jacobina em melhores condições ; não 
se encontram alli grandes extensões de terras 
cultivaveis, á não ser no littoral e no sul do 
estado, que e fertílissimo. 

Ora, não seria melhor que se prolongo-asse a 
Estrada de .Ferro .Central daqui para , . s .. 
Paulo ? Mais tarde haveria necessidade de 
prolongai-a até Santa. Anna do earanahyba, 
estabelecendo-se assim uma via de communi-

59 



Câmara dos Deputados- Im presso em 04/0212015 15:59 - Página 3 de 20 

.{66 Sessão em 21 de Julho de 1891 

cação rapida entre o littora,l e o centro da 
Republica. 

Senhores, me lemlJl'o de que nm illustre 
amcricrno, Gal:1tim, um dos grJ.ndes homens 
da . indcpendcncia dos Estados uuidos, logo 
depois da guerra, traçou um plano geral de 
vias de communic(lção, que devia. ser posto 
em pratica naquelle paiz. 

Pois bem, muitos ;:urnos depois de ser deli
neado este plano, c1 ue vem cm uma. das car
tas da obra do S1·. Lesag-e, contempoeaneo l.le 
:Napoleão I, e que foi um dos sa,uios que o 
acompanharam ao Sg-ypto; ainda não se traçou 
uma. estrada tlc ferro nos Estados Unidos 
por outro plano. ( .:ipoimlos.) 

Nós não temos desses plano:>, o que e um:t 
grande falta, e disto l'Csultam g1·avcs erros. 

Gra.nd,1 nnmero de estrarlas de forro toem 
si<lo concedidas de modo c;ne dcmon~tr·a 
pouco con !Jccimen to do territol'io, além cio 
não olJeLleccrem a um plano gerctl <le viac
ção. 

O que siguitica, por exemplo, concede1·
sc cstrarlas de fclrro para :\Iatto-Grosso, em 
umn, bacia. formada por pantanaes enormes 
e onde nã.o lia terrenos de cultm'<t sinão nas 
partes nltas? O que significa pedir-se a con
cess<i.o de uma. estrada de ferro para Corumbá, 
onde não poderit chegar sem u.tr<wessar n. 
superficic baixa e pantanosa. daquelhi rngião, 
na qual, com as enchentes, as aguas sobem a. 
uma. altura. tal que se navega pelos lagos, 
estendendo-se as aguas a distancias que se 
podem calcular de 100 leguas, quando devem 
as estradas para alli projectadas procurar o 
norte do estado, onde estão os seus riquissi
mos terrenos? (A.partes.) 

Só se póde attribuir a. uma falta de com
prehensão da::; condições do terreno, conceder
se uma estrada de f'er-ro para Corumbá, e dahi 
até os limites com a Bolívia. 

Mas tudo isto é devido a nã.o termos um 
plano geral de viação, nem mesmo uma. carta. 
geogra.phica, com as indicações indispensa
veis para taes estudos. 

Ul\I SR. DEPUTADO-A. maior parte das con
cessões das estradas de ferro são obtidas pa.ra 
serem vendidas. 

O SR. CARVALHAL-Si entre nós houvesse 
um plano traça.do, como foi esse de Galatim, 
uos Estados Unidos, não se dariam ttles con
cessões. 

Cómo dizia, o governo entenileu fazer essa 
mudap_i;.a da bitola e commetteu um erro; 
porque ·esses grandes troncos de estrada de 
ferro a que me tenho referido, podem ser 
chamados coloniaes. · 

Não são csti'adas õe ferro que tenun.m ·em 
vista economias ; são estradas de ferro q ne 
devem ser executadas sob o outro ponto de 
vista ; e, tendo de vencer grandes distancias. 

de transportar pesadas cargas e passag~iros 
em numero consideravel, devem ser de bitola. 
lal'<•a e traçadas com todo o cuidado. 

Vicão mais ta1·de as consequencias tlesta 
f<tlta de cuid:tdo que t~m ha.vido nas conces
sões foitas sem plano, com os estu1los de ga
binete. E ó preciso que o governo não conti
nue nesse caminho. 

Essa viação ferrea, que tem ele ir a ~fatto 
Grosso e até a Boli via, não t~·ará as vantagem; 
ruturas que se anltelam, por se cifrar o seu 
e::; tudo e111 um plano de g,1.bi net_e. . 

Foi um erro terrivel que ma.is tarde o p:uz 
terá Lb senti\'. 

Tôco em outro ponto. Essa Eskadn. de 
Fel'ro Central pertence ao poder federal, 
que pófo legislar :i respeito, <le a.ccordo com 
os prillci pios constitucio~1aes. Mas elle L~ev~ 
ser prudente, quando tlYer de chamar~,. si 
ce1·t:ts estradas de !erro, a1im de qne não a.p
parcçam :is rlitriculdades que podem trazer as 
estradas de fel'ro estadoa.es, que devem per
tencer aos estados. 

Hoje vi no Jornal do Commercio que se fi
zera. a. concessão da. Estrad;i de Ferro ele So
rocal.Ja. a. Santos; mas parece que es~a conces
são não e lega.!, porque a.taca os interesse$ 
est«vloaes. 

Nã.o sef'ia melhor que o Governo Federal ti-: 
vesse consentido q1ie o estado clispuzesse por 
si dessa concessão ? 

A estrada não deixa. de ser util, mas penso 
quP- ê illegal, e assim nã.o se póde saber mai~ 
tarde qual a estrada. que um estado podera 
conceder, sobretudo o estado de S. Paulo. 

Ul\I SR. DEPUTADO-AS que não fizerem 
parte da viação geral. 

o SR. CARVALHAL-O plano da. viação em 
S. Paulo está feito, e <t ma.ior parte das es
tradas de ferro alli construidas teem sido 
feitas co:n algum criterio, o que demonstra. a 
compra da. estrada de ferro ingleza de Jun
uiahy a Santos. 

Esssa compra foi muito hem pensada e vem 
completar o systema das linhas que perten
cem ao estado de S. Paulo. 

E' o grande tronco onde vem tudo parar, 
ele que estavam possuidores os iuglezes, 9ue 
creavam clifficuldades par.: qne se constrmsse 
mais linha alg-uma, estando ja provado que 
era iusulficiente a linha ingleza para o trau- . 
sporte dos productos. 

Sentia-se que a e:;trada,
0 

em mãos dos in
glezes, era. um óbstaculo á e~p;:msão da acti
vidade economica dos paulistas; -e entendo 
que, fosse qual fosse o sacriticio a fazer-se, 
dever-se-hia "j)rocurar haver a estrada da 
propriedade ingléfü~Os promoto!es dacom~· 
pra prestaram um grandê serviço, porque, 
além da grande liberdade em que fica o est?-do 
para dirigir o trafego de suas merc:;"1.dor1as, 
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as rendas ela estrada ficarão de ora emdeante essa tlivida menor tio que a do tempo da in
no estado; não serão mais remettiilas para a dependencia. Naquellc tempo, em 1701, a 
a. Inglaterra e continuarão a crescer;, pois, divida era de 75 milhõ.,s de dollars; em 
Santos serit sempre o porto de quasi metade 1801, na entrada de Jefferson para a presi
do sul Ja, Republica. dencia, .:levou-se a 83 milhões. O valor da 

Entendo que as estradas de ferro que con- propriedade não · excedia 1/15 do valor ac-
stituem ramaes, devem pertencer -.1os estados tual.» · 
onde estão construidas e onde se hão de con- Ora, it Gamara. sabe que apezar dessa divida 
struir immensa da guerra, acabada esta, o governo 

_ · _ federal poude ainda comprn.r a Luiziania por 
ü111 Sn,. DEPUTADO- Nao se esqueça de 80 rnilllões e anncx:ar a Florida. 

tratar da encampaçiio da estra. ria de ::>. Paulo.
1 

En~retanto, este progresso extra_ordi?ario 
O ~R. CARVALHAL-A cncarrrpação foi util e_i-ap'..'.lo deu-s~ n~ te1;1P? em que a imm1gra

e mm to Lem pcnsnúa, e cn teu do que o go-1 ça? nao se füz1a tao _Lactlmente c?mo se füz 
verno feder<·tl 1)ara asse•'ur-ar a uniü.o ele ho,Je, pelo d~scnvolv1meuto das vrn.s de com-

' " ' - d t Republica, terá mais tm·de necBssiiladc tla 
1 
mumcaçao e erra. e mar. 

reunir todas as estradas ele ferro do pnit.. Espero que o no:;so orçamento terá saldo. · 
O governo allcgou economia de <lespeza Em dous :umos mais, a. nossa renda. 

com a bitola pro\'avelmcnte. Julgo que o terii chegado u ;~oo mil e tantos contos; e si 
nosso eslndo li na11cei1·0 ó muito lisoug-.:iro, 0 g-ovc1·no conservar-se 1irme na recepção do 
não obstante os tel'rorist:1s terem esp:tntado pag-amento <los impostos de importação em 
a nação com os nossos deficits no orçanwnto, o oui·o, poder·ci dispor ele mais Lle 200 mil con
eom crises ciuc suppccm apparecer- a, todo o tos nesse metal, o que não poderà. deixar de 
momento . inliuir na elevação do cambio; e assim tam-

.. Peln. prosperidnde commcrcial, inrJustrial e bem disporá de saldos grandes, que lhe per
agricola, devemos esperar que, neste mesmo rnittir<ío <lesembaraçadamente promover as 
ex:orcicio, raç~mos um orçamento sem deficit. grandes obras de communicação de terra e 

As rendas vão au!;mentando cxtraordiou- ,1gua, que farão <t grandeza e a prosperidade 
riamente, e parece-me que ainda lrn um vão deste paiz. 
pam se podei· cmittit· uns ·100.0'.JO contos de Concluo, mn.ndando ú, mesa o meu reque-
P<Lpel banc:irio, o que virá :ünda apre.:;sar rimento. 
mais o augmento do progresso. 

O governo tem mostrado muita vu.cilação 
na grande medida dtt recepção dos impostos 
de importação em ouro, medida, de immenso 
alcance para nossas finanças, e deixando 
pairar no animo pti.blico a. dnvida de que não 
tem conhecimento cabal das vantagens desse 
recurso, revogando-o para. voltar a recepção 
do papel, e , por ultimo tornando, reliz
mente ao camiuho donde se tinha desviado. 

A emissão de pa.pel que existe em nosso 
paiz é minim:l em relação a. nossa população 
e a nossa riqueza., qtmndo temos 14 milhões 
de habitantes e podemos afiançar uma ga
rantia de propriedades, que podemos calcular 
em mais ele cinco milhões de contos. 

Que abalo poderà causar em no:-sa vida 
ecouomica. 500 e tantos mil contos de papel? 

Os Estados Unidos tiveram de c:.rregar 
com uma dhrida immensrt nos nove annos de 
guer:oa para sua independencia, fazendo 
grandes emissões de papel. 
. Li, ha annos, em uma correspondencin, de 
New-York para o JornaJ, do Commercio o tr·e
cho seguinte: · . 

« Bowtowil, secretario do thesouro dos 
estados, em outubro de 1869, disse que no 

·· tem:o' niedió á divilfa aineHc:ú1a da gtiefra 
de 18ôl a 1865 sel'ia paga em 25 annos, at
tentos os recursos e capacid~-0.e do povo ame
rica.no actualmente, sendo comparativamente 

V0m á mesa, e lido, apoiado e posto eni 
discussão, que é sem deb;iteencerrada, ficando 
a votação encerrada, o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que se obtenha do Ministerio da 
Agricultura, a seguinte informação : 

J • o Em que se fundou para annullar . o 
plano da. bitola da Estrada de Ferro de São 
Paulo e Rio. que tinha sido determinada pelo 
governo provisorio, depois <lo encampamento 
ela estrada pelo Governo Federal; 

2.0 Si o estaclo de S. Paulo não ncará muito 
prejudicado em seus interesses, assim como a 
União, com a nova resoluç>.ão q.ie tomou o go
verno nesse sentido. 

Sala das .sessões, 21 de julho de 1891.-Dr. 
J .. Thonut:; -Caroalhal. 

Procede-se à chamada, a qual respondem 
os,Srs.: Matta Mnchado, P-.iletta, Nina Ri· 
bi:iro, Retumba, Nogueira, Paranaguà, Bel
fort Vieira, Cantão, Pedro Chermont, Indio 
do Brazil, Ionocencio Serzcdello, Matta Ba
cellar, . Costa, Rodrigues, . Ca§i!lliro . Juni9r~ . 
RoCleigues Fernande;;, HenriCJue ele Carvalho, . 
Nelson, Pires FerrGira, Martinho Rodrigues, : 
Barbosa Lima, Bezerril, Justiniano de Serpa, 
Frederico Botges,~ osé A velino;J osé Bevilaqua, . · 
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Gonçalo de Lagos, Nascimento, Pedro Velho, 
Miguel Castro, Epitacio, Sá Andrade, Tolen
tino de Carvalho, Rosa e Silva, Gonçalves 
Ferreira, José Ma.rirmo, Joaquim Pernambuco, 
Juvencio de Aguiar, André Cavalcanti, .An
nibal Facão, Meira de Vasconcellos, .Tcão de 
Siqueira, João Vieira,, Lui;; de Andrade, Es
pírito Santo; Theophilo elos Santos, Pontes 
de Miranda! Oiticicn, Gabino Besouro, Ivo 
do Prado, Oliveira Valladão, Leandro Ma
ciel, Felisbello Freire, A ngnsto de Freitas, 
Paula Argollo, Testa. Za.ma, .\rthnr Rios, 
Garcia Pires, Marcollino l\1onrn, Sovo1·ino 
Vieira, Santos Pereira, Custodio elo :Mel
lo, Milton, Ampliiloplüo, Francisco Sodr.;, 
Dyonisio Cerqueir:1, LecvigilL1o Filgueiras, 
Cardoso de Mello, :.\Ier.lrn<lo, Prisco Pnraizo, 
1~oniz Freire, Ath:iyrie Jnnior, Fonseca e 
Silva, I\lanhães Barreto, Cyrillo de Lemos, 
Alberto Brandão. Virg'ilio Pessoa, Ft'ançn 
Carvalho, Bnptistn da :\Iotta, Fr<)es da Crm:, 
Alcindo Guanabara, Sanipnio Ferrnz. Lope.::; 
TroYão, J:icques Onriq11c, :\ri:-;thle:; Lobo, 
Furquim \Verneck .. Jesuíno ele :\lbu1pwrrpie, 
Thomaz Del1)hi1rn, Antonio Olynl110, 13:1Lbró, 
Joã.o Pinheiro, Pacillco llfasc:ironlms, Loouel 
Filho, Chagas Loba to, Ja~ob da P:1ix<lo. J..le
xandre Stockler·. Costa Senna, Lamonnier, 
Alvaro Botelho, Gonçalves Ch:wes. :\merice 
Luz, Viotti, Corrêa Rabell1), ;danoel Ful rreocio, 
Astolpho Pio,Aristidesl\I:íüi,Gonçalve~ {ln,mos, 
Costa Macha1!0, Domingos Por-to,.loão ue AVel
far, Bueno de Pain1, .1oii.o Luil., Bern:trdino 
de:_Campos, Frnncisco Glicel'io, Cesario Motta, 
l\Ioraes Barros, Domingos de Mnra.es, Car
valhal, Angelo Pinheiro, i\Iursa, Paulino 
Carlos, Costa Junior, Rotll'igues Ah·es Al
fredo Ellis, Moreirn cht Sil \:a. Almeidà No
gueira, Leopoldo de Bul hüés, Guim:n'ifos 
Natal, ;lzeredo, C1ietano de "\lbuqu•m1ne, 
Bellarmmo de :Mendonça, Marciano de l\T:l
galh~es, Fernando Sinrns, c,1rlos Campo:;, 
Schm1dt, Lacerda C0utinho, Victorino l\Ion
teiro, Pereira da Costi~, Antão de Fari:l, 
Borges de Mede;ros, Alcides Lima, Thom:1z 
Flores, Abreu, Cassiano do Nascimento, De
metrio Ribeiro e .Menna Barr·3to. 

Abre-se a sessão. 

nhaes, Figueiredo, Francisco Veiga, Ferreira 
Brandão, Feliciano Penna, Carlos Chagas, 
Francisco Amaral, Domingos Rocha, Mon
teiro d:1 Silva, Murtinho, Prado Junior, Lo• 
pes Chaves, Adolpho Gordo, Roclolpho Mi
ramla, Carlos Garcia, Rubião Junior, Fleury . 
Curado, Lauro Muller, Julio de Castilhos, Er
nesto de Oliveira, e Fernando Abott. 

E' lida e posta em discussão a acfa ela ses
são anterior. 

O Sr. -"dcides Lb.na diz que leu 
no Diario O!fir:ial do hoje o seu nome in
duido D<1 lista dos deputados que votaram a 
fa í'Or do pttreccr da, commiss~o d0 petições e 
po:le1·es. 

Declara, que houve engano 1)or parte eh 
mesa. 

Quando se procedeu ú vofa.çlio, o orador 
aclrn.va-sc em nma das salas elo cdiiicio, re
vendo as provas tachygraphicas de seu clis
cn:·:;o, profot'irlo em um:1 llaS sessões ante1·io
res ~ e por esta. i·azlo não podh estar iwe- . 
:scuk :t ,-otaç~ão. 

A' vh:ta do exposto lhe p::trece caso de ut11:1 
rcctific:wão na acta,. 

Entrntanto, p:ira q1rn conste a verdade, de
clnra qne, si estivesse pre:;ente à votação, 
daria o sen voto centra, o parecer, e não em 
füyor, como consta, da acta e isto como home
nagem ;i, autonomia dos estados, a cujos go
vernadores a Constituiçito clen. o poder ele 
mandar immediatamente procecler à eleição, 
na vaga de qualquer deputado. 

o Sr:.. PRESIDENTE- Vae ser feita a recti
fic;tção pedida pelo nobre deputado •. 

o SR. 1° SECRETARIO procede à leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Req uel'imcn tos : 
Do capitão-tenente Collatino l\farques de 

Souza propondo-se e.::;hibelecer linhas circu
lares de rm,vcgaçiLo entre o Rio de Janeiro, Si
dney e Bombain.-A.' eommissão de fazenda. 

:::: 
. D~ DorothéJ, Rod.1·igues do Espirito Santo 

Faltam com causa partic:ipada os Srs.: An- Dias, pedinclo uma pensão.- A' mesma com
• ·'.frisio Fialho, João Lopes~ Amorim Gu1•cia, mi~são. 

Pedro Americo, P;rnl;~ Guimwães. Ui·bano 
.J\{arcondes, Oliveir1.1, Pinto, Viri<tto de Me1lei- Do major H.icardo Leão Sabino, major ho-

ros, Gabriel de ~1fagalhiles: Dutl'.:- Nicacio, nor·ario do exercito, pedindo os favores e van
Ferreira Rabello, Ferre~ra. Pires, Ednm•do tagens que gosam os ollicíaes reformados do 
Gonçalves, Homero Baptistn, e Rocha ozorio; exercito.-A' ·~ommissiio de mnrinlm. e guerra. 
e sem causa participada os Srs.: Ucb.õa Roclri- Dos ajudantes de fieis de armazem da Al
gues, Almino Affonso, Couto Cartaxo, Ray- fandega pedinc!o ser incluídos no quadro de 

, filiri0d%~ri~~;à:ªs·efiJe~~i.~1~;~~·1A)-i~~1'q::;~~~ .. j~ii~ri<l~~qos ... ll~.Ja.z.~µdi~.::~ ~'. . e<e>mmissã.o .de .... 

Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, Joaquim Bre- De Luiz Guilherme Korff, pedindo a, sua 
ves, Luiz Murat, .Erico Coelho, Mayrink, Vi- aposentaria.-A' commissão de fazenda. 
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Da Associação Protectora da Infancia Des
samparada, pedindo o auxilio de 12: 000$ para 
sua. manutenção.-A' commissão de fazenda. 

De Antonio Pereira Bastos, pedindo melho
r::..mento de aposentadoria.- A' mesma com
missão. 

De Joifo Ferreira de Azevedo e outro, pe
dindo uma subvenção de 28:00~ durante 25 
annos para cada viagem redonda que effe
ctuar a linha de paquetes a vapor que vre
tendem estabelecer entre os portos do Rio de 
Janeiro e Nova-York. com escalas pelos portos 
da, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Para, Ha
vana e Baltimore.- A' commissão de orça-
mento. · 

Do Dr. Pbfüo Cavalc1nti de Albuquerque e 
outros, pedindo privilegias por :30 annos para 
se encarregarem de todas as obras de ouro, 
vrat::i. e pedras prcP-iosas qne forem importa
das para. o Brazil.-A' commissV:o de fazenda 
e industria. · 

De Albino Borges Monteiro, peclindo m-e 
lhoramento de sua aposentadoria.- A' com
missão de fazenda. 

Do ex:-clirector da Casa da Correição desta 
capital, Bellarmino Brasiliense Pessoa de 
Mello, pedindo a .sua aposentadoria com toclos 
os vencimentos.- A' mesma commissfo. 

Do bacharel João Clemente Pessoa de 
l\follo, pedindo melhoramento de aposenta
cloria.-A' mesma commissão. 

Dos preparadores da, Escola Polytechnica, 
pecliudo que seus vencimentos sejam equipa
rados aos das faculdades de direito. - A' com
missão de orçamento. 

O Sr .LaD:J.ounier Godofredo 
cliz que em uma das sessões passadas, teve a 
honra <le sujeitar á consideração da Gamara, 
um requerimendo pedindo minuciosas infor
mações ao governo, relatimmeute ás aposen
torias concedidas desde a proclamacão da Re
publica ate aquelle dia. 

Teve a satisfação de ver este requerimento 
approvado unanimemente pela Gamara e 
esta informado de que a mesn. immediata
men te cumpriu o seu dever. 

Entretanto, não lhe consta ainda, que o go
verno tenha cumprido o seu, enviando as pe
didas informações afim de terem o destino 
conveniente. 

Vem hoje sujeitar ã consideração da Ga
mara um outro requerimento que é um pro
longa'mento ou antes um corollario-- do pri
meiro. 

Refere-se às pensões concedidas pelo go
verno provisorio. 

Segundo está informado, na pasta da com
missão respectiva existem nada menos de 500 
petições, pedindo pensões. 

E.essa verba eleva-se já a somma av!:!.ltada 
de quatro mil e tantos contos. 

O orador não tem a pretenção de nul
lificar todas as aposentadorias e pensões con
cedidos pelo governo provisorio e mesmo pelo 
governo legal. Quer tão sómente examinar 
esses papeis, afim de que a Gamara dos De
putados possa praticar justiça, isto é, con
ceder aposentadorias n'1. fórma da lei, con
ceder pensões às pessoas verdadeiramente 
necessi:.adas ; o S3u fim é cortar abu
sos, pois estes são enormes. (Apoiados). 

Vem ú mesa, e lir.l0, apoiado, posto em dis
cussão que é sem debate encerrada, ficando 
a<liada a votação, o seguinte 

Requerimento 

Requeremos qne o governo envie it esta, 
Camara, o::; papeis concernentes ús pensões, 
concedidas pelo gover.110 p1·ovi~orio. 

Sala das sr.ssões, 20 de j ull10 de 1891. -
Lamounier· Godofreclo.- Leonel Filho. 

O Sr. Alcin.do Guanabara
Sabe V. Ex., Sr. presidente, que tenho evi
tado a tribuna sempre que isso me é possível, 
porque nem ella me seduz, nem para illus
tml-:l, me sinto apto. 

Ainda nesse ardente debate que se travou 
sobre a eleição de S. Paulo, esquivei-me de 
occupal-a; mas, não pensando sobre o assum
pto como a maioria dos honrados membros 
desta casa, que, como eu, votaram contra o 
parecer, quiz em duns linhas significar os 
fündamentos do meu voto e enviei á mesa · 
uma jo.stificação que veiu hoje impressa no · 
Diario Official. 

Infelizmente, Sr. presi<lente, o Diario Offi- ·· 
cial publicou-a alterada, e truncada, de modo 
que me parece estar inintelligivel.Ora, desde 
que manifestei uma opinião, quero-a clara e -
definida; e é para assim exprimil-a que toínei · 
a pulavra. . 

A minha divergencia com o parecer da. hon-: 
racla commissão de -.poderes consistia nisto: 
entenàfa a commissão que, desde que não 
havia sido directamQnte commu:riicada ·á Ga
mara a renuncia do deputado, não havia 
vaga e não podiam portanto ter . havido_. 
eleições. . .: . · · 

O.ra, Sr. presiclente, por mais correcta que ' 
essa opinião possa ser, para que ella preva ... , 
lecesse era mister que houvesse lei prescre- ' 
vendo-a. A lei eleitoral em elaboração, 
é que ha de regular o caso; e si dispuzer ,de 
accoTdo · com a theoría da commissão_, penso 
que não dispora mal. Actu::i.lmente,. porém, ne
nhuma lm que possa ser in:vocad.;:t.; ... 110 Pª$S();. 
que ha o art. 17 § 3° da ConstituiÇão· que 
dispõe que o govern;aclor do estado a cujo co
nhecimento chegue a vagaJmm.ed.iàtament~ 
mandara proce~er à eleição.-·· · · :• 
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O que me parecia, pois, é que actualmente 
si a Gamara tem, como ninguem negará, 
competenc_ia. para, receber a renuncia, igual 
competenc1a tem o goveraaclor do estado des
de que officialmente: por acto proprio, o de
putado lhe communique o animo de renun
ciar e a e1Iectividacle d::t renuncia. 

A commissão se eucontravl1 doante ele 
documentos que lhe ern.m remettidos pelo 
governo de S. Paulo. com a rleclaraçã.o de 
que nelle~ se tratn:vn de eleições al li procedi
d_as em virtude da;; vagas por clm1s ren un
cias. 

regulando a proprieclade_dns minas, assignado 
tambem pelo Sr. Antonio Olyntho, que nelle 
collaborou com <t sua grande proticiencia. 

A nossa Constituição no § 17, art. 77 deu 
a proprieuarJ.e das ininas ao proprietario do 
solo com· certa limitação, que seria estabe
lecida por lei. 
... Es_te assump_to reputo de magna impor
~n.ncrn., e por isso formulei, de accorclo com o 
illustrado deputado de Minas, um projecto de 
~ei. atim de ver si podemos salvar os altos 
mteresses futm·o::; deste paiz. 

O Sn._. Pn.ESIDEXTE - O Sr. <leputado l)ÓJe 
amanh<L, na hora do expediente, apresentar 
o se~ projc~to d~ lei, sem tine para isso sejtt 
preciso pedir hoJe a urgencia. 

ORDEM DO DIA 

Entram em discnssã.o os pareceres ns. 18 c 
l 9, sob~e a renuncia, de dous deputados pelo 
Maranhao. 

A commissãonão tomon conl1ecimento clellcs 
e >eiu perguntar it Gamara. si placit:wa a 
sua, opinião. Não, quiz responder, votando 
contra o parecer; i~ão, fJorque entendo que, 
desde que aqui nilo constn, a renuncia e o 
governador nos communicn, que mandou pro
ceder :'.t eleição, deveis conhecer desses do
cumentos o verificar si nolles se encontra o 
acto official ou a cópia authentica, do do
cumento em virtude do qual perante o go
vernador de S.Paulo os deputados renuncian-
tes declararam a renuncia. O Sr. Casimiro-Não vou füzer 

Si esse document~ ahi :::e acha, abre-se para discurso, _Sr. presidente. '!:omand_o parte no 
n. Camara o conhecimento dtt varra e como debate. nao nutro a pretençao de vn• trn,zer tt 
ella jà bavin: e:11egado ao conhecime~t~ do go-' miu~1na luz,_o n:üni~o esclarecimento. (.Nlio 
vernador, foi rnnegavelmente constitucional apoiados.) Na9 digo isto ~ara, provocar ap
o acto delle mandando proceder á eleição, pta:isos a mmha modestia, mas, por estar 
sobr~ cujo merito então deve a. Camara pro- ma;s ou menos co~vencido do deliberado pro• 
nunciar-se. Mas si esse acto não existe si 0 posito em que esta n, Camara de rebellar""'.se 
governador, com os papeis eleitomes' não contra a razão e contra o direito, como e 

enviou á Camara prova documental dâs r~nun- honte_m deu provas. (Contestaçües.) . 
cias, essas renuncias não existem para a Ca- Mmto menos raso<:vel me parece reclamar 
mara, essas vag-as são imarriuar'as essas contra a preferencia dada por V. Ex:. Sr. 
eleições são null~s. 0 

, ' presidente, ao parecer sobre as eleiçõ~s de 
Eis ahi, Sr. presidente, os fuudamentos d.o S. Paulo, que tra,z o n. 20, quando os dous 

meu voto~ eis <1.hi. porque eu quiz que os outros. que versam sobre as renuncias de dous 
papeis voltassem ã,-commissão. deputados pelo meu estado, deveriam prece-

Sei, Sr. presidente, e bem vi hontem que tlel-o pela ordem chronologica, pois t1ffa,zem 
estas questões eleitoraes, importando um voto os ns. 18 e 19. Sou_ o primeiro i:t reconhecer 
de mais ou de menos, às P"-rcialidades que que V. E:\:. teve razao, J?órque o Maranhão, 
aqui se degladiam são muito ardentes e s:Io de tempo :.testa pwte, deixou de ser um es
muito disputadas. ta.do antonomo e livre ; presentemente, na 

Declaro que, com o meu ·roto, bnsqnei sim- pl;rase con~a,grada, não pas~a de um burgo 
plesmente manifestar minlu opinião, sem ::1,t- pudre, de .simples depencle11c1a do poderoso 
tender a quem elle ia aproveitar. Mas, desde. e~tado ele Pernambuco_, de um Fernando de 
que o parlamentarismo, depois que está Noron~rn.de ~ova especrn.Releva, porém,fazer 
~orto, passa de perfoita saude, quero ainda um•t d1stmcçao e vem a ser, que para Fer
srgnificar que elle não importá co.ilfia,nça ao na;nd_o de Noronha ma,nda Perna,rnbuco os seus 
governo cr1mmosos ... (A.partes dos Srs. Tolentino, :roao 
. pentro da Constituição e das leis, sempre- de Siq1!:_eira e outros.) 
JUIZO da imparcialidade, da justiça e da Corri.Jo a phrase: para Fernando ·· man-
moderação, a minha attitude tem sido e será dam todo~ os es~ados seus criminosos, e para -
a de um collaborador modesto dos que desejam o Mar~nhao, envia Pernambuco toda a sua e 
separa~ os er~os qu~ teem sir.lo pratkados tanto a a~he1a ge~te desoccul>arh, afim_ de que all! 

... ~Q per19do d1Gtatorml, Gomo nesti3,. hyperbo- cre~ça, fiore:,ça, e tenha importancia~ 
llcamente, denominado constitucional. O SR.. JosÉ MARIA~W E OUTROS SRs. DEPU-

0 SR. SERZEDELLO - Peço a V. Ex. que TA.DOS dão diversos apartes. 
consulte, à Camara si _me conce~e urgenci_a .o SR •. CASI~nao - Outro é o meu obje
para apresentar amanha um proJecto de le1, ctivo .nesta. tribuna: desejo simplesmente 



Câmara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 15:59 - Página 8 de 20 

Sessão em 21 de Julho de 1891 471 

justifica.r o vot~ que_ vou dar em fü.vor dos 1 civilisados. e do· art. 15 da nossa. Cons
pareceres em ~1scussao. quero que saibam os tituição. 
que para aqm . me en:--1aram_ como procedi Qual destas opiniões prevaleceu 1 Foram 
n~sta emergencia. Repito: mLo vou fazer vencedores aquelles que sustent~vam, com à 
d~curiJo, mas lavrar um protesto. autonomia dos estados, a competencia dos 

O parecer contém duas partes distin::!tas: g.overnadores para conhecerem das renun
un:a.'.1 com assento no art. li,§ 30, cl:t Consti- cias .dos membros .do Poder Legislati".'º· 
tmçao, outra, no art. 28. A primeira, re- (Apoiados e_ ru!o apoiados. Trocam-se muitos 
fere-se á competencia que reside na. Carnara 1 apm:t;s.) _ . . 
de tomar conhecimento das renuncias ele seus S1 isto nao fo1 o que ficou estabelecido, 
rnem!Jros, a segunda ao direito de representa- então de~laro que não adiantamos um ·passo 
ção das minorias. na questao ; estamos como dantes. Preciso, 

, . . . porém, passar além, com licença do illustre 
O SR. Jo:sE MARIANO da um.aparte. deputado que tanto me interrompe. 
O, SR. CASil\rri:-o -:- Ouç,o di~_er-se-me :m Pergunto ainda: de que formalidades have-

apa.r te, ~ue. a. primeira. <'._0.1Clnsa,o do ~ar~.._er mos de cercar a renuncia., de modo a ser ella 
esta, pre~ud1cad.1, em virtude do re:su!ta~o completa. e produzir seus eifeitos legaes; por 
da' otaça.o ~o parecer de S. Paulo. Pre.iuch- que meios deve ella chegar ao conhecimento 
cada, como · . . • ~ . _ cios governadores 1 Parece-me ser essencial 

O que "'~co.u aq~1 :en.c1do ~1?11Le117 · Si n',!'o que o renunci~n~.e, por si ou por seu bastante 
esto~ eno,tn~do, •1 . C,'lmara tir m~~ '" ~omp~:- procurador, dm.Ja-se por meio de um officio 
tencm elos t-iovern,~dores dos e::.t<tdo:s, para, ' ao governador do estado e, só então, poderá. 
con~e~e~ da renuncia. dos membros elo Poder esse funccionario, depois de dar publicidade 
Legislativo. a renuncia, mandar procedera nova eleição. 

O SR. A:l\IPHILOPHI0-1\fas, sem -prejuizo da Sabido isto, estudemos a hypothese sujeita 
competencia da Gamara para conhecer elas á nossa apraciação. (Trocam-se rnuitos 
renuncias. apartes.) 

O SR. CASil\IIRo-Começo a não entender. O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - O govornador 
Não façamos trocadilho de palavras, pro- póde tomar conhecimento da renuncia por· 
curando obscurecer a questão. Procedamos qualquer meio. . 
com methodo. Pergunto: de q_uem é a compe- o SR. GAsnnRo-Pois os membros do Poder· 
tencia na; hypothese figurada; da Camara Legislativo podem ficar assim nadependencia 
ou dos governadores ? (Cru::arn-se diversos de um só individuo e em risco de perderem o 
a17artes .) mandato, por qualquer meio, sem todas as 

Pelo que vejo, a competencia é de todos: hypotheses estarem perfeitamente definidas 
da Gamara, dos governadores e de quem mais em lei? Conceder tão perigosa faculdade aos 
quizer. Mas então, que garantias nos dão ? governadores, sem cereal-a de certas e deter· 
Perdoe-me o illustre representante tla Bahia. minadas formalida<ies, é pór em risco a inte
Estou c~:mvencido de que não temos estado a gridade de um dos mais importantes ramos 

. rlegladiar-nos aqui, no terreno apaixonado da do poder publico. Não ha acto algum da vida 
politica. Toda a nossa clivergencia foi levan- civil e política do cidadão, que, para produzir 
tada, no terreno dos principios. Vi a Gamara os effeitos legaes, não se.ja revestido de for
dividida durante o curso da, discussão do pa- maliclades perfeitamente determinadas. Quem 
recer n. 20, em dous partidos distinctos: um me poderá privar elo direito de desistir de 
dos que defendiam a autonomia dos estados, uma acção judicial que eu tenha propo~to ~ 
dos quàes diziam serem os governa.dores di- Ninguem, de certo. Mas, para' a desistencia 
rectos representantes, e consequei:temente, ser completa, e indeclinavel que seja julgada 
mais do que ninguem interessados em ·que por sentença. 
fossem preenchidas as vagas nas respecti- o SR: JoÃo DE SIQUEIRA-Todas as concln~ 
vas representações; outro, elos que repu- sões do parecer se acham prejudicadas pelo 
tavam attentatorü:L da independencia. e au- voto que acamara deu hontem. V. Ex. deve 
tonomia do Poder Legislativo, a interferencia provar 0 contrario. 
dos governadores na composição das Gamaras, 0 SR. CA.SDnRo-Seia pelo amor de Deus ! . 
desde que se dava a elles attribuição de serem " 
os unicosjuizes das renuncias. : Mas, collega, note que ha seguramente meia 

E, desde que os abusos se tornavam possi- hora não trato de fazer outra cousa. V(3jo 
veis, na ultima hypothesse ententliamos ser que perçli o meu tempo .. Demais, como. p~sse 
perigosa uma, tal faculdade. A independencia quando comecei, não tenho o intuito de con
<lo Poder Legislativo era, pois, 0 principio que vencer ninguem, muito menos a V. Ex. 
defendíamos, com a autoridade ··do direito VozEs- Continue e não preste attenção a 
consuet~dinario, das leis vigentes· nos :;Paizes apart~. 
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o Sa. CASBIIR.O - Si as renuncias dos rem cessado os motivos que os iuhibiu.m de 
deputados por s. Paulo, como é sabido, foram desempenhn.rem-se do compromisso cout1·ahido 
feitas perante o governador daquelle_ estado com o estado do Maranhão? (A.poiados e nao 
e as dos dous deputados pelo l\'.faranbao, dos apoiados.) 
quaes um tomou assento, foram endereçadas VozEs-Perfeitamente bem. 
a esta Gamara, como dizer-se que as hypo- 8 D t v. Ex: 
theses são identicas ~ Ull! R. EPUTADO - Apresen e 

Si a competencia é dos governadores, os uma ementla. 
pareceres da con1missã.o devem ser appro- O SR. CAs111Imo-Eu tinha com eITeito re
vades, pois que os dous deputados pelo. Ma- dizido um substitutivo aos dous pareceres ; 
ranhão, dirigiram suas communicações a Ca- e cheguei mesmo a mostro.1-o a a.lguns colle
mara, e, portanto, o . governador daque~le gas, mas, em vista da doutrina firmada pela 
estado não teve conhecimento <las renuncias votação de hontem, julgo-o prejudicado, por
por fórni.a legal. (Trocani-se: m,uitos apc.rtes.) quanto o que está, vencido C:que a Ca.ma,ra 

Peço a attenção da. Gamara. Desde muito não tem competencia para, conl1ecer das nos
est(l_u convencido de qne da discussão não sas renuncin,s_ 
nasce a luz. Por estes e outros exemplos, <t Gamara 

Os interessados nesta questão ouvem, os pócle ª'~ª.l~n,r _do erro em que . c~'.1iu ;:- feliz
meus argumentos, não pam reflectirem sool'e mei:te: .u~~,1 .t~m?~ de emenc~,u ~ mao . . _ 
elles, procurando firmar opinião, mas, parn, 1 P<tss .,~o:s <i 

9
2 p.n ;e t~ ~m ece.r, co1;1. ,ls_ 

torcer·lhes o sentido, detur_pal-os, de mo.do a 1 s~n;o n? ,i.rt_. -~-~ e que ~arante "' rep1 esen 
que eu proprio não possa tirar todas as illa- taç<LO d«s ~mor i.:is · 
ções que elles comportam. l o SR .. JOA.O DE SIQUEIRA E OUTROS - Este 

Passo, pois, a outra ordem de considerações, artigo nã.o està em vigor porque carece de 
convencido de que razão me assiste. Devo, regulamento. 
porém, antes de ir mais longe ponderar o o SR. CAsBrmo-Destn, sorte não me é 
seguinte: . • . _ possível ir adeante. Pois o art. 17, § 3\ tam--q ~r. Ennes de Souz::t,na commumcaçao_ que bem não c'.trecfa de regulamentação e, no 
dll'lgm ao Cong~esso,d~clarou q~e ~enun?iava entreta.nto, não o invocastes p1ra, ,iustilicar 
o mandato por Julgar mcompa~1ve1s tlS fone- as novas eleiç~ões, sem que ainda estivess<'lm 
ções da deputado com as de d1rector da Casa definidos os meios µelos quaes se tornaria ef
da Moeda. fectiva a renuncia '? Então, em referencia ao 

Ao tempo da renuncia não estava ainda ele- ·artigo citado a pratica é uma, e em relação 
cratada a Constituição e cuidavam muitos ao art. 28 é 0utra ? A vali e-se por ahi da boa 
que tal incompatibilidade fosse estabelecida; fé dos que me contestam. 
presentemente, porém, é sabido, que só o Não; si ado:itl'ina do art. 17 prevaleceu, 
exercicio cumulativo das duas funcções não e não ha razão para dei:s:ar-se ã margem o art. 
perrnittido. 28, tanto mais quanfo, na hypothese sujeita 

O Sr. Tasso Fragoso, antes mesmo elo rlia ao nosso conhecimento,é elht de todo o ponto 
15 de novembro do anno passado, e por mo- cabivel, visto não lrn,ver quem ignore que a 
tivas que n~o tenho _o direito de paten~ear, minoria de 3 só póde ser 1. 
tornou publico o seu mtento de renui;iciar o o SR. Jolo DE SIQUEIRA _ Ainda não ha 
mandato co1~ que o honraram_ os h<lb1tant~s lei que determine essa, minoria. 
do Maranhao, cedendo a razoes que entao __ . 
suppunha verdadeiras, porque se baseavam O SR. CAsDnRo -foto quero perder mais 
em factos que ~hegaram deturpados ao sea tempc. 
conhecimento. A materia jà foi proficientemento discutida 

pelos meus il1ustres collegas Moniz Freire e 
Zama ; sendo certo, que a argumentação pro 
dusida por este, . baseado nas disposições do 
art. 34 n. 22, é irrespondível. 

Os SRS. BEVILAQUA E JOÃO DE SIQUEIRA 
dão a a.partes. 

O ~R. CAsr11rrao - Deixem-me continuar. 
Sou 1.:tmbem amigo elo Sr. 1 º tenente Tasso 
Fragoso e conversei com elle por diversas 
vezes, depois de minha chegada a esta ca-
ptt~. . . . . 

Presentemente S. Ex. està senhor da 
verdade. e dignamente poderia vir occupar 
seulogar entre nós. Pergunto: pois não pb
deria a Camara dirigir um appeUo aos dous 

. illustres maranhenses, concitando-os a virem 
tomar posse elo elevado cargo de que foram 
investidos por seus conterraneos, visto te-

Preciso ainda fazer breves considerações, 
e terminarei. 

Combatendo o parecer n. 20, o illustrado 
candidato por S. P<tUlo, o Sr. Jesuíno Car
doso, disse o seguinte : 

(( Quando a Constituição estabelece um nu
rnêfo certo· M deputados e porque.julga ·êsse ·· 
numero necessario á boa representação dos 
interesses nacionaes. As&im sendo, a Gamara 
nü:o pôde ficar desfalca.da no quadro de seus 
membros, que deve estar sempre completo,.,.. 
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Póde ser exacto o argumento no que inte
ressa á representação.de S. Pauio Creio que 
as eleições alli correra.m regularmente. No 
que diz respeito ao meu estado, contesto. 

Com a entradn. dos tres novos eleitos are
presentação do Maranhão continuará desfal
cada, porque em verdn.de, os intitulad~s de
putados só representam o Pod~r Executivo ele 
quem sfio legitimas mandatar1os. 

Nada póde lrn.ver de commum entre o 
poyo ~aranhen.s~ e. elles ... Não liJ.Uero fü,zer 
io.1ust1ço.s nem rn.Jur1ar a mngu~m. Dos ca-i:i
didatos, principalmente dous, sao meus am1-
"'0S. O paxlre Dr. Castello Branco e o Dr. 
Damaso Pereirn. Presto homenagem ao ta
lento ás qnalidades pessoa,es de cadi1 u!Il 
dest~s cavalheiros, principalmente ao pri
meiro qu~ conm1ig? convive~ a~gum t~1~1po, 
vivendo a mesma vida cl~º agrtacao red1g10do 
cada um de nós o seu jornal. O terceiro dos 
candidatos, nem mesmo o conheço. Creio ser 
estmngeiro: o Barão llO Alto-Mearim. 

o SR. LOPES TROVÃO - E' um portuguez 
illustre. 

o SR. CAsrnmo-Longe de mim a. menor 
dnvicla a respeito. 0s jornaes da terra apre
goam bem alto a fama, de seu nome e de suas 
virtudes. 

o que procuro . tornar bem paten~e e que 
não tr<V'O com1mgo a menor particnla de 
otlio pessoal a qualquer elos candidatos:. Vou 
ainda mais longe, atnrn:ando que nao me 
reputo com mais capacidade para occupar 
aqui um logar do que o Dr. Castello . Branco. 
0 que me revolta, l)OI'em, e que O governo 
queira ainda nos conservar sob um Jugo de 
ferro decidindo da nossa sortê, designando os 

' repre'sentantes do Maranhão, nos rec2ssos elas 
secretarias. 

A Gamara comprehende de certo, quanto 
um tal procedimento é subversivo de todos 
os princípios acceitos e alta.mente apregoa
dos. Foram-se os tempos d:.-1. dictadura. E' 
assim que se quer implantar o regimen fe
derativo? O povo desripparece para dn.r logm• 
aos continuas dos Srs. ministros, ante os 
quaes deveremos curv(),rmo-nos todos . para 
obter uma audiencia e uma ordem de eleiç.c1o. 

Lourenço de Sá. Aquelle é brilhante de lª 
agua. (Trocain-se diversos apartes.) . 

o SR. CASil\IIRo- Como poderei perma
necer impssível ante o esca,ndaloso espe
ctaculo de um conveoio celebrado en•tre um 
representante de Pernambuco e outro do 
Maranhão, com o fim de darem o governo do 
meu estado ao Sr. Lourenço, com a obriga
ção de eleger elle os candidatos de que se tr?.ta 
e entregar as posições officiaes a uma cama
rilha~ 

O SR. JosÉ MARIANO dà um aparte. 
() SR. COSTA R.ODRIGUEs-Cemo e isto? 
o SR. CASDIIRO- Não queria declinar no

mes, mas ja que deseja saber, declaro que me 
refiro a V. Ex. (T1·ocam-se apartes entre os 
Srs. Belfort Vieira, Jolio de Siqueira e 
outros.} 

Sr. presidente, são estas, mais ou menos, 
as razões, que me levam a dar o voto em 
favor do parecer. O qne se està passa~do, 
principalmente na minha terra, é contrario a 
t:rclo quanto a Republica nos promettia e de
veriantos todos esperar. 

A Camara póde, sem mais preambulos, si 
assim o entender, abrir as portas aos novos 
eleitos ; antes, porém, que o faça, é prudente 
ordenar que rasguem esse amontoado de 
dizeres inuteis, intitulado pomposamente 
Constituiçiio dos Estados Unidos elo :Brazil, por
que, pela. fórma. que vão as cousas, os taes 
estados nunca passarão de miseraveis feito
rias, vis Iogarejos (como diz o outro) indignos 
da. chronica do seu barbeiro, do A B C 
inutil do seu mestre escola. (O orador e feZi
ciraio .) 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto con
junctamente em discussão o seguinte 

Requei·imento 

Requeiro que, em vista, do aresto firmado 
pela Gamam na votação do parecer n. 20, 
relativo ás eleições ele S. Paulo, sejam consi
dera.dos prejudicados os pareceres ns. "18 
e 19. 

Sala elas sessões, 21 de julho de 1891.
.A.rthui· Rios. Não · a Gamara não pôde mesmo avaliar 

do:que' acaba de mandar fazer no Maranhão 
o alto e poderoso Barão de . Lucena para. o Sr . .Alll.pll.ilophio comeca de-
eleger os seus candidatos. clarando que entra .no debate em vista de 

o SR. JoXo nr.: SIQUEIRA-O sr. Barão de sua 1mportancia e no intuito de justificar o 
Lucena. nunca se metteu em eleição. voto que deu em relaç:Io à ma teria na sessão 

ele hontem e expor os motivos que teve para 
O Si--:.. CASU.IIRO- Conte-me isso, homem ! separar~se de seus mais raros aroigos,daquel

a -mim que a.cabo de assistir ã.s brilhaturas les de quem tem recebido as mais sii;iceras 
do Sr. Lourenço de AlququerqlJe, e ~ - qll~Ill.- .provas de consideração . e confiançan~()S tra""'. 

. o Sr~ Bàrão màndou trancar o telegrapho. balhos das commissões de que faz pn.rte. 
o SR. BELFORT VIEIRA-Lourenço de Al- Decla.ra que, como representante da · 1!ªçã~, 

buquerque, não ; ê preciso não · confundir ; sõ obedece as suggestões de sua conscienc1a 
Camar:i. V. I 
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e do Strn patl'iotí;;mo. appellando pa.ra o seu 
pussndo de magistrM.o. 

Neste <le\i<l.te, como em todos o;; outros, es
pera em Deus que saberã. cumprir o seu 
de•er, não attendendo .sinão as obrigações 
restrictas de seu mandato, deixando de lado 
toda. e qualquer questão, qi.:.e se prend<1 a, 
interesses partidarios ou a consideracões 
pesso..w.s. 

Obedecendo a esse5 'Priucipfos, dos quaes 
não St~ pôde desviar um só mome·nto, vem tle
cl:u·:1r com toda fmoque?.ii o voto que <leu à 
questão que se agitou llontem e que e em 
seus ti;rmos a mesma que :1gora occupa a 
attenção da Gamara, havendo mudimça a.pe
nas em relação is pessoas dos interessados. 

o que predomina o espírito do orador 
é como deve cumprir o seu : deYer, é 
como deve interpretar a lettm e espirito da 
Constituição em rAJ;1~.iio à materia que se 
discute, não ligando a mininw, importancia 
aos interesses politicos que possam resultar 
ou não para. o governo, que o orador não 
apoia. 

Em vista da simpliciclitdP, que o orador 
nota no assurnpto em discussão. pt'omette ser 
breve, dizendo a.~uas. o essencial i1a.ra escla
recer a questão e cbeg:ir à conclusão que 
lhe parece uoic;i, e verdadeira · 

Aquelles que adoptam npinião diversa da
quella que o orador sustenta, veem. uma. sup
posta antinomia entre as disposições dos 
arts. li§ 3° e 18, oa patte em qne este artigo 
confere n. cadn um dos ramos do Poder Le-
7islativo a competencb para conhecer da 
eleição de seus respectivos inenibt'cs. 

Assim se dir. que, sendo commettida aos 
~o,·emndores dos esta.dos a competencia. de 
acceittr us declarações d!! renuncia, dahi re
sulta umn límitaçiio par;). .:1. competeucia. do 
corpo legislafrvo uo e::i:ercic1o do direito que 
lhe pertence ua verificação dos poderes de 
seus membros. 

Eis n.lli os duas disposições que julgam anti
nomicas e oppostas. IJ.Uando ella.s se affi"'uram 
ao espi:·ito do orador como traduzinã'o em 
seu conjuucto um sô pensamento e sendo 
perfeitu.mente compativeis. 

Assim dir. o art. _li d<t Constituição : 
« O governo do estado, em cuja represen

tâção sa de:- va.ira por qualquer causa, inclu
sive renuncia, mandara immediatamente pro
cMer à nova eleiç-~. > 

Logo, diz o orador, o governador do estado 
si póde mandar proceder immetliatamente á 
eleição, ê porque conl1ec~ o motivo ela vaga, ê 
porque tinna com(letencia para conhecer esse 
motivo, fo.sse elle reauuci.a. ou ·de outra es
pecie. 

!\las, ~erctllllta, atê onde vae a competencia 
do governador do estado, relativamente ao 
assumpto? . 

Eis os toi·mos 1irt questii.o. 
O governadol' do e::;tfülo só tem competencía. 

para cvn hecer elos motiT"os que determinam a 
vaga p~• os nns unicos e restrictos q_ue de
termine a lei, p11.ra m~mdar -proceder unme
diatamente à novri eleição, e p~H·a nada mais. 

Feita a eleição, todos os papeis a ella rela
tivos são enviados a Cnma.m e esta, exami
nando-os, no exercicio da plen.i.tude de sua 
competencia constitucionn,l;veritilk'\rá si houve 
a vaga e qnal sua, caustl.. 

Onde, pois, a contradicção, a incompatibi
íinade (li\$ cluns rlisposicões 1 

Alli, na do art. 17, o leg'islado1' consti
tuinte, guiando-se lJOr motivos de evidente 
ponder«lÇào, n;1o quiz que o acto da eleição 
para o p1•oviml;loto da vaga legislativn fosse 
retardado l_)eh\ circumst.'l.ncia de não achar-se 
reunido o ixi.rlamento ou pol' outm de especie 
diJierente; n qui, mt tlisposif,iio do art . 18, 
attribue o le~i.:íl:vlor. :>em uenhuma restric
ção i1ossivel,'°;l.O corpo legislativo a füculd<.\de 
de verificar a verdnde •li eleiçfw, a va.ga que 
füi . pt•eeuclüdu., a c;i u,.;a desttl. vaga e tudo 
m;.us referente ao assninpto. 

Alli, o. competencia do g'<ivernador é de 
eft'eí to provisol'lo, é tllllL"I. compctenda si et in 
qu.tl:ntum, que só e;li~te para 11111 fim determi
nado, o de mn.utlar proceder immedfatamente 
á nova eleição. 

Aqui, :\ comp~tencia é de etreitos perma
nente~ e no ex~rcicio detla. póde a Camo.ra. ou 
o SeBado cliega1· at\l o 110Dt o tle decretfl.r a. 
nulliclade <lo diplomo. tlo c:.\nclidn.to ·eleito, 
desde que reconhtX~ q1ie não houve causa 
ju5ta para. n. vagn. que se suppunha a.berta . 

Decretando a. disposiçfta do art. 17, o legis
lador teve em vista a vastidão ter·ritorial do 
paiz e não quiz que est.'1.dos longínquos, como 
Goyaz e l\fatto Gros~o, por exemplo, ficassem 
com sua rept'es<mtac;<1o incompleta pelo lai•go 
espaço de tempo que era pam receiar, si por
ventura, uo caso de v~"<\- proveniente de 
renuncia ou de outra <:aus<i o acto da eleição 
ficasse dependente áo conhecimento da. vaga 
e seu motivo pelo Poder Legisbtivo. E si 
em relaç-ao à Cama1'a, elos Deputados jus
tifica-se "Pôr este modo 11, co-existencia e 
compatibilidade das duo.s clisposi<;ões, intuiti
vamente impõe-se ella ao espírito menos 
observ<v:lor em relação ao Senado, onde, de
vendo SP.r todos os esfados rApl'esentados com 
igunldade, por ser este um elos principias 
fundamentn.es da. fôrma do governo adoptado, 
a. ~aude demc.m cm 5upprir o desfalque de 
CMà represeuu~cão collocaria o esta.do pre
judic.'1.du em po:>kflo d<~ inf(lrioridade para 
com os outros, trazendo asSim · ·iuêoil vé:.·· 
nientes que :l. lei qui.z previnir, consa
grando o principio de igualdade de represen-
tação. . 
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Depois de adduzir outras considerações, 
pergunta o orado_r si, havendo uma commu
oica<;1'io falsa de renuncia perante um gover
nador de estado, estâ porventura a Camara 
ou o Senado inhibido de declarar a falsidade 
dessa reuuncia e de decretar por este motivo a 
nullidade da eleição. 

Não, responde o ora.dor, porque o gover
nador ,mandando proceder á eleiÇ<~o ja fez tudo 
quanto podia e devia fazer, uo uso de compe
ten ·ia restricta que a lei lhe concede, e dahi 
em rlen.nte pronunciar sobre essa eleiçáo, re
conllecel-a valida ou nulla, é cornpetencia 
privativa. do Poder Legisla,tivo. 

Pela. disposição do art. 17, que ceonsagra o 
c:ireito de renuncia, o mandato nunc~i póde 
ser obrigatorio, e, pois, não tem o Poder Le
gislativo competencia para deixar de acceitar a renuncia ele qualquer de seus membros; de 
outra sorte a, renuncia não seria um direito, 
mas uma simples faculdade, dependente da 
a,pprovaç0,o da. Gamara, e si ella é nm direito, 
como nã,o é licito duvidar, em face da disposi
ção positiva do art. 17, seria admittir diraito 
contra direito, d:tndo ao Poder Legislativo, 
como pretencle a commissão, o direito de não 
acceitar a renun~ia. 

dos são independentes e electivos, não estão 
sujeitos ou subordinados ao executivo federal, 
na fórma de governo adoptada pela Con
stituição. 

Diz, finalmente, que, apreciada a questão a 
luz dos princípios restrictos do direito, não 
seria juridico decretar a uullidarle das eleições 
em questão pelo modo ind.icado pela commis
são. porquanto na theoria· ·do direito a nulli
dade só póde resultar ou de decreto expresso 
da lei ou de violação de um preceito della, e 
que, assim sendo, nenhuma disposição se 
encontra, na Constituição que decrete nulli
dacle pelo motivo adduzido pela commissão ou 
alguma outra disposição della, cujo preceito 
fosse violado pelo procedimento dos governa
dores dos estados onde deram-se as vagas. 

Termina produzindo algumas outras consi
dernções em relação ao seu modo de pensar. 

(O orado1· e comprimentaclo por quasi todos 
os deputados presentes.) 

O SR. TOSTA (pela orclem), á vista do pre
cedente aberto por occasião de se discutir o 
parecer sobre a eleição em S. Paulo, requer 
que seja admittido no recinto, para, defender . 
os seus direitos, o candidato diplomado pelo 
Maranhão, Sr. padre Castello Branc_o. 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto em 
discussão o seguinte · 

Requerimento 

Comprehende-se, diz o orado1\ que em re
lação ao mandato político, possam c.lar-se cir
cumstancias especiaes que justifiquem por 
parte da Gamara ou do Senado uma certa 
intervenção para que o intento da renuncia 
não venha a realisar-se. Mas, por que modo 
se ])Oderà realisar essa intervenção ~ . 

Ella não póde ser sinão uma intervenç,-ão Requeiro que seJa admittido no recinto, para 
indirecta., uma moção, por exemplo, por meio defender seu diploma, o Sr. padre Castello 
da, qual manifestara á corporação a que per- Branco. 

~ tence o :renunciante que não prevalecem taes Sala das sessões, 21 de julho ele 1891. -
· ou taesmotivosparticulares, que na sua con- lgnacio Tosta. 

sciencia ou deante de seus escrupulos pessoaes o SR. ZAMA- A justiça. é igual para todos; 
aconselham-lhe o não exercicio do mandato. 0 que se faz a Pedro, faz-se a Paulo, Sancho 

E eis tudo quanto póde fazer o corpo le- e Martinho. 
gislativo em relacão ao assumpto ; deixar de · o candidato o Sr. Castello Branco não é o 
acceita.r a rennncia eis o. que lhe é absoluta- uuico representante a que se estende a du
mente vedndo, em respeito ao direito garan- vida, mas a todos os deputados eleitos pelo 
tido pela disposição do art. 17. Maranhão; e o orador entende que se deve 

Comprehende-se ainda~ accrescenta o ora.- convidar tambem o Sr. Bar:.to do Alio-Mearim 
uor, que fünccionando o parlamento, possa para assistir á. discussão, porqu~ é tão depu-
ser a este apresentado uma declaração de tado eleito como os outros. . 
renuncia ; mas, ainda neste caso, ti.ceará em 
seu inteiro vigor a disposição do art. 17, por O Sr.Serzedello- Por coherencia, 
isso que tal declaração só podera produzir e de accordo co'U os principios que sustentei 
e.ffeito para o fim de se proceder a nova eleição na sessão de hontem, sou obrigado a oppôr-me· 
depois de transrnittida ella ao conhecimento ao requerimento do digno deputado pela Bahia. 
do governador do estado onde se dér a vaga, A Gamara sabe perfeitamente que não se 
e de expedidas por elle as necessarias ordens trata de um parecer invalidando ou legi
para o processo da eleição. ti!Ilando uma eleição; trata-se de discutir 

.... .Dizo orador que·não··harazão para receiar 'uma preliininar que entende com uma these 
se que da interpretação que ·acaba de expor constitucional; trata-se de interpretação a 
advenha para o Poder Legislativo quebra de dar ao artigo de nossa Constituição e não com
sua autoridade ou autonomia, em face do prehendo como esta Gamara póde decidir 
executivo, pois que os governadores dos esta- uma questão desta ordem abdicando d.a ·suá_. 
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autonomia,deíxando de zelar suas prerogati
vas, para introduzir indh·iduo estranho em 
uma discussão que só a ella compete. V. Ex. 
ha de ter visto que ainda hontem o illustrado 
ca.ndidnto pelo estado tle S. Paulo, longe de 
discutir a •·a.tidade do seu diploma, o .:zne fez 
foi disctltir 1tma these constitucional que sõ a 
nõs competia resolvei', 

E a prova de que este procedimento é es
tranba;vel, à que a eleiç-lo de S. Pt\ulo vol
tou novamente a commissito que tem agora de 
dar parecer sobre a. sua. leg-itimidnde ou :tpre-

Em primeiro Jogai· parece-llie que o l'eque
rimento do nobre deputado pela Bahia não 
pôde entrar conjunctmnente em discussão com 
o p:'ll'ecer . E' um{I. questã.o . .:~ p1wte, uma 
questã.o incidente, que tem de ser decidida 
pela Camam antes da. discussão do parecer 
sobre n. eleição. 

Em relaç-lo, porém, ao objecto elo requeri
mento, deve ponderar o seguinte: pensa que 
o parecer •fa commiss.Zw, uma vez approvado; 
pre,judicnra sem duvida as eleições n que se 
refere e, eon:>eguintemente, não se deve privar 
os candidatos eleitos de virem clefeuàer o sen 
direito. l\fas, não obstante pensn.r !leste modo, 
parece-lhe qnenão devemosattender uem sub
meU.er :i. votnção o requerimento do Sr- Zruna; 
porque, :;i n Canw1·a deve ser coherente com 
o principio liontem adopfado, de nclmitfü o 
candirlnto que cles~jn. llerende1· a sua eleição, 

- seutar as razões p<tm inv;\iidttl·n, caso o en· 
tenda.. · 

Só nessa occa.sfüo põdo o cri.nLlídato por 
S- Paulo entrar neste recinto caso a C11.
mam o consinta, para cfücufü o processo de 
sua proprilL eleição; mas não notes p:irn>:lis
cuti·r uma thcse constitucional posta em 'lues
tão no parcccl' formulado pcln. commi8S1o de 
poderes. E' minlin opinião qnc si não quere
mos de uma. vez para. sempre :1 bdic.1r d ii 11os
sa nutonornia, devemos recnsnr es;;c r üquel"i
mento. (Apoiados mimcrosos.) 

Voto, por conseqaencin, contra o requeri
mento do nobre deput.tdo pel:i. Ballitl. 

O Sr. Fra.nciBCo Glicerio 
poucas ptila.vras tem a dizer sobre o a:ssumpto; 
porque o seu l1ourado collega. pelo PariL 
precedeu-o na discussão, esgotando a materia. 
Vem oppor-se à pratica. que reputa perni
ciosa. 

Ainfa que não seju. muito sympathica a 
· sua impugnação neste momento, deve em todo 
o caso per~istir nella., em defesa do qne acha 
que é uma -prero,rativa da. Camara. Nii.o se 
tratando propriamente da. eleiç:ão, de factos 
concernentes á eleição, m~s sim. de um<1 ques
tão constitucional que inte1•essa. a Gamara., 
não ha log-c1.r parn. introduzir no seio destt1 
um homem que ma.~s tarde pode ser de
clarado não representante da Nação . ( A7>oia
dos.) Diz que vae até no ponto de entender 
que, mesmo no cn.so <l:t detest1. tl{I.· 1irop1'ia 
eleição, o direito do candidato sô chega ao 
ponto de defendei-a perante a commissl~o de 
poderes . (A11oicidos.) · 

O candidato nilo defende um interesse seu 
particular. O· candidato portador de um di· 
ploma d3 rep1·esenta.nte da Na,ç;Io, tem tanto 
a~eito cfo defender esse diploma como a pro~ 
pr1a Gamara. 

Por couseqttencfa, sem expender mais ne
nhuma consideração sobre o iissumpto, declura 
que vota contra., ainda que isso lhe peze, a 
entra.da dos r epreseutantes do estado do Ma
l'anhão no seio desta Camilr<i. 

u:1o se póde estender esse direito, sem reqt1e
rime11to d:.i. p<1rte interessa.da, ~o ponto de 
conviclar •~ Gamam. o deputa.do eleito a vir 
defender o seu diploma. Comprehende-se 
o requerimento do Sr . Tosta. 11ara. que sej<\ 
•ldmittido um caodida ~o qne quer defender 
a sua eleição; mas convidar os outros, ·só 
porque aquelle o é, não "{Jarece couvenieute. 
Pede ao Sr. presidente que subinetta. ó. vo· 
Lação separadamente . .• 

o Sr". PRBSIDKNTE-Nã.o hu. sinfo o reque· 
rimeoto.do Sr . Tosta. 

O Sn. J USTlXIANO SERPA-Mas o Sr. Zama 
apresentou um additivo .•. 

O Sn.. z.,uu-Deixe de parte o meu reque
rimento ; a penas eu quiz põr os pontos nos i i . 

o SR. JüS'l'lN!Al\·o SERPA - . -- pa.receu-lhe 
ouvir a mesa. declarar que elle entrava em 
discussão com o outro, e por isso entendeu 
dever manil'esb:tr as razões pelas qnues vota 
contra este ulti010 requerimento. 

o SR. CORREA RABELLO diz que uma >'eZ 
que se julg;\ hoje que póde ser admittido 
no recíato um candidato diplomado para dc
fen<le.r ~ua el~içã:>, P'.1l'Bl'.A'l- 1he Iogico ser - lhe 
P.er~1tt1do trata_!' pr101e1r o. da discus~ão pre
lmuaar da questao que esta a:trecta a consi
deração da. Cama.ra. 

Adoptado o parer.er da commi!;Rão, priva-se 
o diploma.elo do direito de ser considerado · 
eleito de1)utarlo e conseguintemente do direito 
de defender <t eleição. · 

Occorre porém que no caso de que se trat<i, 
deve-se dar esse direito aos caudída.to':l diplo- · 
mados, t anto mais quanto toda a. C..'tmara 
sabe que um delles pertence a. nacionalidade 
estrangeira, ã. qual ai.nela não r enunciou .. . 

UM SR. DEI'UTA.Do-E e Barão. 
O Sr. Justfuia.no Se:rpa pediu 

a. palav1-a. simplesm$nte para explicar o seu 
wto.' · 

O S.R. CoR.R._~A R11.1l:é!LLO • • • e consm que 
em uma. reumao :pubhca declarou que conti- . 
nuava a scr portuguez. 
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Ora, poupar-se-hia trabn.lho à Cama.ra, si 
esse candidato declarasse logo si tinha ou 
não renunciado á nacionalidade portugueza, 
porque si elle continua a lhe pert:mcer, 
inutil será proseguir-se na discussü.o, desde 
que ella não poderá tonmr assento na 
Gamara. 

Si o candidato continua a ser portuguez e 
depois de reconhecido vier a Gamara e disser 
que não acceita o mandato com que o hon
raram, porque pertence ã.quella · nacionali
dade, terá a Gamara tido um trabalho em 
pura perda ... 

UM SR. DEPUTADO-Elle nem poclio, ser vo
tado. 

UM SR. DEPUTA.DO - Mas continúa a dis
cussão elo parecer. 

o SR.. PRESIDEXTE - o Sr. deputado Bi>
vilaqua requer o encerramento da discussão 
do requerimento. .. 

E' posto a votos e approvado o pedido do 
encerramento. 

E' posto a votos e rejeitado o requerimento 
do Sr. Tosta. 

O Sr. Frederico Borges de
clara que sustenta, o -parecer da commissão. 

Diz que não se tra.vti uma luta tão impor
tante, como a que se ventila neste momento, 
sem que as opiniões se choquem, e que nada 
o surprehende mais do que a palavra auto-

0 SR. CoRREA RABELLO - Sem discutir o risada do seu illustre mestre o nobre depu-
merito do Sr. Barão do Alto Mearim, o que taclo pelu. Bahia. 
deseja é que se simplifique a questão, sendo Entende que a lei, em virtude da qual se 
por i;;so forçado a declarar que vota não só procedeu iL eleição no estado do Maranhão, 
em favor do requerimento do Sr. Tosta, foi 0 regulamento que fere de morte a eleição 
como em favor do do Sr. Z:lma pam que do padre castello Branco. 
todo.s os candidatos diplomados possam ter A questuo magna neste debate é relativa
entrada no recinto afim ele virem discutir mente ao conhecimento de julgamento dos 
esta ma.teria. dous deputados eleitos. Entende que, sendo 

O SR. 01T1crcA (pela ordem) pede ao o mandato do deputado um dever e não um 
Sr. presidente permissão para declarar que direito, um deputado, sem motivos plausivGlis, 
entrando no recinto, vindo de trabalhos sem razões muito fortes, não póde o:trerecer 
de commissão, ficou surprehendido com a ao parlamento a sua:;renuncia. E' o que se da 
discussão do requerimento, porque a Ca- na França e em outros paizes adeantados, 
mara deve se le11f brar de que por occasião de nos quaes acamara é que julga dos motivos 
apresentar-se requerimento identico sobre n. da renuncia. 
questão de S. Paulo, pediu a palavra que lhe E' tambem o exemplo da França e da In
foi negada, dizendo a presidencia que esses glaterra; só não é o exemplo dos Estados 
requerimentos não tinham discussão. Unidos, onde fomos copiar tanta cousa, por 

o. SR. PRESIDENTs-O nobre deputado está que li o deputado representa como que um 
embaixador dos estados. 

enganado. Eu elida alguma outra cousa. Não ha identidade na especie entre 0 que 
O SR. OITICICA insiste no que disse e nota se dá nos Estados Unidos da Amer·ica e no 

que o parecer da. commissão ?ão fü.lla.abso- Brazil. Naquelle paiz a federação partiu da 
lt~tamente da valld~de dos ~iplomas, isto ~. descen.tralisação para a União, entre nós par .. 
nao entra na questao da -validade das elei- tiu-se da mais ferrenha unidade para a des
çõe_s a que se procedeu no estado do ~ara- ·centralisação. 
nhao. Apenas do que trata é da m:iterm da A grande questão que se tem levantado é 
renuncia. a da competencia do poder para .Julgar dessa 

Não sabe, portanto, a que proposito se eon- renuncia,. Os S~s. Ennes de Souza e Tasso 
-vida os candidatos diplomados a virem assis- Fragoso _renunciaram seu man.da~o no decurso 
tir a discussão; não comprehende o motivo das sessoes doGongressoGonstitumte. _De.ante 
pelo qual se quer fa.zer entrar no recinto Aa: gran.deza <l_os tr~~alhos da .Gonstltm~te, 
pessoas estranhas, cidadãos que não veem -foi-se adiando dia a dia f? conhecimento e Jul
defender seus diplomas, porque não se trata gamento dessas renun.c1as, até que ch~g~u 
de apreci"ar o modo porque se effectuaram as afinal agora ao conhecimento da commissao 
eleições. competente nesta sessão, a lª ord.inaria. do. 

Ent3nde, portanto, que o requerimento não Congresso. . 
tem razão de ser e votara contra elle. .. E', portanto, este o momento asad? para a 

' . · Gamara dos Srs. Deputados pronunciar-se a º· SR .. BEVILAQUA (pela ordem)_~ Sr: respeito dessas renuncias; mas sómente de
presi~ente, .. parece:-me. que ,~ questao. está pois de proferido seu Julgamento, e qe com,. 
perf~itame~te elucidi:da, as:sim com? reco- munical-o ao governador do estado, d1zendo
nhec1da a mopportumdade do requerimento. lhe que a Gamara accedeu as renuncias, pelos 

Peço, pórtanto, o encerramento da discus- motivos apresentado, é que se devia proceder 
são. · . . legitimamente à eleição• · 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 04/02/2015 15:59 + Página 15 de 20 

478 Sessão em 21 de Julho de 1891 

Analysa o artigo do regimento para corro
borar os seus :i.rgumentos, e diz que o contra
rio seria uma verdadeira arw.rchia. 

Além das consitlernções que fez, va.e tomar 
em consideração um dos argumentos produzi
dos p~lo illustre Sr•. deputado pela Baliia, e 
veffi a ser que o nobre. deputado achou que 
seria uma desigualdade que por muito tempo 
um dos estados da União tivesse desfalque na 
sua representação. 

Si a Camara julga nullas as eleições pelo 
Maranhão, aquelle estado ficará sem repre
sentação dumnte o tempo que decorrer par<• 
a. convocação dos collegios eleitoraes e para a 
realisação de todos os actos relativos á elei
ção. 

Mas antes de tudo entencle o ora :or que a 
Camara precisa s;üvar, não a igualdade da 
representação dos estados, mas sua compe
tencia p:wa conhecer dos motivos da renuncia 
de seus membros. 

Abstem-se o orador de fazer o resumo da 
sua urgumentação,porque os tres argumentos 
principaes produzidos estão no animo dos Srs. 
deputados. 

Terminando, diz que nã.o tro:ixe para o de· 
bate, assim como não levou pal't\ o seio da 
co~~1ssão, ~rev~nções i:em p1·eoc~upações de 
pol1hca µrn·t1darm, e sim o respeito as nor
mas constitucionaes. 

O Sr_ Ba.daró vae cingir-se a muito 
poucos pontos neste debate. 

Parece-lhe, salvo a opinião dos mais com
petentes, que esta questfio está deslocada, 
aesde que a Camara hontem approvou o voto 
em separado. 

O parecei· da commissão de poderes acerca 
da ~leição do Ma.ranbão, com uma pequena 
variante, encerra a mesma doutrina consi
~na.da no parecer acerea da eleição do estado 
a.e s. Paulo. 

Por uma votação notavel, a Camara deixou 
bontem perfeitamente demonstrado que os 
governadores confbrmam-se com a Consti~ 
tuição mandando proceder ás eleições . Isto 
lhe dispensa de maiores explicações, porque 
esta deante de um facto, pela votação publi
cada no Diario Officiai. 

Vae, pois, estudar a mataria pelo lado da 
doutrina constitucional. 

Será possivel negar-se aos governadores 
dos estados a faculdade de mandarem pro
ceder â eleição, todas as vezes que occorre
rem vagas na respectiva representação, por 
qualquer dos motivos enumeraiios na Con-
stituição ~ . . , 

E' obrigado a dizer com toda a franqueza 
que os representantes da nação teem attri
buições, como legisladores, de regulamentar 
oote artigo constituciooal. 

Si hoje se désse uma vaga, a disposição 
consignada no regimento remedíar~a es.sa 
omissito de alguma maneira, mas nao exis
tindo direito expresso a respeito do modo de 
julgar-se a vaga, entende que os governa
dores devem nisso p1•oce:çler como os j uizes 
quando estão deante <l.e um facto que exige a 
applicação de um direito, mas em que a lei é 
omissa. 

A Constituiçio estabeleceu o systema fe
derativo. Nos casos omissos em que aiuda não 
ternos leis regulamentares, deve-se ir pro
curar a solução applicatldo o que em outrw 
pa.izes, regidos pelo mesmo systema, é ap
p!icado. 

Mostra o quo se dá•• esse respeito nos Es
tados Unidos do Norte. Os governadores alli 
logo que se dá um caso de vn.ga, mandam 
immedia.tamente proceder ás eleições, ou se 
trate de morta, i•enunci:.1. ou 1le ucceitação de 
emprego considerado incompa.tivel com o 
mautlato de representante. 

Na Amarica do Norte a l ei e leitoral é intei
ramente livre a cada um dos estados, e e por 
isso que ao lado do 1leputado eleito pelo sy~ 
tenm tlirecto, ve-se 110 Congresso senta.do 
outro depnh1.do eleito por um eleitorado onde 
domina o snfft·a.(('io uuiverS<ll. Cita o orador 
dous exemplos da bistoria parlamentar da
qnelle paiz, e declara que quer que o Con
gresso firme esta doutrina :-que o deputado 
que deseja renunciar o seu mandato, dirija-se 
a esta Gamara. Seria isto pelo menos um de
ver de cortezia, e _ao mesmo tempo um re
speito â soberania do povo, de quem é elle 
delegado. 

Diz que quando se procedeu â eleição do 
estado do Maranhão não existia o processo 
que prescreveu o modo pelo qual o represen
tante devia manifestar sua renuncia, entre
tanto dous ~sses representantes, os Srs~ Fra
goso e Ennes de Souza, manilesta.ram sua 
renuncia ao Congresso por·.meio de offi.cio. 

O governador do Maranhão não teve do 
Congresso Constituinte communica~ão a re
speito. 

Aquellas renuncias, porém, chegaram ao 
conhecimento da commissão de um modo au
thentico, como é o officio dirigido a com.mis
são o que consta dos archivos. 

E' preciso que cada estado tenha na ca
m~ seus representantes, e não vê que dean
te da Constituição se possa sustentar a dou
trina de alguns nobres deputados. 

Depois de varias outras considerações, o 
orador conclue o seu discurso, declarando que 
foi trazido á tribuna unicamente pelo senti
meato .. d.e .. .bem. .ser}"ir>. .o .paiz •... (.!Jfuita. Q<:m· , ... , 
mu.ilo bem.) )x: 

O Sr. Henrique de Oarvalho 
começa declarando que entra com acanha-
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mento nn. 1fücussrro. porrino a. hora, se acha 
:vliantn.rfa, e th.ll:i depois de brilhantes orado
res que o precederam. 

Entra no debate pelo muito que deve à sna 
terra natal, e vae fallar com "a maior isen
ção de animo, porque nü.o é dominado nem 
pelo espírito de opposicionista, nem pelo es
pírito governamental. 

Allude á anarchia politica que reina no Ma
rr~nhão, accrescentando que si a federação 
vae mal em muitos estados, não é per culpa 
do governo da União, que não pótle responder 
pelos erros dos governadores nomeados. 

Interessou-se o mais possível para unir a 
deputação maranhense que ,jà tinha vindo 
diviclid.a pa "ª a Gamara. 

Mas não o poude conseguir. 
Historia o que se passou por occasião d.a 

nomeação do governador do Maranhão, que 
alli depois foi eleito. 

Declara que foi sua ideia a candidatura do 
Sr. barão do Alto Mearim, não devendo ser 
obstaculo á sua apresentação a nacionalidade 
a que pertencia, porque até o dia 18 de agosto 
todos os estrangeiros tinham o direito de 
declarar si queriam ou não conservar a sua. 
primitiva nacionalidade. 

Achu. isto uma questão pequena deante ela 
grande naturalisação. 

Acreditava que a eleição do Sr. Ba,rão elo 
Alto Mearim seria de &'rande conveniencia 
para o estado do Marannão, onde eile tem 
familia numerosa. Com toda a boa fé suppu
nha que esta candidatura reunisse todos os 
elementos políticos da familia maranhense. 

Entretanto assumindo toda a responsabili
lidade dessa candidatura, vota contra as 
eleições, por consideral-as producto d.a inter
venção do governador. 

Não vai considerar a questão constitucio
nal relativa a competencia do governador ou 
da Camara para tomar conhecimento da re-
nuncia. 

mo, si o regimento permittisse, requereria o 
encerramento da. discussão. 

E' adiada a discussão pela. hora. 
Vem á mesa a seguinte 

Declaração 

Declaramos que votamos hontem a favor do 
parecer n. 20. considerando a Gamara unica 
competente para conhecer da renuncia de 
qualquer de seus membros. -

Sala das sessões,21 de ,jnlho de 1891.-Cas
siano do Nascimento. - Thoraa::; Flores. -
Borges de JYiedeíros. 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECER.ES 

N. 29 - 1891 

Pretenção de Augusto Cambr.aia, relatfoa a 
nucleos destinados à criaçtlo de gculo lanigero, 
bovino e cava llar. · 

A commissão de obras publicas e coloni
saçiío, examinando o requerimento em que 
Augusto Cambraia solicita do Congresso Na
cional autorisação pn.ra organisar uma com
panhia com o fim de fundar, em di:fferentes 
estados da Republica, nucleos destinados 
á criação de gado lanigero, bovino e cavallar 
das melhores raças ; concessão de terras de
volJltas pelo preço mínimo da lei e outros 
favores; . 

Considerando que a organisação de com
panhias ou sociedades anonymas està regulada 
por lei ; 

Considera.ndo que as terras devolutas per-
Acima de toda, e quaiquer questão de con- tencem a.os estados onde estão situadas ; 

stitucionalidade esta 0 principio da morali- Considerando que sobre a acquisição dessas 
dade, e ella não podia ter sido observada em terras baseia-se principalmente o plano do 
um estado cujo governador procede como 0 peticionario, sendo de ordem secundaria 
actual. os outros favores que pede e que só devem 

Não discute a capacidade intellectual e ser concedidos depois de organisada a .em
moral do governador ; quer apenas dizer que preza e iniciados os trabalhos de demarcação 
é suspeito tudo quanto vem dessa origem das terras que adquirir ; 
official. E' de parecer que o Congresso, incompe-

Um governador escrupuloso deante da dis- tente para resolver sobre a parte principal 
posição do§ 30 do art. 17 da constituição, do requerimento, só deverá conceder: a isen~ 
diria que u~ dos candidatos que se apresenta ção de direitos de importação e outros fa
pedindo entrada na camara não podia ser vores, depois de satisfeita a preliminar acima 
eleito. - estabelecida. 

Faz diversas considerações a respeito do Sala das sessões, 21 de julho de 1891.-
.... P:rog~s~,() qµ~ 4,~ve.~13)'.' ()bse~vado nos c~sos de Antao de Faria.- F. Schmidt.- Jose · Be-oi

rennnc1a, e observando que·a·uora: esta·dada, ··l<IIJ'fn..-.,,....Pedro .. J'411.p""".'.'"" G •. ... Besouro.,;_ cy~ 
não quer obrigar os seus collegas a maior rillo de Lemo$.- J. Ourigue~~ ... Alfiêào·:· 
sacrificio de condescendencia pessoal, e mes- Ellis. 
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N. 30 - 1891 

Indefere a petição de Jlíanocl A1~tonio do Nasc:·
cimcnto, solicitador dos Feitos da Fazenda 
no Estaclo de Santn Catharina, solicitando 
atigm.ento de uencinientos. 

O cidadão Manoel Antonio do Nascimento, 
solicitador interino dos Feitos da Fazenda 
do Estado de Santa Oatbarina, pede augmento 
de -yencímentos, allegando que os que per
cebe actualmente são insignificantes e não 
bastam-lhe para a substeucia. 

As allegações do peticiona.rio não são bas
tantes para demonstrar a necessidi1de e jus
tiça do pedido, e portanto a commissão é de 
parecer que seja indeferido. 

Sala das Commissões, 21 de.julho de 1891.
Astolplw Pio.- Biteno de Paiva.-Bezer>"il. 
-Polycarpo Viotti.- Leite Oiticica.-A.nto
nio Olyntho.-1\fursa.- JI. Moura. 

N. 31 - 1891 

Indefere a petiçtio de D. Margarido Hortencia 
Paclteco, que solicita 2)enslZo. 

D. Margarida Hortencia Pacheco e D. Leo
nidía Auta Pucheco do Carmo, tilhas do 
fallecido desembargador Jo'.lquim José Pa
checo, allegando os bons serviços por este 
prestados ao paiz e o estado de pobreza em 
que. actualmente se acham, pedem ao Poder 
Legislativo uma. pensão pecuníaria que. as 
ponha ao abrigo da miseria. · 

A commissão de fazenda e industrias, a 
quem foi presente o requerimento, em vista 
das allegações e documentos o:fferecidos, não 
acha razoa.vel o pedido e é de parecer que 
seja elle indeferido. 

Sala das commissões, 21 de julho de 1891.
Astolpho Pio.- Bueno de Pai'Va.- Poly
carpo Viotti.- Leite Oiticica.- Mursa-An
tonio. Olyntho.- :M.. Moura.- Bezerril. 

N. 32 - 2891 

Irulef~re a petição de D. Adelaide Telles Pires' 
1'iu12a do capitão A.monio Lourenço Telles 
Pires, em que solicita l1ensão. 

ção aos relevantes serviços prestados. à pa.tria. 
pelo seu marido como militar e patriota.. 

Não desconhecendo os serviços allega.U.os 
pela peticionaria, a commissão é de ~n.recer, 
que as pensões só devem ser concedidas em 
casos de invalidez provada e absoluta. falta 
de recursos para subsistencia, não sendo este 
o caso da peticionaria, que_ como viuva de um 
militartem direito ao me10 soldo, deve ser 
recusada a pensão pedida. 

Sala das comrníssões, 20 de julho de 1891. 
-Astolpho Pio.- Polycai·po Vioti.- Leite 
Oiticica.- Antonio Olyntho.- 11-I . ..11.ioitra.
Mursa.-Bueno de Paiua.- Bezerril. 

N. 33 -1891 

Jnde/i.n·e a 71etiçiío de ]) . Hei·undina Bi·a::tli12a 
do .Amaral Carlialho, solicitando z11mslio 

A' commissão de fazenda e imlustrin.s foi 
presente um requerimento lle D. J:forum~i~n. 
Brazilina do Amaral O:trv:üho, viuva do JUlZ 
de direito Julio Pereira de Carvalho, falle
cido na Villa da. Barra. do Rio das Contas, do 
estado da Bahia. a 12 de novembro de 1890, 
pedindo uma pensão ao Corpo Legislativo, 
visto o seu estado de viu vez e probreza com
provada por documentos apresentados. 

Comquanto estejn. a commissão convenciJ.a 
do estado de viuvez e probreza da, peticio
naria, é de pal.'ecer que àS pensões SÓ rJevem 
ser concedida sem casos muito excepcionaes em 
que de par col'n serviç-,os relevantissimos pres
tados ao estado se prove conjunctamente a 
extrema pobreza dos supplica.ntes e a jmpos
sibilid.ade de obter os meios desubsh;tencia poi· 
seu proprio esforço e trabalho. Não é este o 
caso da peticionaria; e, portanto, não deve 
·ser concedida a pensão pedida .. 

Sala da.s commi:Ssões, 21 de julho de 1891. 
-Astolpho Pio.- Polycarpo Rodrigues Viotti. 
- Biteno de Paiva; - Be:.errit.- M .. Moura. 
.irlu1·sa. - Antonio Otyntho. - Leite O iticica. 

N. 34 - 1891 

Indefei·e a veticy:io de Guilhen12e ·wagner, ex
empregado da e:cti12cta ~asa imperial, solid
tando aposentador:a. 

A' Commissão de Fazenda e Industrias foi 
presente o requerimento do. ex-empregado da 
extincta casa imperial Guilherme ""Wagner, 

. em que, allegando longos serviços prestados 
Foi. presente a co1!1missão de fazenda e !n- à patria e seu estado actu~l de ~nf~,L'.~,i4?;c!!U~. 

dustr1as. um r~quer1me,:u~p _.<lf3 ,.}?. ~, , ,4,c!~J~iàe, .Qaàcee&,·~e«~-'3o~~~e\1fa:IÍ'ol'la. ·'" · 
·, ·•"' TeRe~· P1.r~'i:.', ~"V"l.'\l~a 'ó.O' càI?1taoae ·artilharia do As allegações e documentos apresentados 

e~erc1to ~acional Antonio Lourenço Telles não são . bastan.tes p~ra demonstrar e proval,' 
Pires, pedmdo uma P.ªR~ÊM) annual, em atten- 'o direito que o peticiona~io diz ter à aposen-



Câmara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 15:59 - Página 1 de 21 

Sessão em 22 de Julho de 1891 48f 

tadoria, e, portanto, a Com missão e de parecer 
que não seja elle attendido. 

Sala das sessões, 21 de julho de 1891.-As
tolphoPio.- Bueno de Paiva.- Be::eri·il.
Polycarpo Viotti.- 111. Moitra.- .4.ntonio 
Olyntho.- Leite Oiticica.- Jliursa. 

O SR. PRESIDENTE marca para a sessão de 
amanhã a seguinte ordem do dia: 

l" parte, até ás 3 horas: continuação ela 
discussão unica dos pareceres ns. IS e 19 
deste anno, sobre a renuncia dos deputados 
do Maranhão ; 

2" parte, das 3 horas em diante ou antes : 
continuação da 2ª discussão do projecto do 
Senado n. 5 A sobre as incompatibilidades. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarLle. 

23ª SESSÃO E:\I 22 DE .TUL!IO DE 1891 

.Í!i·esidencia do Sr. Joaquim, Pemainbitco 
(2° vice-presidente) 

Ao meio-dia, o Sr. presidente annuncia não 
haver sobre a mesa expediente de que se 
possa dar conta antes da acta. 

O Sr. França Oarvalho-Man
de_i á n:iesn, Sr. presidente, assignado por 
mim e d1 versos collegas da deputaçfi,o fiumi
n~nse, um Drojecto, pedindo a creação de 
diversas alfandegas em alguns p:·,rtos do 
estado do Rio de Janeiro. 

Er:n occ.:'l.sião opportnna, demonstrarei a ne
cessidade que tem o estado do RiO dessas 
n;lí't~ndegas p~lo seu desenvolvimente. Hoje 
hm1tar-me-he1 a mandar á mesa UJna repre
sentação dirigida pelos habitantes de Mac:1hé 
por meu intermedio, a esta Camara. Mas 
permittir-me-ha v. Ex. fazer li..,.eiras con
s!derações te.ndentes a provar a rigorosa 'jus
tiça que assiste a essa pretenção. 

A cidade de Macahé, situada ao norte do 
Rfo de Janeiro, é actualmente o centro para 
onde convergem todas ~LS linhas do norte do 
mesmo estado, sul do Espírito Santo e leste 
de Minas. 

Vou clemonstral-o: 
1 ª Macahé e Campos, que "partindo do 

porto de lmbetiba vae à cidade de Campos 
com o desenvolvimeto de 96 kilometros. 

Esta é ·a linha tronco, uma das vias de 
!llaior movimento do paiz, destinada a ser tão 
impo~tante como a. linha ingleza de Santos a 
··Jundíahy;· ·.·· ...... "·· ..... , ....... , .. , .... , .... 

No kilometro 47 da MacaM e Campos 
entroncam duas outras linhas, a Barão de 
Araruama e a de Quissaman, a p·rimeira com 

Camar:i. Y. I. 

um percurso de 42 k.ilometros, além do pro
longamento que lhe foi concedido com g-a
rantia, tle juros do Governo Fetleral e que 
estit em grantle parte construido, e a se
gunda, q uc serve ao engenho central de 
Quissaman, com 35 kilometros em trafego. 
Como prolongamentos naturaes da Macahé e 
Campos partem desta ultima. cidade a es
trada denominada do Carangola, que vae 
de um lado ás divisas da ex-província de 
Minas ligat:do-se com o ramal do Alto
Muriahé, e que de outro. por um ramal, 
penetra 110 estado do Espírito Santo e mais 
a estrada de S. Fidelis a Campos que liga
se com a de Santo Antonio de Padua, e esta 
com o ramal fürreo de Cantagallo e mais 
adeante com o ramal de Pirapetinga .. 

Todas estas linhas reunidas teem um per
curso de cerca, de mil kilometros, e toda 
esta vasta zona. por ellas servidas é mais ou 
menos tributaria do porto de Macahé, visto 
como é a sahida, mais facil, pelas condições 
do traieg-o, que é todo feito em linhas sem 
rampas fortes, ao passo que, para procurar o 
porto elo Rio de Janeiro, as condições techni
cas não são tã.o fovoraveis. 

2ª- Estrada de Ferro Macahé á Serfü do 
Frade e a estaçü.o do Conselheiro Paulino, 
ponto do entroncamento do ramal do Sumi
douro com a Estrada de Ferro de Cantagallo. 

O ramal do Sumidouro é a linha de ligação 
d<t Leopoldina em Minas com a Cantagallo, 
de sorte que toda a protlucção de parte de 
Minas poderá vir a Macahé. · 

3ª-Estrada de Ferro de Macahé a Nitheroy, 
com um percurso de 180 kilometros, nos mu
nicipios de Macahé. Barra. de S. ·João, Neves, 
Ca:pivary. Rio Bonito, lfaborahy e Nitheroy. 

A cidade de Macahé tem dous portos: o da 
Concha frequentado por pequenos barcos que 
füzem o commercio de sal e peixe com Cabo
Frio, e o de Imbetiba, onde foram feitos al
guns melhoramentos pela antiga Companhia 
Macahé e Campos, continuados agora pela 
Companhia Nadonal de Navegação Costeira, 
cujos paquetes vão alli duas e tres vezes por 
semana, conforme a afiluencia de cargas. 

O porto de !mbetiba tem fundo sufficiente 
para grandes navios, é abrigado e nelle vão 
ser construidas docas pela Companhia de Na
vegação Costeira. 

Já tem estado alli vapores inglezes de 
grande calado, como o Lupsick e o Rowand. 

Existe a planta de ambos esses portos, 
Concha e Imbetiba, com as respectivas sonda
gens ; trabalho executado pelo capitão-tenen
te lmlio do Brazil. 

·o"rnõviinento' de exportação coltocà ·esses' 
portos reunidos em 5° logar, pelo valor official 
dos generos que alli transitam, e a im·porta-
ção é consideravel. - ·· 

61 
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Tenho um documento autllentico,pelo qual 1 alfandega, habilitada a despachar todos os 
se vê ser a importancia. dos generos expor- generos de importação, satisfazendo-se as 
tado:i. do porto Lle lmbetiba, de junl10 tle J 890 justas aspirações de Macahé e os legítimos 
a ma10 de 1891, de mais de 12 mil contos. interesses do norte do estado do Rio de Ja-

Para não cançar a attenção da. Gamara, neiro, sul do Espírito Santo e leste de .Minas. 
não o ~erei, fazendo-o, porém, imprimir no (Apoiados.) 
meu discurso. Nem é nova a idéa do alfü.ndegamento do 

Desde 18761\;{~cahé é servida por uma mesa porto de l\Iacahé. Jà em ~882, doi:s brazilei
de rendas, habilitada a despachar os generos ros illlistres, os Srs.Alme1da Pereira e Frau
de producção nacional e alguns de importação, cisco Belizario,de saudosa. mimoria, (apoiados) 
como xarque,carvão, machinas para lavoura., a ele fenderam na Gamara dos Deputados, que, 
tendo-_:;e j~ encarreirado para a,hi alguma n:;i,- em vista. dos. ~rgumentos pro.Lluzidos, appro
vegaçao drrecta ; mas, para que tome maior vou um addrtrvo ao respectivo orçamento, 
incremento, é necessarin. a creação ele uma creando a dita alfandega. 

Generos exportados pelos vapores da companhia Estrada de Ferro Macahé e Campos, 
do porto da Imbetiba para o da Capital Federal, durante os mezes de junho de 
1890 a maio de 1891. 

A saber: 

Volumes 

26.227 
12.103 

32 
841 

39.203 

34.705 
14.592 

30 
158 

49.485 

27.390 
29.256 
8.939 

~Q.125 

·. 
38.021 
25.119 

81 
.... (78· 

58.999 

Especie 

Saccos ...•..•..• 
Saccos ......... . 
Pipas .......... . 

Saccos ......... . 
Saccos .•........ 
Pipas ..........• 

Saccos •......•... 
Saccos .......... . 

Saccos ..•.•...... 
Saccos .......... . 
Pipas ...•....•.• 

"', • .; .·.;··· ·• ·•· .. \.:'.: •···.··•·· ~··.:·. 

Genero 

Junho de 1890 

De café ..••••.••••.•.••••••••• 
De ussucar ............•...•.. 
De alcool ....•................. 
Diversos ......••......•....... 

Julho de 1890 

De ca.fê ...•.•.....••.•...••... 
De assucar •.......•...•....... 
De alcool. ....•................ 
Diversos •........••..•......... 

Agosto de 1890 

De café ....................... , 
De assucar .................... . 
Diversos .......•.........•..... 

Setembro de 1890 

de café ..........•....•........ 
De assucar .......•. · ..•..•.•. _ .. 
De alcool ..................... . 

· 0{V€.l'i5<3S·,· ..... ·~·~"•' .·~·~·,;";"; "··~·; .. ;·~··~·~~; ,. · 

Importancia 

783:840$000 
217: 934$000 

6:400$000 
4: 135$000 

l.012:309$000 

1. 036: 150$000 
262:660$000 

6:000$200 
3:767$000 

1.308:777$000 

837:900$000 
511:408$000 

3:775$000 

1.353:083$000 
---·----

1.140:540$000 
154:142$000. 
16:200$000 

. . ..3 :8gQ$()00 .. 

1.6147:72$000 
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51.334 
30.967 

97 
•2.002 

545 

84.945 

31.441 
15.119 

74 
1.600 

844 

49.07~ 

17.073 . 
3.858 

17 
580 

21.528 

Sa.ccos ....•.•.... 
Saccos ....•..... 
Pipas .......... . 
Dormentes .•. - .. 

Saccos ......... . 
Saccos .•....... -
Pipas .......... . 
Dormentes_ •.... 

Suecos . . ...•.•.• 
&1.CCOS ••• • ••••••• 
Pipas ..•........ 

21.498 Saccos ...•...•.• 
200 
38 Pipas.-· .•..•... 

848 

22.584 

18. 740 Saccos .•.•.. _ ..•• 
1. 582 Saccos. . ....... _ 
l.i28 

22.050 

26. 052 Saccos ......... . 
· ·····4;000 · · Saccos . • .••••... . 

• 8.000 

38.052 

Outubro de 1890 

De e&ré .•••••••....•.••.•.•••• 
De assucar .................. _ .. 
De alcool. ............•....•.. . 
. .................................. . 
Diver:::os_ .................... . 

Novembro de 1890 

De café ......•................ 
De àssucar •........••.•....... 
De alcool •.................... 

Diversos ..•.•.......••...•.... 

Dezembro de 1890 

De cafe .••..•.•.....•..•••... • • 
De assucar .......•..•..••..... . 
Ue alcool. ...............•.•... 
Diversos.... . ......•.......... 

Janeiro de 1891 

De cafê •.••..•....•.•..••••. . . 
Assucar ••..........•. . ...•.... 
Alcool .•.•• •....•..•...•••..•. 
Diversos •................•••..• 

'.'° Fevereiro de 1891 

De café •.•.....••........ : ..... 
De assucar ......•••........••.• . 
Diversos ......••...• . ....•.... : 

Março de 1891 

De café •••. • .•.••••••• 
De assuca.r. ~ .. •., •.•..•.........• 
Diversos ....• ~ ................ ~ 

483 

1. 539: 020$000 
591:502$000 
19:400$000 
2:202$000 
2:725$000 

2.154:649$000 ___ :_ __ _ 

943:415$000 
272: 142$000 
14:800$000 

1:600$000 
4:220$000 

1.236: 177$000 

512: 190$000 
69:444$000 
3:400$000 
2:900$000 

587: 934.$000 

602: 060$000 
3:600$000 
7:600$000 
4:240$000 ; 

------
617:500$000 ' 

572:200$000. li 
. 28:476$0{)0 li 

. 8:600$000 Ji 

6õ9:216$6oo !i 
·. i!' 

!L 
: ij; 
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13.634 
66 
:30 

4.468 
4.800 

22.998 

6.645 
3.024 
I. ll 1 

10.780 

Sessão. em 22 de Julho de 1891 

Sa.ccos .••.•..... 
Saccos ......... . 
Pip:lS .......... . 

Dormontes ...... . 

Saccos ......... . 
Saccos ......... . 

Abril de 1891 

De café ....................... . 
De assucar .•....•............. 
De alcool ......•..............• 
Diversos ...•.•................. 
. ......... ··" · ... ····· ........ . 

Maio de 1891 

De café ........•..•.•.......•.. 
De nssucar ..•.•.........•..... 
Diversos ..................... . 

RECAPITUT,AÇÃO 

308.300 saccos com 18 .498.000 kilos de café ....................... . 
1:39.SSG ditas com 8.393.360 kilos de assucar ......... , .......... . 

399 pipas tle alcool. •.........•..........•.• . .•.•..•••........... 
8.402 dormentes ......•................................. . ........ 

28. 840 diversos .....•..•.....•....•.............•...•.•.......•... 

485.827 Importaucia. totul. •.••.•. , ... , ...... .. 

409:020$000 
1:188$000 
3:000$000 

11 :297"'ººº 
4:888$000 

429:393$000 

199:350$000 
54:432$000 
5:555$000 

259:337$000 

9.:356:705$000 
2.538:928$000 

77:00tJ$000 
8:490$000 

103:104$000 

12.084:227$000 

O escrivão, O administrador, 

Joaquim hui:: Pereira de Soit::;a. Lui::; Antonio ela Costa Fe1·reira. 

Reconheço verdadeiras as assigoaturas supra. Mu,cahê, 28 de junho de 1891.- Em tes
temunho da verdade.- Joaquim Antonio Ribeii·o da Fonseca. 

Vem á mesa,é lida e enviada às commissões 
de obras publkas e de fazenda uma repre
sentação dos habitantes de Maca.hé, pedindo 

: o alfandegamento do porto daquella cidade. 

compareceram áquella sessão, etc. O ora
dor limitar-se-ha a informar 3. Camara dos 
Srs. Deputados, presentemente, do procedi
mento que em Goyaz está tendo o goveraa
dor ultimamente nomeado e qne là deve re-

0 Sr. Leopoldo de Bulhões presentD.r fielmente o pensamento do governo 
pede a palavra simplesmente para ma.ndar ~ federal. 

.. mesa um requerimento solicitando iní'urma- O major Paixão ern vez de conciliar os 
· ções a respeito dos negocios do estado de animos e de respeifar a lei, como annunciou 

Goyaz. 

1 

ao chegar, esta, pelo contrario, praticando 
; A Camara esfa informada dos acontecimen- toda a sorte de arbitrariedades, continuando 
-tos que alli se deram até ao dia 1 de junho, a politica de odios do seu antecessor. .. 
aproposito da reunião da assenibléa consti- Deseja pedir u.o governo informações para. 

· tuinte do ·estado. melhor esclarecer-se sobre as lamenta veis 
· Precisa agora ser informada, e é o que cccurrencias que passa. a narrar: 
· apenas o a.Fador deseja, do que alli tem sue- Cartas da capital de Goyaz, de 4 de julho, 
cedido daquélh data -para cá. Opportuna- dizem que o Sr. Rodolpho da Paixão pre

cinente se occupara com a circular expedida tende convocar n. assembléa constituinte para 
•pelo vice-governador, revogando a Consti- 1 de agosto (quehavia sido adiada para 15 de 
tuição promulgada a 1 de junho por dous novetnhro), e si naquelle dia a maioria não 

: terç()s da Camara Constituinte, com as de- comparecer, declarará que os deputados re
missões . a bem do serviço publico dos tres nunciaram os seus mandatos, e mandará pro
funccionarios que fazem parte da Ca.mara e ceder á. nova eleição. 
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Parece que o governador mudou de opinii'io, 
em virtude provavelmente de o:·clcri::; do go
verno federal . 

Telegrnmmas de 11 e 16 do corrente, qnc o 
orador recebeu de Goyaz, dizem o seg·uintc: 
(liJ): 

Goyaz, 16 ele julho de 1891.-Rio. - Dr. Bn
lhões. 

Governador Paixão cassou mandato 24 de
putados e mandou processal-os.-Bernardo 
Antonio. 

Goya.z, 11 de julho de 1891.- De Bernardo 
Antonio ao Dr. Bulhões.-Rio. 

Governador cassou mandato 24 <lepufodos 
que votaram Constituição. 

Não sabe o orador si o governador de 
Goyaz dissolveu a constituinte, e mandon 
fazer nova eleiçã.o, ou si contentoLt-se com :t 
cassação do mn.nclato aos 2•1 depntados, que 
reuniram-se em 1 de junho e promulgaram a 
Constituição do estado. 

Para saber ao certo o qnc re~olveu fazer o 
~atrapa. de Goyaz precisa de promptas infor
mações do governo, as qnaes por certo orien
tarão o Congresso Nacional, de cuja. decisão 
pende a questão da organisação daqnelle 
estado, no estudo d~i referida questão. 

Ao entrar hoje no recinto, recebeu o orador 
mais um telegramma, que confirma os ante
riores a que já se referiu. E' o seguinte(lê) : 

« Uberaba, 22 de julho de 1801.-Bulhões, 
Gamara dos Deputados. 

Paixão demittiu 24 deputados, votaram 
Constituição. Eleição marcada 15 de se
tembro. - .Antonio Guiinariies. >) 

Não se retirará da trib111rn., embora não 
queira prejudicar o Sr. Serzedello, que se 
acha inscripto e precisa fundamentar um im
portante projecto, sem dar ligeira resposta, a 
um telegramma, assignado pelo major Paixão, 
dirigido ao Sr. ministro do interior B em 
que o govemador ele Goyaz affirma que a 
Constituição votada não tem encontrado apoio 
nas intendencias e nem no povo e que este 
está com S. Ex. E' de admira.r-se, diz o ora
dor, que tendo chega.do em Goyaz a li ou 18 
do mez findo, já tenha o major Paixão tido 
tempo de saber que o povo goyano esta a 
seu lado. Quanto ao pronunciamento em fa
vor da, Constituição, elle de ha muito está. co
nhecido e teve solemne consagração no dia l 

·de junho, dia em que foi aquella Constituição 
promulgada por dous terços dos membros da 
Camara Constituinte. 

Respondendo ao officio que lhe dirigiu o 
governador, determinando que não cumpris
se a. Constituição, disse a Intendencia Muni
cipal da cidade de Catalão (lê) : 

« A Intendencia Municipal de Catalão ac
cusa o recebimento do vosso officio de 6 do 

corrente mez, recommendando-a que não 
tome conhecimento da Constituição deste es
tado, promulgada no dia 1° do corrente mez 
por a.lguns membros do Congresso e quP. fOi 
publicada, no periodico Goya:;. 

Em resposta tem a mesma intendencia. 
a dizer-vos que, em sessão extraordinaria de 
h1>je, resolveu, por unanimidade de votos, 
acci~itar a Constituição promulgada pela maio
ria, do Congresso, livremente eleito pelo po
vo, por julgar ser uma falta de patriotismo 
concorrer par<t que não se organise o estado. 

« S11ucle e fraternidade.-Catalão,21 de ju
nho de 1891.- Carlos Antonio de Anclrade.
Jorío Felippe do N asciinento.-Francisco Alves 
Porto.-..:lntonio Gonçalves da Silva. » 

Outras intendencias aguardam provavel
mente n decisão elo conflicto pelo Uong-resso 
Nacio:.ial p:tt·•~ se pronunciarem, subscrevendo 
qua:si to l:l;:; a declaração da de Catalão. 

O vovo que recebeu de braços abertos o ma· 
jor Paixão e n riue elle se refere,não passa de . 
um pequeno grnpo que se tlizia, catholico, sem 
l'orç~i no estado, e que tinha por orgão na 
imprensa a. Gazeta Goyana, que depois mudou 
o nome para Estad? de Goyaz, inimigo da · 
republica, e que a ultima. hora se converteu 
em orgão republicano federal. 

Este jornal do conego Xaviel', chama o go• 
vernador Paixão de «Messias Salvador do es
tado», mas no mesmo numero (o de 20 de ju
nho), referindo-se no seu editorial aos Srs. 
Quintino Bocayuva, Campos Sal-les, Glicerio 
e Ruy Barbosa, diz que «estes membros do. 
governo provisorio commettiam toda a sorte 
de de.;mandos administrativos» e chama-os 
de f!ilsos republica;ws que nunca mei·ecerani 
o apoio dos honiens vei·dadeirwnente amantes 
de sua patria, pois só trabalharani pai·a elles 
proprios e para o nosso descredito no estran
geiro. 

Esse..;; trinta dinheiros, conclue o orgão cn
tholico sustentador do major Paixão, sà po
dein ser endeusados pelo Sr. Bulhões e pelos 
de seu grupo familiar.» 

E' esse, termina o orador, o povo que apoia 
o nosso governador e não maravilha que 
inspirando-se nelle o Sr. Paixão se julgue 
autorisado a cassar manda.tos populares e a 
manda,r processar os representantes do povo, 
que souberam cumprir o seu dever no dia 1° 
dejunho, votando a Constituição do estado. 

Não se illuda o governo federal com as in
formações que os especuladores lhe transmit
tem.-Goyaz está em circumstancias melin
drosas e reclama attenção dos poderes publi
c0s. E' preciso restabelecer-se alli quaato 
antes o imparia da lei. 

Envia à mesa o seu requerimento. 
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Vem à mesa e é lido o seguinte 

Requerimento 

Requeremos que, por intermedio do Sr. mi
nistro do interior informe o governo com 
urgencia a esta Camara : 

l.º Si o governador elo. esta~º- de Goyaz, 
major Rodolpho Gustavo ua Paixao, cassou o 
mandato a 24 deputados à constituinte do 
estado; . _ 

2.º Si marcou o dia para, a nova ele1çao -
em que data o fez ; qual o dia Ill<1FC3;do, para 
quando convocou<• Gamara Constitumte ; 

3. 0 Si o mesmo governador mandou pr~
cessar, e por que crime, os deputados, CUJO 
mandato cassou; 

4.o Si o Governo Federal app~ovou. o ~cto do 
lº vice~o-overnador Constanc10 R1be1ro da 
Maya, aJiu.uclo a reunião ela constit~inte_ de 
Goynz par•l 15 de novembro, ou _si, na.o o 
approvando, orden?u .. ao mesmo v1c; ou ~~ 
governador que nzesse a convocaç<w par.1 
l de agosto; 

5.0 Que providencias tom?u ou p~ete~de 
tomar com relação ás violenmas e ar.·bitrar1e
dades de que foram victin~as naquelle esta~o 
os seus representantes a. camara consti
tuinte. 

Sala da.s sessões, 21 de .iulho de 1891.
Giti'marües Natal.- Leopoldo de Bulhões. 

Procede-se á chamada., à qual respundem os 
Srs. Joaquim Pernambuco, Palleta, Nina Ri
beiro, Retiimba, Nogueira Para:ia&"uâ., Be_l-

, fort Vieira, Uchôa Rodrigues, ]ntl10 a.o Bra.zll, 
Innocencio ;:;erzedello, Cantao, Pedro Cher
mont, Matta Bacellar, Costa Rodrigues, _Ca
simiro Junior, Rodrigues Fernandes, Herm_que 
de Carvalho, Anfrisio Fialho, Nelson, ~1res 
Ferreira, Martinho Rodrigues, Ba~bosa Li?la, 
Bezerril, Frederico Borges, Jose A velm~, 
José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nasci
mento,Pedro Velho,Miguel Castr_o,Couto Car
taxo,Epitacio,Sà Andrade, TolentI!J.O de C~rva
lho,Rosa e Silva,G:onça_lves Ferre1ra,Jose M~· 
rillno Juvencio de Ao-umr, André Cavalcanh, 
R.ay~undo Bandei~~ An_niba_l Fal~o, ~f~ira 
de Vasconcellos,Joao de S1qui~1ra,Joao Vieira, 
Luiz de Andrade, Espírito Santo, Theophilo 
dos Santos. Pontes de Miranda, Oiticica, 

: Gabino Bes~uro, Yvo do P~ado, Oliv~ira 
· Valladão, Leandro Maciel, Fehsbello Freire, 
Auo-usto ds Freitas, Tosta, Zama, Arthur 

: Rios, Garciã Pires, Marcolino . Moura, S~
í verino Vieira, Santos Pereira, Custodio 
: de Mello Milton, Amphilophio, Francisco 

•• ;sodré, LG~vigildo Filgueira.s, Cardos~ de Me_l
: :io Medrado Prisco Para1zo, Mumz Frei
/ •re' A thayde' Juutor, Fonseca e Silva, Nilo 
:P~çanha, Manhães Barreto, Alberto Bran

' :dão, Virgílio Pessoa, França Carvalho, 

Luiz Murat, Baptista da Motta, Fróes _da 
Cruz, Alcindo Guanabara, Lopes Tl'Ovao, 
Aristides Lobo, Mayrink, Furquim Werneck, 
Domingos Jesuíno, Thomaz Delphino, A~to
nio Olyntho Badaró, João Pinheiro, Pacifico 
Mascarenha~, Leonel Filho, Chagas Lobato, 
Jacob da Paixão, Alexandre· Stocker, Costa 
Senna, Lamounier, Alvaro Botelho, Gonçal
ves Chu.ves, Americo Luiz, Viotti, Dutra ~i
cacio, Correia Rabello, Manoel Fulgenc10, 
Aristides Maia, Gonçalves Ramos, Carlos 
Chagas, Francisco Amaral, Domingos Rocha, 
Costa l\fachado, Domingos Porto, João de 
A vellar Bueno de Paiva, João Luiz, Bernar· 
dino de 'campos, Francisco Glicerio, Cezario 
Motta, Domingos de Moro.es, Adolpho Gor~o, 
Ca.rvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Paulmo 
Carlos, Costa, Junior, Rodrigues Alves, Al
fredo El!is, Almeida. Nogueira, Leopoldo de 
Bulhões, Guimarães Natal, Azeredo, Caeta
no ele ,\lbuquerque,Bernardino de Mencl?nça, 
Marciano de Magalh5.cs, Fernando Snnas, 
Schmidt Lacerda Coutinho, Victorino Mon
teiro, P~reira da Costa., Antão de Faria, Bor
ges de Medeiros, Alcides Lima, Thomaz Flo
res, Cassiano do Nascimento, Demetrío Ri
beiro e Meuna Barreto. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer, com causa partici

pada,, os Srs. Matta Machado, Oliveira Pin!o, 
João Lopes, Justinia?o de Serpa, _Amo_E'1m 
Garcia, Pedro Americo , Paula Gmmaraes, 
Urbano Marcondes, Viriato de Medeiros, As
tolpho Pfo, Gabriel de Magalhães, Ferreira 
Rabello, Ferreira Pires, Moreira da Silva, 
Eduardo Gonçalves, Homero Baptista e Ro
cha Osorio ; e sem causa participada os Srs. 
Almino Affonso, Pereira de Lyra, Bellarmino 
Carneiro, Paula. Argollo, Seabra,, Dionysio 
Cerqueira, Pires e Albuquerque, Fonseca. Her
mes, Cyrillo de Lemos, Joaquim Breves, 
Erice Coelho, Sampaio Ferraz, Jacques Ou
rique, Vinhaes, Figueiredo, Francisco Vei~a, 
Ferreira Brandão, Feliciano Penna, Mcnte1ro 
da Silva, Prado Junior, Loj!)es Chaves, Moraes 
Barros, Rodolpho Miranda, Carlos Garcia, 
Rabião Junior, Fleury Curado, Lauro Muller, 
Carlos Campos, Julio de Castilhos, Ernesto de 
Oliveira, Abreu e Fernando Abott. 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior. 

0 SR. 1° SECRETA.RIO procede a leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Communicações : , 
Do Sr. Bueno de Paiva, dabida de hoje, de 

que o Sr. deputado Dr. Gabriel de Magalhães 
não põde co·mparecer ás sessões, por algum 
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tempo, por ter fallecido sua esposa. - In
teirada. 

Do Sr. deputado Amphrisio fialho, datada 
de hoje, de que, se achando prompto para os 
trabalhos da Camara, renuncia o resto da 
licença em cujo goso se achava.- Inteirada. 

Officios ; 
Do 1° sec.1etario do Sena.do, de 21 do cor

rente, communic.;'\ndo que na mesma data 
aquella cama.ra adoptou e enviou a sancç~o 
presidencial a resolução que concede seis 
mezes de licença., com ordena.do, ao Dr. An
tonio Luiz dos Santos Werneck, juiz federal 
da secç;."'io de S. Paulo.-Iuteirada . 

Do Ministerio das Relações Exteriores, de 
i&ua1 data, submettendo a deliberação do 
Con°Tesso Nacional un'.l pedido de concurso do 
Brn~il para as despezas com o monumento q~e 
se vas erigir, na ltalia, em commemor:1ÇC:10 
de uma batalha :llli dada sob o commando de 

· Garibalcli.-A' comrois,.ão de or~.amento. 
Do Ministerio dn. Marinha, tle 17 do cor

rente, em resposta ao ofilcio desta. Camaru.,de 
10 do mesmo mez, tmnsmittindo por copfa o 
resumo das informações relativas a. demissão 
do es-commissario de 3ti. classe ela armada 
\Vanderlino Josimo Ferreira ele Silva, bem 
como da exposição feita ao Presidente da Re
publica, por occasião do pedido do mesmo ex
commissario, para ser reintegrado.-1~ quem 
fez a requisição (commissü.o. de marmha e 
guerra). 

Do ~overnador do estn,do do Pará, de 6 do 
corrente, remettendo por copia o decreto 
n. 366 da mesma data, o qual manda cobrar 
pelas repartições arrecadadoras das rendas da
quelle estado os impostos sobre exportação, 
transmissão e industrias e profissões, e esta
belece regras para cobra.nça dos mesmos.
Inteirada. 

san1fo por Buique, Floresta, S. João e outros 
logares.-A's commissões de obras publicas e 
orçamento. 

De Pedro d.e Alca.ntara Barrozo da Silva, 
pedindo a concessão de uma loteria.-A' com-
missão de fazenda. · ·· 

De Manoel LoJ1renço da Silva Rosa, l?edindo 
perdão do resto da pena que lhe foi imposta 
pelo jury de Pouso Alto, como incurso no 
art. 193 do Codigo Criminrtl.-A' commissão 
de constituição, legislação e justiça. 

De José Braulio Ludolf e Abelardo da Silva 
Guerra, escrivães seccionaes do Districto Fe
deral, pedindo decretação de verba para 
µagamento do seu exercicio como escrivães 
dos Feitos da Fazenda Nacional.-A' commis
são de orçamento. 

De Antonio dà Silveira Varella e outro, 
pedindo permissão para, por si, companhia ou 
sociedada anonyma que orgauisarem, fun
dar um b~nco de emissão com base me
tallica de prata.-A' commissão de constitui
ção, legislação e justiça. 

De Isidro Miralhes Ferran & Comp., pedindo 
privilegio por 50 annos, para explorar a na
vegação do littoral e ilhas da bahia do Rio 
de Janeiro.-A' commissão de fazenda. 

De Eutychio Mondim Pestana, ex-confe
rente da alfandega. do Pará, pedindo melho
ramento de aposentadoria.-A' commissão de 
fazenda. 

Do engenheiro Joaquim AlV'ares dos Santos 
Souza e outro, apresentando um projecto 
para conversão da divida da. propriedade ter
ritorhü, etc.-A's commissões de fazenda. e 
obras publicas. 

Do bacharel Antonio Ferreira <los Santos 
Caminha, pedindo melhoramento da aposen
tadol'ia.-A' commissão de fazenda. 

Do governa~or do estado do Ceara, _de 8 do O Sr. SerzeÇiello - Venho, Sr. 
corrente, enviando dous exemplares 1mpres- presidente, á tribuna para Ü'"dtar de assumpto 
sos da constituição do mesmo estado . .:... Ao que reputo de grande importancia e mesmo 
archívo. ele certa urgencia. 

Do governador do estado do Piauhy, de 27 Occupando a attenção da Gamar-a com um 
de junho findo, envitlndo dous exemph:res da projecto de lei que entende com o futuro de 
constituição duquelle estado.-Ao arch1vo. nossa patria, que diz respeito a fortuna pu-

Do pretor da 7a. circumscripção do Districto blica. e ao interesse nacioµal, e que em todos 
Federal, pedindo licença para processar o os povos civilisados é objecto do estudo, da 
deputaclo major Vicente Antonio do Espirito meditação e dos cuidados dos governos, ve
Sa.nto, denunciado pelo 3° promotor publico nho collaborar em nossas leis sem a pre
do mesmo districto, como incurso nas penas occupação de opposição, embora não abandone 
do art. 220 do codigo criminal.- A' com- o meu espirito · a cogitação contínua e con
missão de constituição, legislação e justiça. stante de ver removido esse grande obstaculo 

á união, á concordia de todos os brazileiros-
Requerimentos: -0 governo actual. . 
_Do engenheiro J~ão c11::0~-:a~i d~~· ~á ::- o SR. JosÉ ?lfaRIAXN0-0 governo e o Pre-

re1r~t e Castro, pedmdo prlvlle;:, 0 PJ~ O - sidente d-i Republica eleito pelo Con o-re~so 
O, co ,.1 ·rr· rant1·., elo J·uros de 6 º( sobre o . .. ' o :s 

n :s: I< o'.1 "" ~. e que nomeia livremente seus ministros. capital maximo de 30 contos por kllometro, · . . 
pa.ra uso e o-oso das estradas de ferro entre 1 O SR. SERZEDELLo - Sun, mas deseJo ver · 
Pesqueira e ºsanta Maria de Araguaya, pas- esses secretarios substituidos por quem melhor 
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saiba cumprir o seu dever_, bem ~consellle o 
chefe do estado e que ma10res trtulos possa 
apresentar a confiançi1 publica, a confiança 
nacional, sem a qual neste regímen não com
-prehende-se a existencia honesta, digna e es
tavel de governo algum. (.Apoiados.) 

Venho, Sr. presid~nte, trazer. á apreciação 
da, camara um proJecto de lei, prestando a 
minha frac:'.. collabomção (niio apoiados) a, 
materia que julgo de magna, de tr<.\nscen
dente importancia. 

Trata-se de um projecto de lei, de accordo 
com o que preceitua o § 17 do art. 72 Lle 
nossa C::onstituição regulnnúo a pl'oprieclade 
das minas pelos proprietarios do solo, e es
tabelecendo as limitações tL bem eh explo
ração deste grande ramo de industria: Elle 
foi elaborado aproveitando o que de uttl en
contrei nas legislações fr,rnceza, allemii., chi
lena e mesmo ~portugueza ; mas devo dizel-o 
que aquillo que contém de melhor, de rna!s 
completo, é devido ao illustrado Dr. Antomo 
Olyntho, deputado pol' Minas Gel'MS, cuja 
proficiencia é por nós conhecirl:i, e que ins
pirou-se no notavel trab:llho do distincto 
brazileit'O Dt'. Souza Bandeirn, sobre o as
sumpto, quando defendeu these <lo concurso 
na Escola Polyteclrnica. 

o SR.. ANTOXIO ÜLY~THO - E' exacto, e 
um trabalho de granel e merecimento. 

o SR. SERZEDELLO - o assumpto é mesmo 
ele actualidade jú. para fazer cessar os abusos 
que começam de pr<üictw-se. 

O SR. Jo.A.o DE SIQUEIRA-O governo actual 
ainda não fez uma só concessão de exploraÇ<""io 
de minas; as ultimamP.nte concedidas o fo
ram pelo governo provisorio. 

O SR.. SER.ZBDELLO ... já para armar o 
governo da União e dos estaclos dos meios le
gaes necessarios p:wa intel'virem criteriosa
mente salvaguardando a, riqueza nacionn.l. 

Sr. presidente, V. Ex:. bem sa.be que este 
projecto de lei é exigido pelo § 17 do art. 72, 
pois resaltn, da, lettra e do espírito desta dis
posição que nã.o foi intenção do leg-istador 
constituinte sugeitar a propriedade das mi
na.s, ao menos de certas minas, ao direito 
commmn •. a.o mesmo direito que regula a pro
priedade sobre o solo. 

O SR. A~TONIO OLYNTH0-Apoia1lo. 
o SR.. SERZEDELLo-E' minh'.1. convicçã.o 

que esse artigo salvou, não qonsagrando 
completamente o principio da accesslio, não 
applicanclo às minas e à sua, exploração o di
reito commum chi propriedade te1'ritorfül, da 
proprieclar!e superficial, o futuro deste paiz. 
Exigindo limitações a. essa rJropriedade a bem 

· da exploração, evitou incalcnliweis males fu
ttjros e consagrou o salutar principio de que a 

propriedade das minas deve reger.:se por le
gislação especial. (.Apoiados.) 

SI'. presidente, quando nos reunimos neste 
mesrno recinto em assembléa constituinte 
operou-se, como uma salutar reacçã.o ao re
gímen decahido, uma verdadeira allucinação 
pela fecleraç:Lo. Alguns levaram·o seu exage
ro a ni'io ver sinã:o os estados e nã:o a Unfüo, -
a, tudo querJr para o estado sr,m a mínima. 
preoccupação pela, União, que ficava no en
tanto respons:wel pelo nosso credito, pela 
honrn. nacional, pela, integrir.lacb do FJosso 
terr-itorio e pela grandeza, progresso e futuro 
deste paiz. O radicalismo exagerado foi de 
tal ordem que, apezar dessa situação jit.de si 
perigosa, houve quem nos dividisse em fede
ralistas e unionistas,quando era certo que era 
tal a fascinação que sobre todos os espíritos 
exercia a, mn~íctt palavra de federação que 
todos convergiam, rnto par~1. uma vercladeirn, 
união federativa, em que os estados indepen
deutes,autonomos,n, i1ar da mais ampla de~ccn
tralisação administl«ttiva, conse1":assem essas 
grandes ligações ela. unidade elo direito, <ht 
unH<tcle política, da existencia de um povo só 
e de mn<L patria ima ; mas ptira. uma, verda
deira confoderaç~ão ou união de estaclos sobe
rn.nos, como si fossemos nações ou povos 
distinctos, a que um interesse momentaneo 
mantivesse p1·e~os. 

Foi em urrni dessas occasiões, em um desses 
momentos de reacção contra o systema de
cahiclo, de ador<wão justa pela lfüerdade dos 
estados, que foi ü.pre~entmla a ídêa de que 
as minas seriam propriedade tlos proprieta
rios do solo. 

E1·::1. a consag1•ação completa. do principio 
da accessão ; era o propriet,lrio da super
ficie senhor da riqueza profunda do que muita 
•·ez não sonhou, nem conheceu ;-: era· elle 
<1ono da mina, podendo vendel-a, doal-n, inu· 
tilisal-a, exploral-a ou não, sujeito apenas á 
legislação commum ; era adopção do syste
ma C]ne em parte alguma está em vigor, a não 
ser na Inglaterra, que já tem reconhecido os 
seus inconvenientes, ftpesar das condições es-
peciali::;simas desse paiz. . 

o SR.. ANTONIO ,ÜLYNTHO-Lá mesmo a le
gislação tem sido I!lodificada, e para as colo
nias o regimen () outro. 

O Sn.. SER.ZEDELLo.....:.E' exacto que na In
gla.terra ir.esmo reconheceu-se, apezar da e~
istencia almndaote de minns: a.pezar da vro
priedade do sólo achar-se em mãos de indiví
duos em sua maioria capazes, dispondo de 
grandes capita.as, reconheceu-se o grave in
conveniente _deste 1wincipio qne não da garan
tias a não exploraç~1c, de s11bst;1.n<:ias 11ue são 
o alimento das indnsi:r-ias. 

A lei de 1872, qua exige desde o começo 
da exploração aos proprietaríos _do sólo o 
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cer~iflcaclo de .con;ipetencia. e uma prova di~S?· 1 cipio c.o~servador da pi:_opriedade _;ele outro hn. 
Felizmente, porem, deY1do a uma sabia a questu.o da exploraduo, lu o rnteressc in
emendu. a pre:;ontatla. pelo Dr. J ose Hygino, du:;trial a. attender-. H i, pois, neste assum
um dos espiritos mais pensadores ela Cousti-1 pto J.uas questões distinctas: a J!r'Opriedadc e 
tuinte, ficou a propriedade das minas pelos a exploração. 
proprietarios do. sólo e a saa exploração o SR. AXTOXIO OLYXTHO _ 1\ poiado. 
dependendo de lei que reg·ule o assnrnpto e _ . . 
tmco os W.mites. Hoje 1n<li5 calmos, fóra das O Su. SERZEDELL<J-Em relaçao a pr-oprre-
paixü ·s (le momento, podemos tratar tlo as- t!acl~, apr~sentan2-se qu'.ttr?. soluÇ;uc5 : a n.~
:mmpto, qne é de alto e vital inter2sse. cessao,_a invençao, o princ1p10, da sobe1·::_i,nm' 

O p1·imeiro ponto a Jiquidi.lr, Sr. presidente, da coro:1 0:1 do Estado e nm srsteim~ mixto 
e saber· si pode111os em face do no::;so direito que apr0ve1ta o que ele bo:n e ele utll tem 
constitucional, si devemos applicar as minas cada urn dos ~1·es. pdnc~pi~s _cxclus:vos. _ 
e á sn<L exploração o direito commum de pro- Os <l?us pr1_me1ros prwc1r10~-'.) da accassao 
priedatlo torritol'ial ; isto é, si tle\'em ter os e ~ d~ rnvcnç~o p:u:tem tb I'lea .rruc a appr~
vr;ç_prietarios elo solo superficial a proprie- pr~;::,çao _das mrn:.ts e <~ssumpto s~mentc uo ~1-
dacle das minas na mcdiLht e extensão de sua rerto pr1v[t,!O por ma101' riue St>.J:1 o excepc10-
1n~opríed::de com a liberdade lle explorai-as 1 n~l in_tcressc .que a eUas s~ prenda. o ter-
ou deixar de o razer. ce1r0 liga as mmas a sober.:tma do estado. 

Na minha opinião a nossa Constituiçrt.o con- . O systema dli accessüo, nc3eitn,, como cli::;~e. 
sagrou o regimen de excepçiio, desde que no somente r:n. Inglabr~a, nno da. g:lr::u~tia.s 
§ 17 du art. i2 exigiu lei ll'aç~'l.wlo limitações contr:: n. .no.o cxpl?ra9<tO ~e m::i.t:naes m11.1e
ú propricdar!e das minas a bem d<'l. ex:ploraçã.o ra~s rndrsp~nsaveis as. rnclustrias. ~ntreg-<.l. 
d.;sse ramo de inclu.stria. g assim elevem. ser ob,Je~to de üw g1·arnle interesse puhltco, que 
sr. pt·csiuente, portJue lia certas substu.ncia~ a.ffec:ta a to~a. coi!cctiYidade, que ontend~ com 
mineraes qnc toem g!':tmle importancía eco- o desenvo!rnnento ~ progre~so Jo pa.rz e o 
nomic,1, ha algumas que con::;titu:~m vci·da- ben~ est:.tr .. d'" soc1~clacle, a g:anan_cm, ao 
dcira riqueza. publica 0 são objccto uc in- eg~1smo e a 1g·no~ancm ele proprrntar1os que, 
teresse nacional (apoiados), e do maior zelo n~llltas •:cze~" nao teem os cabedaes mat~
dos "'Ovet•nos r.las principacs nações · outras rrnes e sc1enti1icos p:tra fazerem a exploraçao 
poré~n. por sna abundn.ncia, apezar (ln, utili~ con.:10 el_l~ eleve ser feita. Uma_ exploração 
datle irn.lnstt'ia.l que teem, não exigem lca-isla.· esta ~ll.J~lta n. rcg~as Je 'l ue nao se pode 
ção especial. ~ prcscmd1r p:~ra tlrar della toda a. utili-

E' claro, senhores, que as minas de ullrn. dade ;- é a:;sur.t que de:em as_ explorações 
não teem a m8snrn. imtJortauciti que as de ar- começa.r 9e. baixo J?ara c1:1m, nao só J2ara a~
iln.; :'\.-.; d~ 0·11'J oa as m\n ~ii·a.s de far1\:> não tac;1r as Jazidas mais profund;:s que ~ao mais 
gão compara veis as pedreiras ou mesmo ás tr::tball10, ond~ g<~sta-se mmto mais e onde 
::;azidas de marmore. menos resulta.ao tira-se, cr.lmo tambem por-

Eis a razü.o porque os publicistas e toLlos os qu~ nü.o proce~ie~do-:.::e assim fica.rã.o os pri
tratadista.s, ao passo que applica.m e acoase- ~ne~ros trabalhos inundado:; _peltic:1.gua e essas 
llrn.m um ri:i.~·imen de excepçã.o ao que cha- Jazidas completamente perdidas. 
ma.m minas, ocnnsideram como sujeita:-:; ó. !e- Desta forma as jttziclas superllciaes, ou me
gislaG~O eommum as pedreiras e as jazitlas nos profun1la:;, s8rã.o exploratlas cobriuJo 
q uo fürnecgm materb.cs à etlilkaçã:o como o pelos seus grandes lucros as despezas, ou 
rnat·more, o granito, ou substancbs necessa- compensando do pou:::o lucro que tenham dado 
ria.s ao pt·ep·J,ro do sõlo agricoli1 como as ja- as pofündas. Nã.o e isso porém o que fazem e 
zidas de ph-.Jspllatos. Em l•'rauçn.. como o mos- o que farão proprietarios do solo que olharão 
tra!n DLlpont e Duloz,a lei de 1810 consu.ge.)u apenas para o seu interesse e para :1 necessi
para as minas o regimen do excepção, e defi- dadc de fazerem pequenas despezas(A.poiados.J 
ninclo mina não comprehenzleu somente as Ha ainda. outro inconveniente, que o 
jazidas subtcrrancas cuja exploração se faz principio da. r..ccesslio, isto é, o principio que 
por meio ele poços ou galeria.s; com prellendeu considera. a mina. como propriedade nas mes
todas as jazitias de base metallica exploradê'l.S mas condições eh propriedade superficial, 
na supertlcie. Para nõ~, desde que o § 17 podendo o proprietario do solo gosal-a, doal-a, . 
art. 72 determinou que a propriedade das vendel-a., dispor della na mes1na extensão da. 
minas pelo3 proprietarios do sólo ficava de- propriedade superficial, não evita trazendo 
denden te de limitações traçadas por lei a bem para o campo da pratica complicações, deman
a exploração, a. qnestão se acha resolvida.. das e, porconsegninte,demora naexploraçãoe 

Vejamos, pois, o problema legislatiYo. prejuizo para. a sociedade. Rofiro-me, Sr. pr.:i
A meu vet' é elle duplo; ahra.nge duas sidente, ao facto de ser necessario para a 

parte3 ou duas questões distinctas: de um exploração de certas minas um vasto campo 
la.do ha a questão d~ proprieclade, ha o prin- e uma larga zona, pois é certo que a jazida 

Ca.m:i.z:a 'Y. I 62 
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sendo i:-re;;llla1• e p1•ofunda, maior extensiio 
deve ter o purimetro d:~ n.iu:~ - p:wa certas 
minas urn:i. profumlidade <le 20 a. 30 1Mtros já 
e:tige perto de 100 hectares de s11perllcie. 
A divisão, pois, do solo pelos propl'Í tit:~rios é 
quasi sempre um obstaeulo qne teem el!Gs 
para. a exploraçii.o da!' minns, e si> n 1'orm,1ç:i.o 
ile syndíeãtos entreetles re:ioLve1faa quP.stllo, 
sendo aliás ü;so di!ílcil pM não poder adoptll.r
se uma lia.se rar.oavcl pam :1 db·i~ão dos 
lucros da exploração: este tem me11or super
ricie e maiol' porçã.o ou porçito mais rica <la 
mina, aquclle tem maior porção d.a :.mperficíe 
e a min•i menos ricrL; neste u. nliuct é pl\uco 

. profunda, narinoLie é muito_ Eis as :·azões da 
inconvenienci:1 do principio chi. ;1cces:><.\o, só 
:tcceíto n:i inglaterra, onde os p1·o;irie t:trios 
do solo são ri11uissimos, teein grandes recnt'
sos, mas oncle j :'t : e teem poSto em pratic:~ 
medidas tl•J rest l"Ícçiio. 

Noss•t Constitu'ção folizmente niio con*L
{frOlt comple t_a1!1t:u te o pt·inci p_io thl tL_ccessito 
aesde ri ttc ex1grn q tL<: nm ~ lei cspeual tr:1-
ç.1sse as l i1ni tac;õe3 dn p1'opriod~t(le po1· p:ll•te 
elos prop1·ictarius tlo &1!0. E nssim de\'ia ser 
porque raso:Lvelmente não comprehernle-~e 
porque a proprie1lade supet·iicial domine tL 
profüotlo tle 'l uc 1nui t:\s V~l.eS n<io se tem no
ticia e :;oln•c a. ri nal niiv ex:er<!eu-se o trab.tlho, 
fundamento mo1·:tl do direito de proprie
dade. 

o sysfonHL da invonção ou ue Tnrgot en
tenue que :1.s minas devem ser proprieil<vle 
do inventor. Este pt•incipio tla. invenção 
:ft!ia-se a foutrina dt\ occupa~ão, e tinha a 
B'rand~ vantagem, tt principio de excitar as 

. mvestzgaçõus, de leva.l' o homem ti. logn.res 
·longiquos descobrindo terras, enriquecendo n. 
geograph:o. e a sciencia, sendo nesse tempo 
as investig:.u;ões ou descobcrtt1s de minas 
cousa pnrn.mente ernpitil::a .. D'aM o te!' cabido 
em descredito o system'.l. ue invenç,"t.o já por 
que as tert:as so acham quasi todas occupa.Jas 
j a porq11e e;sas investig-acões, feitas sem me
thodo, S~!1\ ScicnciQ, ralbavam quusi Sempre. 

Hoje n:to: o principio da invenção que não 
foi condemnado pela nossa Constituição tem 
alguma impol'tu.ncia, porque, para tlescobrir 
uma. mina são precisostraballios de sonda. ~em 
que presuppõe o eonhecimeoto geologico do 
solo e in\lucções scientificas de certo valor, e 
isso custa muito trabalho e gra.nde gasto ... de 

· capitae$. 
E' e:s:acto que não se pó1le acceitM em 

absoluto.o principio da invenção. 
Compre11ende-se bem seguramente que ú 

descobridor o inventor tenha direito a inde
mnisação, tenha mesmo o direito de füzer as 
suas explorações para descobrir uma mina 

· que vem enriquecer a Nação e felicitar' a· ín.;. 
dustria.; mas não comprehende-se por que essa 
ndemnisação consista na posse e:xclusiva da 

mina com preterição do proprietn.rio do solo, 
onde foi ell;\ encontrada. (Apofodos.) 

O principio da invençã1) fom suas cansa· 
grações-é a~sim riue '~ lei prussian;1 de 1865 
applicad:t hoje à Alsncia e ii. Lorena. estabele
ceu o direito do inventor ú. concessão. 

O principk> rl:1. solierania füi. na.cão, isto é, o 
tli1•eito a bsoluto destt sobre as minas tiro 
sua m 1.ão de ser da idé« de que os min::t.s 
devem no seu V<tlor , a sua. import1tncia a sua 
i1 1aior ou rneuo1· ut ilidade, ao meio social, á. 
collectivi·lacle, ª"trabalho humano accumll
lado e siio po1' isso objecto de interesse pu
blico, e não podem ser concedidas a individuo 
algum, sinão so!J condicç1''fo de que o seu inte
resse h<\ de fic<\l' subor< linado no <b. collecth·i
d;t•le. Elle co111prehend.e a rlomauilidorle, 
isto é, :t e:qilomção l'eita à custa. do Estado 
ott a concessão, bto é: a attrilmiçã.o das mi
nas e ú direito Je explor;1ção a p<irticu lares 
ou companhias C1lm restriC\~i'.íes mais ou menos 
fot•tes. 

11·r:is perg-11nb1· se : A nossa. Coustituiçiio 
eo11sngrL>11 um pl':ncipio exclusivo~ Gonsa
g1·antlo-o on niio conctemnou al gnm tios ou
tms ~ 

Diz a ConstituiÇ'ão : ris mim~s per tencem a.os 
proprietarios d•) sólo sa l v:1s a.s limitações que 
forem esta lelechl;1 s por lei a bem tia explora
ção de~te ramo de ín i.lust rln.. 

8' cln.ro, pois, que a Coustituiçito Lraç.ou 
limi tes a ess:i. proprfrdade, que o legislador 
cog·itou, de mina.s que não poderiam constituir 
propriedade ex:clusi\'<t dos proprietarios do 
solo na extens'lo e com as regalias que tem 
cllcs sobre a proprie·lade superficial, e ainda 
mai,; que a ex:ploraç."io dessa.s miuas sendo de 
interesse geral deva ser regulada por lei es
peciA.l. 

Eis a raz'.io porque não reputo erroneo 
applicar a essas minas, desde que nüo foi-lhe 
:rpplie<\llO C'l prin ~i pio exclusivo d[!. Mcessão, o 
regimen da. concessã.:i, exercido conforme o 
ca.so, ou pelo Governo da. União, ou pelo go
verno dos »stados. O regimeu ili• cooce>,são, 
isto é, o direito exclusivo de conceder a explo· 
r <içlio indifferentemente, quer ao proprietario 
do solo, quer ao descobridor da mina, quer 
a qualquer pessoa que otrereça as garant ias, 
e:rerciclo pelo estado, deve ser sujeito a cui
dt\dos e a. restricções que respeitem direitos, 
q11er do proprietarjo do sólo, quer do desco
bridor da. mina. 

O systema que consagramos no actual pro
jecto de lei é um systema mixto em que apro~ 
veitamts o que de util e de bom l inbam cada. 
um dos tres "Primeiros systemas exclusivos, 
<le accordo com as lições que sobre o assuni
pto· colhemos dos povos mais cultos. P ro- · 
curamos· ser escrup'uldsos1 l?ôrque as minas -
fornecendo ás industrias de producção os ma
teri.a.es que transformam e utilisam, não e 
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possivel deixar isso entregue á má fé, umas 
vezes e outras, à ignorancia dos proprieta
rios. As riquezas mineraes produzirias por 
causas geologica.s e que esca.pam á acção hu
man:i, uma vez estragadas, não ha, meio de 
tornai-as a obter, e o paiz que as não tem ou 
as pel'de, tera de ir procurai-as fóra para 
alimentar as su1.'\S industrias e acha-se por 
conseguinte em condições de grande inferio-
ridade. (Apoiados.) · 

O que é preciso é distinguir bem, é· ver 

do-o, faril. obra de patriotismo e terá assen
tado ns bases da. nossa grandeza f:'utura e de 
nossa hegemonia industrial no munrlo. (Muito 
bem; muito be1n. O orado,. i muitp felicitado.) 

Vem á mesa, é liúo, considerado objecto de 
delib3raçã.o e envi:1do á commissão de con
stituição, legislação e justiça o seguinte 

PROJECTO N, 47 - 1891 

quaes sã.o as minas que por conterem ma- Regula a propi·iedade das minas e dei outra 
teriaes que, por sua utilidade, constituem ri- pr·oviclencias 
queza publica, pertencem de alguma. sorte a 
todos coiro a agua e o ar, e precisam de ser 
explora.das para progresso da iildustria, 
grandeza, da patria e hem estar da commu
nhão soci:tl. Os materiaes mineraes que são 

CAPITULO I 

PROPRIEDA.DES DAS :\IIN AS 

cxtrn.hidos pelas industrias mineiras podem, Art. 1. o As minas pertencem ao proprie
eomo V. Ex:· sabe, Sr. presidente, ser divi- tario do só lo, salvas as limitaçGes estatuiclas 
tlidos em .tres grandes categorias sobre o na presente lei. · . 
ponto de vista tlc qne nos occupnmos. Art. 2.0 A mina e reputada um immovel e 

l 0, combustíveis mineraes como ulha, li- constitue propriedade djstincta da propriecla.de 
gnito, autmcitho; superficial. 

2°, mineraes met:1llicos e metaes; O proprietario do sólo em que existam mi-
3", materit~es destinn.tlos a industria ela nas deve legitimar sua propriedade perante o 

edificação e o adubo do só lo agricola, como Governo da União ou do Estado onde ellas se 
gr:i.nito, marmores, phosphatos etc. encontra.rem. 

Entre os mineraes combustíveis a, ulha, tem A propriedade da mina, serà concedida sem 
uma, importancia enorme. Elia fornece o limitação de tempo, e, uma vez .:idquirida essa 
combu~tivel e indirectamente força motriz ás poJpriedade,ella se regerá pelos princípios do 
industrias; ella. é largamente npplicada nas pireito civil, salvas as restricções legaes. 
usinas de Q"az, na metallurgia etc., e delln. Considern.m-se immoveis, como dependen
tinalmente '"derivam-se os oieos de alcatrão, cias da mina, as obras de arte, machinas, in
côres de anilina, e grande numero de essen- strumentos de trabalho e animaes destinados 
elas. · exclusivamente ao Serviço interno da lavra. 

No começo do seculo passado a producção Art. 3. 0 Para os effeitos legaes, se enten-
da ulha era de 12 milhões de toneladas e hoje dem por minas as jazidas naturaes das se
ascende a mais de 280 milhões • f;:i.zendo a ri-. guintes substancias: - ouro, prata, platina, 
queza da Inglaterra, dos Estados Unidos e cobre; chumbo, zinco, cobalto, nikel, bismntho, 
tambem da Allemanha que-tem o maior cui- antimonio, arsenico, estanho, mercurio, ferro, 
daclo com a bacia do Rhur-a maior da Eu~ manganez, e outros metaes no estado nativo 
ropa continental. Com a mesma importancia e seus minerios ; carvão de pedra, petroleo, 
da ulha, encontram-se minas de min3raes enxofre e sulfatos de base metallica, sal 
metallicos, como sejam 'ls de ferro, cobre, gemma e outros saes associados na mesma 
ouro, prata, ·zinco, estanho, chumbo, etc. jazida. · · 
muitos delles metaes industriaes do mais alto Art. 4.G O proprietario do sólo póde la-
"\'alr. vrar, independentemente de licença, as sub-

A Inglaterra e a Austria Hungria zelam stancias não esl)ecificadas acima,conformando
com avareza as suas minas de cobre; a ltalia se com as prescripções regulamentares· rela
e a Hespanha ·as suas de chumbo ; a Bel- tivas á saude publica e ã policia da minera-
~ica e a Prussia as suas de estanho e só nós ção. . . 
aescuramos de tudo. · Igualmente não depende de licença o apro-

Vê,pois, Sr. presidente,esta digna Camara, veitameo.to das areias auríferas e de quaes
que o projecto ora submettido ti, sua aprecia- quer outros mineraes que se encontrarem nos 
ção cura de transcendente questão,de assum- rios, e em terreno~ ·de alluvião, si essa ope
pto da maior .relevancia,que precisa ser estu- ração se fizer ·por m~io de estabelecimentos 
dado á luz da sciencia e da experiencia, para volantes. 
fomentar o nosso .desenvolvimento industrial . As-jazidas de pedras precio.sas se regem 

··e o nosso pi'bgresso~acautefündo·o ·ruturo:·· · pefasclfsposições do ·artigoeparagrapho pre- . 
Si a illustrada commissão a que vae ser en- cedentes, menos as jazidas de diamantes, qua 

tregue acceital-o, éorrigindo-o e melhoran- serão submettidas a um regimen espec~l. 
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Art. 5. 0 O proprietario tla mina tem o di
reito exclusivo de l<.1.vrar os minerae:; de::;i
gnados em smt concessão e existentes no re
spe~tivo perimetro. 

Quando outros minera.e~ forem encontl'ados 
na. mesm11 jalicla, mesmo que nii.o possam S31' 
lavrados separadamente, torna-se uecessarin, 
um::i, nova concessão, na. quul se designem os 

Dentro do prazo de seis mezes sei á. ex:bi
bida pelo peticionaria, perante a l\Utoridade 
competente, uma planta da. Iocal'dadc onde 
esta situada <t 111 .:llêL ; uessa plant:i, que deve 
ser leV<llltada por profissional, se fürá a iutli
caç~fio da. jazida. e de sua extem5ão ; a ella 
acomp,rnharão amostt'ns tlo minerio em 
quantidade sut11cieute para os exames e todns 
:is inf'ot'mações que puderem esclarecer as al
leg-ações do pretemlente. 

llO\'O.:i mineraes que contém n, mina. . 
Art. 6.0 Si durante a exµloraçüo ela m111a., 

cujo proprieta.rio não seja ci mesmo da super
ricic, forem encontradas substancin.s, que, por 
essa lei, pertençam ao dono do sólo, o pro
prietnrio d;t min<'I. pórle se1·>·ir-se dessn.::; sub
stancias unicamente para serem utilisatlas nos 
tr<'l.ba.lhos <la mineruçJ.o, pertencendo o re
stante ao proprietilrío elo solo,c.1so os reclame 
dentro do prazo de mn mez, depois <1ue lho 
for communicada ou conhecer tal clescol.J2rb, 
indemni.s:rn<lo, porém, aq exploraclo1· o custo 
dt'I. extracç~lio. 

Art. 7.•· P;n•a o aproveitamento da min::i. 
é reconllecid:t por cstn lei a servidão do 
sólo. 

O explorador da minn, pci lo occupal' o tel'
reno qne l'or nccess:wio p:trn. n.s . constrncN~s 
e ob1·as acc3s3ori~s, bem como a1:-ro\·eit1tr-~e 
das aguas e du.s nHi.ttas, obsen·:1das as re~· r·as 
que se prescreverem para g'<trantia e inde
mnisaç;.l.o c!o propriet::trio tlo só!o. 

CAPlTULO II 

ACf~UISIÇÃO DA PROPRIEDADE 

Da concesstío e elas pesgtti:::as 

Art. 8.0 As minas podem se1' aJquiridas: 
a) pelo proprietario do terreno onde elia~ 

se acliarem ; 
u) por qualquer cidadã.o que as tenlw. tles

coberto nos terrenos devolutos ou em terre
nos jã. po53uidos, mefü'l.nte as cufüliçües 
n.tleante e;:;pecilicn.das. 

Art. \1. 0 O proprictario do sólo, que tiver 
de constituir sua propl'iefat1e mineira, deverá 
encn,minba1· o pecliuo lla conce:;süo, em tlupU
cata, ao Governo do Esta.do onde estiver si
tuado o terreno, ou ao Governo da, União, si 
estiver a mina em terrenos desta. 

Findo esse p1·azo, e si i1.ilo forem sn.tisfeitas 
as oxigenei as do paragra pllo precetlente, cou
"idcr:w-se-lla o pedi·fo de r:enhum etreito. 

Satisfüitn.s as exigencias legae.s no prazo. 
de :>eis mczes, e 115.o tendo o Governo neces
shb<le de outr<lS informações technfons, serú 
expedido o decreto <lc concessão, si não n.ppa
recerem rcclamaçü2s fuudad .;.s em direito 
adquiriuo. 

No caso de apparecerem. reclamações. o Go
Y!Jl'llo as clecii.lirá, depois tlc _ou vidas as partes 
in te1·css1cla:;. 

No ilecreto 110 concessilo, alem 1.l:is clausulas 
e~pec.h:es, se declarmã.o: l\ o per-imctro pro
visorw ; 2", o pr,'tzo pam a. <lemarcação desse 
perímetro. 

A concessão deve sei- limitada, tanto quanto 
for possível, por linhas rectas no, superticie 
e por planos de indetinida profLmdidade. 

A extensii:o será determinada por metros 
qunrtrados em projecção liorizontal e pôde 
al.Jrangel' toda. a are;t do terreno possuido. 

Cumpee ao concessionario, sob pena de ca
<lucitlnde da concessão, requer·er <'I. fixação do 
perfoietro definitivo por engenheiro de minas 
o!Iicial. 

Si, esgotado o prazo, não estiver fixado o 
perímetro detlnii:ivo, por culpa do concessio
na.rio, ter-se-ha a cor.c::i:;são de nenhum effeito 
e fica. li ne a o Governo de concecler a mina a 
qualquer outro cidaclü.·J~ como si estivesse ella 
em terras devolutas. 

Ar~. 10. Tem direito ndquirido à concessão 
de mrnas, nos terrenos devolutos, o descobri
dor ou inv·entor das mesmas, que houver re
sul vado seu direito em tempo. 

.Art. 11 • Tem direi ~o ú concessão de minas 
nos terrenos possuídos o inventor que tiver 
em tempo resalvado seu direito e que tivi;;l' 
obtido permissão para. efl:'ectuar pesquizas. 

Nâ r3pn.rtição onde fori~m en~regues as pe
. tições sera uma dellas restituída ao interes
sado;·cOfll: n. <leclaração do dia e da hora tla 
a p resen t açã.o. 

A petiç.:'io deve conter o nome, domicilio e 
naturalidade tlo pr·etendente, a situação da 
jazida, a natureza do mineral, o nome pro
·posto· para u. mina e a área. j utgu.da, nzcessaria.· 
par<i o tralm.lho. 

Deve acompanhar a petição documento que 
prove a posse do terreno. 

Art. 12. A resa.lva do inventor "Terific1-se 
por meio ele com.municação" minuciosa i~ita á 
Gamara :Municipal da. localidade sobre a exis
tencia da mina e a possibilidade de ser lavrada. 

De tal communicação la-vrar-se-ha termo 
em registro proprio; dando-se logo 'certidão 
ao in-ventor, o qual se apressará a remettcl-a 
ao Go-verno,justificando o pedido de concessão .. 
que deve ser feito . no .. pva.zo .maximo ... de ... , um ... ... 
anno, sob pena de perder os direitos de in
ventor. 

Art. 13. Sómente se considera inven~or, 
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para o::: elfoitos dos artigos antecedentes, 
aquolle que tiver achado, por meio de pes
quizas oa de trn.b:\lhos ue explora.ção, um 
mineral na proprhi jazida natural. 

As duvidas que occorrerem sobre a qualida-
1le do inventor ou sobre a legitimidade <la 
c0mmtmicação serão decidicfas pelo Poder 
.Jurliciario. 

Art. 14. Par~i o inventor d.-L mina oMer a 
respectiva. concessilo deverá encaminhar suas 
petições como foi dito no art. 0° e seus pa
ragrapht'S. 

Logo que o Govcmo tivei recebido a, petição 
do inventor da mina, rfoven't mandar publi
cal-a pot· edital !1i1 folha otficial e nas folhas 
mais import::i.ntes do muniêipio onde estiver 
:sitoada a jazida. ou, na. falta. desS<.1.S, serã. o 
edital affixatlo nos Jogares mais freqnentados. 

O proprietario do sólo seri pe5so11lmente 
intimado, si a milla ::e achar em terrenos 
possuicl1 is. 

A arca maxima qne póde ser conce<lida a 
<JUem não for 'Proprietttrio do ~ólo é de 500 
hectares. 

Art. 15. Q1nlr1uer cidarlão tem permissão 
1le r.es911izar !los ter-!'Gnos devolutos, procuran
do J~'lz1das 1mne1·aes que se prestem à explo
racao. 

Art. IG. P;tra. fazer pesquizas nos terrenos 
i)ossuidos é n!'!cess.irio obtei· licençtt tlo respe
ctivo dono ou de quem suas vezes fizer. 

Essa licençn, deve ser dada por cscrípto, 
ficando bem determinado o locn,l a <J.Ue ella se 
refere, de modo <1. evitar, no futuro, choques 
entre direitos do inventor e elo proprieta,rio 
do sólo. 

Quando o proprietario do sólo recusar li
cença para. se fhzer pesquizas nos terrenos 
onde exishm indícios de jazidas mineraes, 
coml?e~e. á suprema. autoridade .judiciaria Jo 
mui:i1c1p;o conceder tal permis:>ão, o que de
verã; sempre fazer de~ois de prévfo, audiench 
tlos lllteressaclos, estipulanrlo-se desde Joo-o 
um::i. i?demnisr..ção petos µrejuizos que ta~s 
pes<J.mzas possam trazem ao dono do ter
reno. 

05 in licios 'le jazidas, de qne rezo. o para
grapho precedente, devem ser reconhecidos 
por um _engenheiro tle minas ofücial, a quem 
o proprrntario do sólo não pôde recusar esse 
exame. 

As inclemnisações ao proprietario do sôlo 
·devem ser _d~terminadas por peritos, como 
nas ac;ões c1v1s. -
. Art. 17. Se~pre que o dono do sólo e o 
mv~ntor da mma entrarem em accorélo, quer 
para ?-S pesquizas, quer para a acquisiçiio de 
propneda:le, tal accordo deve constar de um 
contraeto·eom clausulas bem de.tinidas1 e Mto 
por escriptuN publica. · · 
~rt. 18. Quando não for possivel a·~cordo 

am1ga-vel entre essas duas partes, a demarca-

cão da concessão feita ao inventor ela mina 
se far<~ judicialmente, por meio de peritos 
profiss1ona.es ou engenheiros de minas. 

Esses mesmos ou outros peritos, em que se 
accordar, arbitrarão a indemoisnção que deve 
ter o dono do sólo, a IJUal poderá ser fix:a ou 
proporcional aos rendimentos da explornr;-ão . 

Art. 19. As desperns com o rwocesso da 
concesáio e com :1s diligencias que se fizerem 
necessarias correrflO por cout~ do:5 interes
sa<los. 

Art. 20. A licença -para fazer pesquizas nos 
terrex:ios po::suidos não poderá abranger área 
superior de 500 hectn.res, devendo o períme
tro ser 11emarc;>-.do por um engenheiro de mi
n:1s omcial, com citação ao proprietario do 
solo e dos proprietarios das minas situadas 
nas proximidade'S. 

O cidadão. que tiver obtido licença para, fa
zer pe.;quizas, não póde ser preterido pnr ou
tNm em seu direito á concessão, durante todo 
o tempo da lice_nça e até d~us mezes depois. 

O prazo maxuno que pode ser concedido 
para. se fazer pesqnizas em terrenos possuidos 
será de dous ;mnos, podendo ser reuovado 
por .insta causa., até outro tanto tempo. ' 

Caduca a licença, si não forem começados os 
trabalhos de pesquiza tres mezes depois de 
concedida a fü:eoç:t ou si forem os mesmos 
tra bafü 1s interrompidos por igual periodo de 
tempo, sem autoriznçã,o administrativa. 

Art. 21. O ex:plor·aclor que fizer pesquizas 
e!T! ~errenos devolutos não poderá vender ou 
util1sa.r-se dos productos de suas investio-a
ções, sem for obtido permissão de Governot> ao 
no qual pertençam taes terrenos. 

Nesse caso deverá pagar uma indenmisação 
arbitradü, pelo eogenh 1iro de minas ofücial. 

O explorador que, pesquizando nos terrenos 
devolutos, destruil' n.s ma.ttas ou estranar as 
· ter·ras, m~is do que. o necessario pa1·~ sim
ples pesqmza.s, ou amda, que se utilis ~r ou 
vender os productos de seus trabalhos sem a 
aut<?~·~wçli_o _do artigo prec~den~e, incorrerá. 
uas c.1spos1çoes penaes da leg1slacao commum. 

Art. 22. O explorc:1dor que pesquiz;1r nos 
terrenos pcssuidos poderá vender o producto 
d~ suas _investigaç~es. p_?.gando ª? proprieta
r10 do solo a contr1bmçao que foi ajustada ou 
arbitrada judicialmente. 

Art. 23. O explorador que tiver obtido. li
cença do jniz pa.rii fazer pesquizas em ter
renos possuidos não poderà encetu,r . suas in
vestigações sem ter depositado uma caução 
para garantia das indemnisações e despeza~ 
do art. 19. 

CAPITULO lII 

PERDA. DE PROPRIEDADE 

· ·· · A;r~C'2K A pera~· dê ·própriedad!)··da·mina; · 
verrnca-se pela retirada da concessão, o que 
será declaraclo por decreto. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 04/02/2015 15:59 + Página 14 de 2 1 

494 sessão em 22 de Julho de 1891 

Perde-se a concessão : 
1°, quaudo os trabalhos da lavi•a não forem 

iniciados no prazo·.legal ; 
2°, qu~ndo forein abnndouados, sendo sus

pensos por prazo superior ao permittido ; 
301 qna.ndo não se obser•arem na minera

ção as regr-a~ estabelecidas pelos regulamen
Los ou ]Jelal:i clausulas da cu!li.:essão. 

Da decbão que declarar a per1.la da proprie
dade da mina havera recurso para. o Poder 
Judiciaria i e ·a processo administr<üivo para 
verificaç:io da causa que a motivar será pre
scripto em regulamento. 

Si for feita nova concessão a outro cidadão 
que po3sa aproveitar-se dos tra.ballws deixados 
polo u.ntigo proprieta.rio elo. mina, este terá 
uma indenmisação paga por aquelle. 

CAPlTULO IV 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES do PROPRIETARIO DO 
, SÓLO 

ii.rt. 2(). O proprietai·io do sólo é ob~igudo 
a ceder, para os tral.Jalhos de pesqu1zas e 
lavra das minas, o terreno que for reclama
do p:irn as obras, estabelecimentos necessa
rios e vias de communicação. 

Desde que tenha sido demarcado pelo en
genheiro ofilcial o perimetro da. mina, póde o 
terreno ser occupado, cabendo ao explorador 
ou proprietario da mina o direito de invoc~)r 
a emissão jmlicíal de posse, si encontrar 
opposição por parte do p1'oprietario do 
sólo. 

Ao proprietario ào sólo sei'à pago um alu
guel anaual pela accup:ição cio terreno, o 
qual ll1e sera restituído, terminados os tra
balhos que reclamava.m a occupação, arbi-
traodo-5e indemnisação devida pelas deterio
rações que so:ffrer. 

Si o t erren u ficar inteiramente impre5tavel 
para a cultura, a que antes se destinava, po
derá o respectivo pro1)rietario exi,g;ir que seja 
compríldo ; cahe1Jdo-lhe igi.rnl direi.to sempn~ 
que a cccupação dumr mais de dous annos. 

Si no decurso da lavra. de nma mina tornar· 
se necessaria a occupação de parte do sólo, 
onde existirem edificios, pateos, ou logares 
cercados, deve proceder ú des:1 propriação da 
dlta parte ou de torla a prorn·iedad2, s i assim 
for reclamado pelo respectivo proprietario, 
sendo o preço fixado summariamente por 
petitos. 

O mes:no se obser vará quando a cessão de 
parte elo solo impedir o aproveit:Jmen to do 
resto d~ propriedade, para o destino a. que 
anteriormente se applicava, verificada juui-

.. cialmente essa circumstancia. 
E' tambem necessaria a desapropriação, 

quanto ao terreno occupado por obras ou edi
.íloios que devem.::existir permanentemente. 

Art. 27. r) explorador ou proprietario da 
mina. e obrigado a iudemuhar os damnos 
causados â propriedade do sólo e sutis depen
deucias, quer o damuo prowuh;.\ de es:plo
ração a ceo aberto, q uei> por :;a lerias e poços; 
nem V;.\le ao explorador ou pr0prietario n. es
cusa <leque não houve culpa immediata de sua 
parte, uu que .u~o poU.ia ser o daul!lo p re
visto. 
· Não terà. logar a indemuisação, s i o da.mno 
for c~1n~ado a obrns feitas pelo i) ropr·ietnrio 
do ~61o em logar pouco seguro, e a r ,·speito 
das quaes for untecipadanrnnte advertido lle 
que correm µerigo. 

Art. 28. O proprie lario d<t mina tem direito 
de exigir inderrmisaçãn do 1n·o1n·ietnrio elo sólo 
pelos darnnos que cansar á sua p:·opric1lade . 

lg·nal direito cabe <\O propri,•tario on pes
quizador da mina quanto nos dnmnos cnusados 
pelos trabalhos de lav1·a ou i)esquiz~\S tle outro 
rní aa proxima. 

Art. 29. As questões rol::i.tivas à indemnisa
ção de qm1lquer natureza. são ~a competencht 
do Poder Jurlici:wio. 

O di1·eito de exigil-as prescrevo no periodc 
lle tres annos, conhdos do dia em que suc
ceder o facto ql1e as motivar. 

CAPIT ULO V 

POLICIA. DA :IIIN"EltAÇÃO 

Art. 30. A polida. da mineração consiste 
no direito, que se r eserva o Governo, de fisca· 
lisar o serviço <las pesquizas e lavras das 
minas, com os tres objectos principa.es : 

1°, quantoROmodopeloqual devems~r enca
minh!l.dos os h'<lbulhos na partt:) technic;1.,afim 
de se não inutilisarem as r iquezas mioeraes ; 

2°, a protecção uo sólo, afim de se evitarem 
os perigos que os trabalhos da miµeração 
podem trazer para a segurança do publico ; 

3°, a protecção do pessoal occupado no ser-
viço, afim de prevenirem-se o;; accidentes de 
de que póde ser victíma . 

Art. 31. Todos os se rviços de pesquiza ou 
lavra rle minas serão dirigidos sob a respon
sabilidade de um engenheiro de minas, ou, na 
fü.Jb destr;, por pessoa de reconhecida com
peteocia. 

Os directores de taes se1•viços são obrigados. 
a forn~cer t odas as informações que for em 
ex:igid~ s. acerca elo serviç.o, pehis autorl<lades 
incumbidas .da.inspecção, bem como a pl'esen
tar os relatorios ueriodicos com os dados 
estatisticos que forem declarados em regula
mento. 

Art. 32. E' inteiramente v edada a pes
quiza de minas nas ruas e 1m1ças, nas ferro
v ias e est radas publicas a té 30 metros da dis
tancia, nos cemiterios, n os recintos das praça& 
fortificadas ou no raio de defesa . 
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Sou os edificios pr.rticulares e até a <lis
tancia de 60 metros, bem como nos jardins, 
pateos e Jogares cercados, só terá logar a 
pesquizü, com o consontimento do respectivo 
proprielario, consentimento que não poderá 
ser supprido no caso de recusa . 

Sempre• que as pesquizas' tiverem de ser 
feitas por poços ou galerias, em tel'renos de
volutos ou possuídos, torna-se necessaria uma 
licença administrativa especial e os trabalhos 
correrão sob a inspecção da a u torida.de com-
petente. · 

Art. 33. Para. cada concessão o Governo 
estabelecera as clausulns especiaes que não 
esteja:'1 previstas no regularnento que se ex
pedir e tornem-se ncce::;::;al'ias ])(;;]as circum
stancias pnrticularr~s da concessão. 

Art. 34. Quando o propl"ietarfo da minn. 
não for o proprietario Ju ::;ólo, o:; trabalhos de 
Jn,vr;t de\·cm começn.r rlentro de seis mezes no 
nrnximo, depoi_.; de satisf'e1tns n'i condic,~<>es a 
que se refore o art. 0° podendo, p ·Jrém, o 
Governo conceder prorogação por outro t m to 
tempo, h:.v .. ·enr1o justa causa. 

Art. 35. Na hypothc5e do artigo prece
dente, os trabalhos não potlerão ser interrom
pidos prn• mais de tres mezes, sem autorização 
administrativa, cumprindo que seja logo com
municar!a qualquer suspensão de trabalho. 

Cadui:!aráaconcessílo, si os trabalhos da lavrn 
estiverem suspensos por mnis de tres annos. 

Art. 36. A inspecção do serviço de mine
ração pertence ao Ministro da Agricultura, 
Commercio e Obras Public;1s nos terrenos da 
União, e aos presidentes ou goYeroadores dos 
Estados no gozo de sua autoridade adminis
trativa. 

Ess;i. inspecção 2e füra effectiva por meio 
elas autoridades que forem creadas nos regu
lamentos que se expedir. 

CAPITULO VI 

DOS DIPCSTOS 

Art. 37. Os propriebrios das minas pa
garão á União ou aos Estados,onde estiverem 
ellas sitüadas,um impos!o aunual correspon
dente a extensão do perimi>tro concedido,e um 
outro imposto proporcional ao producto li
quido da exploração da mina. 

Sempre que a mina estiver em trabalho, o 
imposto annual será fixo. 

Art. 38. Quando o proprietario da mina for 
tambem proprietario do sólo e quizer con
serv11r sua concessão, sem lavrar a minn., pa· 
gará o imposto annual cm razão crescente, de 
mo1lo que ao imposto de cada anno se addi
cione mais 50 réis por hectare todos os annos. 

Art. 39. As emprezas de minas, cuja pro
priedade for constituída depois desta lei, não 

pagarão impostos durante duns annos, conta.
dos da. data da con ~essão. 

Art. 40. O GoYerno podcl'it dispensar do 
pagamento de todo ou parte rio i rn posto pro:.. 
porciona.l, })Or prazos determinndos, a cm
prezas que precisarem desse favor, por exigui
dade de reuda ou que soifrerem grandes 
prejuizos em consequencia de casos de forç'.a 
maior. 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 41. C: ntinuam em vigor ::i.s conces
sões feitas p:i.ra pesquiza e lavra dos minerae" 
qne, na data da publicaç;:"'io desta lei, estive
rem em eJiectividade. 

St os respet:tivos concessiona.rios su1Jmette
rem-se ás di:;po:>içõas desta lei, ser-lhes-hão 
extensivos cs füvor·es nella concedidos. 

Art. 42. As cm,•rezns de mineração orga
niz:11las sob o regímen desta lei não pagarão, 
li urante t1·es airnos. a contar da data ela con
cessão, impostos dé impol'tação pot' ntensilios, 
apparell1os, macltinas e modelos que manda
rem vir do estrangeiro para o respectivo ser
viço, nem pelo can'ão de pedra que nelle 
consumirem. 

Aet. 43. Será da competencia administra
tiYa a decisão de todas as questõe:; que dis
serem respeito á direcção technica d'l lavra, 
pe . .;;quizas ou exploração, á interpretação das 
clausulas da concessão ou de licen\,a para 
pesquizas, ao julgamento do abaDLlono e em 
g"•'l\tl o que for concernente ~s relações elo 
Governo com os concessionar10s e explo
ra.dores. 

Pertencerão á competencia judiciaria as 
questões que levantn.reJTI entre si concessio
narias, exploradores e pesquizadore5, ou que 
surgirem entre elles e os proprietarios do 
sólo a respeito de pr)priedatle ou das inde
mnisações a que se julgarem com direito. 

Art. 44. Os Governos da União e dos Es
tados expedirão os regulamentos da presente 
lei , na. parte que lhes competir, no sentido 
deauxiliar e desen"°olver a industri~ mineira, 
bem como ele garantir as propriedades e de
cidit• dos pleitos. 

A reg-nlarnentação especial,a que devem ser 
submAttidas as j:izidas ele diamantes, :fica a 
cargo dos Estados em que taes j azidas exis
tirem, continuando, porém, em vigor os prin
cipios basices da regulamentação actual. 

Art. 45. Ficam revog-adas as disposições 
em contr,1rio. " · 

Snla das sessões, 22 de julho de 1891.
Antonio Olyntho.-Serzedello Corrêa. 

E' lido, apoiado, posto em discussão e sem 
debate a.pprovado o requerimento apresen
tado na sessão de hoje pelo Sr. Leopol
do de Bulhõss. 
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la I'AR:'E De\ OllDE:lI DO DU 1 Vel'Cl :1tleira. e ê íl. <jtle tem S~rvidO <10 normrt 
rio seu proce1frncnto e seja. qu:tl foi• n. c~eiçiio 

Dmtinuaç<!o da <liscu.~gt7o dos ptJ.i·ecm-11rns. 1S de ciue ~e tt•nt~ e cor polittc:\ do deputado que 
e 10. sobre ;-emmcia de depuinda.~ palo o:;tado tenha sido salrragado. 
do Mai·anTtaJ. o SR. BELFOP.T VIEIRA (pela. oi·clem) -Em 

vi~ü~ do debate havido ,,obre o parcc~r da. 
commi:;são de po1Jercs. p ·r~ce-me que <1. 
qne$t<lo se aciw. esc:,1n,,ci,in., e ne~tas 1;0núi
diçüc:; Pl'v]iO!lllO o OllCelTUllleJI tv da uis
cu~são. 

O §r. §everh~o Vieh,a, diz que 
tão encont1·::idas te"m :;ido r:s op:niõo . .; extct-
110.da:> relati..-ame:Jte a este ;is:;nm;Jto 0 Uo 
<lpai rn11ado ::e tem tcr:1a.<lo o <lel.J:ttc q t10 nfi.o é 
possivc!, !'ºr mn.iC'r que s(•j::. o re~p2ito ')n ~ ~e 
1ueira. consag-r;;r ás convicçü,:s al11eius, a.ct·e
<âhl.r que to·!o~ <Jqn ~~l!cs !~Ue tNm tomado 
pa.rte th lncLi <iue se tem tl'•'l-":u!o so\11·c este 
p.w2cc~-, :::e.i•tm 'ns1ii1'. td0s pcl~· inl n\!o ele tle-
1Jater a. qu<!:;tão no tc1·:.,~no clcv<alo dos prin
cipie:>. 

O pi·npl'i0 01·:idor 1-pn timL1·:1 cm niio fa lt-lr 
ãs COll\':.; :; ie ncla;; d:i ll t:;;i~::i:'io, :<1 •e . .;:H· do:; i;c~u:; 
bons r1 0.::f j os c1n !l\lü ~;:cl'i:h·; ~11· :111 iut<·r'.·]s.::1.: 
iutliv;d,,nl ô !;em pt:1Xco, p;.i:o mo:lo rorqnc: 
tem c1:rTU0 o d.:~ .. ate, rt::rc;lit:n·::t Stll ' n1n 
clessGs '1p:dxonndcs, ;;i 11:10 cstir.:sso no ftrme 
proposito do se r.!~lnt.~~ 1· ~úl'L·n('I .. ~1n :-::011 posto 
J?Ura. suffr~1 ;:;::r os p:·i:i ::ipios unicamcnk. 

Consnlh:Lfo, :1 Cama;·a approvu o cuccrra
mento per.lido_ 

0 SI~ , C_\)."'TlO (pelct onlem) - lncoutest.'\
velmcu te o pa1·ecc1· con tem 1luas pa~-tes ilis
lim:tns: 1m pr·ím.:fro, trata- se 11n. ncceita\:ãO 
rl:t rnnunt:in. (!e don;; deputm!os eleitos ; ll:\ 
)';<•,znmla, m::inrh-sc agu;:i·1lar n cdclção par~ 
qu:1ndo for vokt·h a. reforma. <:lf:i toral. . 

?ü minh:i. O[Jintão, :i. segunda pal"te é <1. 
mais i111 po1· l ant~. pot'qne Yae de encontro a 
Co11stitu iç::.o. (X'ro (11iofrrdos .) 

\'0%1'S - O 'r. Llcnutado não pôde t1i!.;~nt i 1· 
o pt'trecer, porque já i<.1i encerrada a cEs
cttssfo. Vem it t1 ilmn ;l d01d n~tl'.o dns l 1on~ <112;,;ejos 

de só n1•gnrnent:i1• com os pl'iuci pi o~. O Sn. CAXTÃO - E.,;ton mostrando <I 
Eutl•a.n:to e:n ma 1H':n. come~·:i. por <lcclar:n· importancía chi ultima pn.rtG do p:trecer, 

que a. commbsüo no seu ptu•eccr mostl'a-s3 porrrue t), Caninra a.rroga.-sc o rl ire!to de 
cootraclictori:l ·comsip-o m<?;;mo. Desde que rn:11·crtr tenirio para uma eleição, quanrlo este 
elL\. recoH!Jrce que a. ftcul cla:le 11:; ren::nciar po ler só ü chlclo ao gQverna.doi: do estado, e, 
o mand1ttó é nm 1lireito implicit;1mente r e- porta.nto peço que o parecei' S<'J<t votado em 
conllecido t:o § :1° do arL 17 da Comtituiç.1o, em llm1s pnrte -. 
nlío t:nh:'~ tl:1.,~i to <le :-iprescnt:·:r i Ca~~1an Co1Jsn!iail:1, n. cn.m::tra ·n10 app1•ovã o r e-
opiniü.o ú. rí~Sp3ito tl estas renuncias. Si :i. e,~- qusrimcmto do Sr. C<tntão. 
~l)!l !:a tivess;. o direito de r;ecu:;;: r 1:en!1 nci:1s, o SR. c11.~>TÃo-Peço que 50 ,erifü1uc :1, vo-
,~~wmo; a .1..11111ara. ~oncu .c;n'. o <l1re.1to clo3 fan;.\o . 
eleitos ;:cc(l1tn· 011 J:ao a. eadcir·a, ' . _ .. 

Depois de occnpar-s~ com ,i rcpresent~~ç·fio 1 Procede~~~ nov~1i:1e1;te a votn~ao, e 1e1'1Íl
<la.s minori.is, o or:1.<.lol\ fJ'.;~~n.nilo n. t i'::t;ir do 1 cou-se ter H'...O reJeitai.o o requerimento. 
reguhunenio eleitoral <liz: rp1<' o nobre p!'e- o SR . .Jos1~ ?IL\.Rl:' .. xo-Pcço q::e seja Yerl
üdente. dr'. c:ommbsiio entende que dc~rb que I licoda nornmentc n. Yota(:i1.o, p(\J'que me pa
;i. Const1t11 '.po co;!S.t.'...:m nc3n·~. 34 § 22 a reco que ::i.l~uns. dos St'S. tleputatlos não teem 
compct:; 11c!1~ do Co:1.zresso N:'lctonal pat•::.. !e- 1 conhecimento do que se 1•01:1. 
gishi.t• as conli !ç5cs do pL'ocl!;;s(') th elc;ç:oo P'· l'~\ Feit::.. n(wa Yel'ífk1ç;."lo, reconhece-se te1' 
O$ cargos !'c::lc:·:i es, ej;-vi <lessn dbposic::io, siJo rejeitado o requerimento. 
deve-se entrn 1cr rcvo;:::a;lo o llN;;"eto n. 511, 0 ::;, .. . n · . t .:- . · 
por isso ~i:H: ci !r. nfo J\?i l:>.gish:do pe!o Con- . : ~. AzE~:r-:oo"' -_...eque1ro 'o ::tÇ.Lo 110mt-
g·r.~s;rn N:1c1ot1:1l, ~ ;;s,:;iro C!.)i't'lO e,:;~e decreto n.il ;>º' re 0 p .. rec-;:r · . 
todos os :rm}s f!ue for,í.m prümnl~arlos uotcs ! E posto a. vo.os e approvado o requeri~ 
da Oon3tttuic;Jo. 1 ruento. 

Orn., . o Gc.vet•no Pr0Yiso1•io leglslou sobre O SP .. Pn.EslPE:\TE-Ha. na mesa um reque-
a. organi:::ação dn. niagisi:r;1tura redera! e no rimrrnto do Sr. Artlrnr Rios. 
§ 2~·do ª"t. 34 da Constituição cJiz que é c!a Vorns-Está pi>ejudicado. 
priv:1 tiv:i. eompetencia do Congresso Nae:ioual 
orga<J.isar a ,iustiça feder>;il uos termos tlo O Sa. AR'I'Hu<:. Rros-~iio estil. tal prejudi-
art. 55 e segu:ntes <la secção 3... cadc. Peço que meu requerimento St?jn vo-

Por· c:o.:iserpwncia, a prernlec:::r semelhante tudo. _ . . _ 
doutrina, eshrhL revogado 0 decreto do sr. A mes.'l. ::mo pode ret:ra.l-o da vota.ç:to_ 
Campos Salles sobre justiç..'\ federa.!. O SR. PALJ,ETA (1° secretario)- Informo 

Conclne dizendo que retir.:1.-se eh tribuna I à Canrn1·:i. C}Ue este re'luer imento foi apre
convencido de que a doutrina que sustent:i e scot.-ido ha dk1s, e esteve conjurich1men~e em 
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discussão com o p:irecer ; não foi hpresantado 1 O S1! . Prm~mEXT!·: •leclara. qne fo i :1ppro
:1e:;te mo meu to. va1io por 70 voto.s con ll"<t. üQ o parecer n. 

. JS, ticantlo prejudicados o parecer n. 10, por 
O SR. PRESTDEXTE- - Vae proceder-se a itlentko e o requerimento do Sr. Arthnr 

'otac;.1o do p;;recer. sendo'" votação uominnl, Rios. ' 
conforme foi vencido. 

Procetle-se à voto.ç,iio 11omin::i.l do parecer. 

Respon.lem .~im, rq:ipro\·anclo o parec1w. os 
Sr::. Bdf'ort Vieira, Vchóa Roilriaues. lnuo..: 
cencio Serzedcllo, Nina. RilJe iro~ - ~Ia tla B:i
rel iar, CasBmirn Junior, Rodri~ues l~eruamles, 
Hem'iqu -: de Can·aU10, B<a·bosa Lit rm, Bc
zerril, Frt3derko Borges, Josê B~dln.qu;1, 
Gr•u•;alo 1lc L:igos, Pedro Velho, Anníhal 
Fnlei.i.o, I·:!:'piri to Santo, Oitbicn, Gnbino Bc
:sou ro, 1 1·0 do Prarlo, Oliveir<• V:r l larlão, 
Lenn<l ro :\laciel , Felishello Frilire, Z'l.m:-., G:ir
dn. Pir~s. Sa ·;tos ~ereira, Custodio ele !\lelln, 
:\fcdr:HI.), iií::niz F1•eire, Atha.yd<l .lnnior, :-1ilo 
l-' 1~:mhn, 1\fanhã.cs H..1.rreto, Albel'tO P.r:rncliio. 
\ ' i:·g-i!io l'e:;sN•., F1~u1ça. C:.tr1·::illto, 13nptisfa 
da Mottn, Fróe~ d;i. Cruz, Alcinclo G n•HHtb:~ra, 
Lopes Trov~o, Aristides Lobo. Furqnim \Ver
neck, Tllomaz De!lina, Antonio Ol:vnt)J.o, Al1!
x:1nd:·c Stockll'r, A!vnro Botelho, Viotti, 
Dutro. Nkncio. Aristides Mn.b, GonçalYcs R11-
mos, C..i.rlo::1 uns Chng-a$, Pitlld:\, J oito ele 
"\. velbr, Bernarrlino de Campos, Frnncisco 
1}licorio, Ce~:wio l\fottn., Domingos de '.:\!orne.;, 
Aclolpbo Gordo, Carvaihrt!, 1'\lnrs:J , Paulino 
Carlos, Costa .Junior, Rotlrig-ues Alves, Al
fre<lo Ellis, Almei<fo. Nognefra, Leopoldo de 
Bulhõ~::;, Gui!:narães Nat<~l, Antonio Azere'lo. 
?.lnl'ch'1.110 de Magalhães, Antão de Faria.; 
Thomaz F!ores e Demetrio Ribeiro (70). 

SEGUNDA PARTE D:\ ORDEM DO DIA 

Co11ti11u:1ção da. seg-uuda discus.;ITo <lo ])ro
jecto n. 5 .A, elo Sc1Ktdo, ;;obr·e incompatibi
lidades. 

O §r. Am.philophio diz que em 
r:1zão do seu m:l.o estado ue saúde. aggrt~vado 
nestes ultimos dias, niio iiodem occopar a 
tr ibuna pelo tempo que sel'i.a neces5a1:io, pa_ra. 
um discor·so na a l lura <l:~ 1mportanc1a e d1f-
1iculdade do ::isssumpto. Limitar~-h;1 por 
is~o a responder ao~ argumentos que foram 
pro:luzidos pelos omdore.; qne inpu1m~m o 
pro.iecto substit11tivo P.lahor:i.do pela commtssão 
de qni: faz par te, athlit:rndo ns con;iJerac:õcs 
que le,·ar:i.m n. dit;t commis;ão '' niio eontcn
tur-se, apesa r de su:i. boa vontade, com o pe
queno r1P.5envolvim,mto dado à matcrin, no 
pro,iecto euvir,do pelo Ser..tulo. 

Lê o projecto do Sennrl0 e n:ostt''1; . como 
este pro,iecto merecia sei• amplincio .)a por
que sô oe:cnpou-se elas iucomp.'.l.tibilida,t~e~ rlos 
cargos fedcraes com os ~stu.:loMs , den:an<lo 
de p«r-tc tt incomp:i.tiliilidade do~ cargos ferlc
raes entre ::i, já J)Orque violou a disposição 
do nrt. 7S da Constituicão, que t! absoluta, 
com referencia aos cargos de orrletn pura.
meu te profi~siona.J, scienWica ou techniec"t, já 
porque nnalmente, não ampliou :> . sa lutri.r 

Re:;pon:.lem mí o os S:·s. Indio de Brazil, dh~posíçüo do art. 3° uaquelie proJecto ao 
Ca.utüo, 21~J rJ Chermout, Costa Rodrigues, 0:1r"'O de ministro do Supremo Tr ibunal Fe
An Msio Fii:: lho,Kogueira. Par'll.m1~uil., Nelson, rl er~l, limitondo a ineompa.tibifülade 11o c~r~o 
lJires Fene:ira, i\fartiuho Rod1~gues, Jos:! tle ministro de Estado, quando, com ma1or1a. 
_·\. velino, :'fasclmeuto, .\lig-uel de Castro, Epi- de razão, de\'êm tel-a ampliado aos mem
tacio P esS:)n, Conto Cartaxo. Retumba, To- !Jt'O:S do Supremo Tribunal, de modo que o ci
lentiuo rlc C;1rvalho, Rosa. e Silva, Gon ç;llves dadão que tivesse exercido o cargo de gover
Ferrcira, .fosé !\foririno, Ju-vencio de A~:1iar, nador em um eslüdo não podesse no periodo 
André C;nalca.!~ti, 1\Jei!'a rle \ °<t.S::o ocellos, de limitação n. que allude o artigo, ser inve~
.ioi.fo <:e Siqndra, João Vjeir.:., Lni~ lle"'An- tido nas funcções de membro dn.qucllc n.lt.o 
dr t1d e, Thcopllilo dos Santos, Pontes de .Mi tribund jucliciario e politico. 
rauclu, Augn~t:-; de Freites, Tost!) , Arthur Em seguida, referi;Jdo-se n.o;; ur~umantos 
Rios, l\farcolino Mout'a, Severino Vieira, Mil- proritizit!os peios ortidorcs que impugnartim o 
t ou, Amphilop!lio, F!'ancisco Sodré, Leon~ substitutiv-o, foz scnlil.' su[L iucoherencia, por 
~ilJo Filg:wims, Cardoso de llfallo, Prisco isso que, rejeitando por inconstituciou:Ll o 
Puraiso, Cyrillo de Lemo$, l\Iayrink, Domin- snbstitutivo, declarnrn.rn, entretanto, votar 
~os Jesuíno, Bafüiró, João Pinheiro, P ncitic:o pelo projecto primitivo, que, além de vi?h\r a 
2\Iascari!nhas. Le:'.lncl Filho, Chagas Lobtito, Con~tituicão no seu art. 73, tel-:1,-lli:l. -ç1ol:i.do 
Jacob ela P:dxã.o, Costa Seu na, Lo.monnier. t:i.mliern na disposição do art. 50, a preva.
Gonç:t!Ye-s C!ia:ves, Americo Luz, Corrêa Ra- lecer a ar"'umeutação a:contn:i:1·io sensu de 
l.lello, Manoel Fnlgencio, Domingos Rocha., que serviram-se os iinpugn:ulores do substi
Coõ ui. Machado. Domingo;; Por·to. Bt:eno de 

1

. tutivo. 
Paiva, João Luiz, Caetano de Albuquerque, Leu em snn. integr-a. o projecto do Senado e 
lkllarmino de Mendonça, Fernando Simas, . o substitutivo da commis:ão, mo:.trnnao a. 
Schmidt, Lacerda Coutinho, Victorino .Mon· I prefereucia do substitutivo e fuzendo conhe
teil'o,Alci~les Lima e Mennn. Barreto (66). 1 cer toda. a di:,tincçüo que ha entre empregos 

Cn.m:m1. V. I GS 
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publicos e commi::;sões temporarias, de ac
cordo com a regra estabelecida no art. 23 da. 
Constitulç~iio. 

Entrantlo em largas considerações .Je or
dem juridica, mostrou como _não_ contestu_d_a 
pelos impugnadot'<~s do substitutivo ~ utih
dade deste e confessados pelo contrar10 seus 
intuitos ele alta moralidade, não se devht 
fazer obra pelo argumento a contrario sensit 
com que se pretendia inferir da lettra da 
Constituição, sobre as incompatibilidadt·S rehl
tivas a arguida incompetencia do Poder Le
gislativo ordinario ]Xtm decretar ns incompa
tibilidades absolutas. 

Alludindo ao discurso do Sr. Filgueiras, 
que serviu-se do elemento hi~torico para 
combater o substitutivo, dbse que a invoca
ção da. historia das disposições constit11cion:ies, 
outra cousa. não signiticava sinão que o legis
lador constituinte. estabelecendo n:-; base:-; e 
os princípios geràes da matel.'i:i, deixara ao 
leg-islador ordinario ampla cornpetenc:ia, p:mt 
deCiuzir os corollarios reclamados pel:is cir
cumstancias e exigencias do servi~'.º pnlilieo. 
uma Tez que não se trata. da ma.teria que.por 
seu caracter de permanencia e estabilidade, 
não esteja sujeita, á acçiio do Poder Legislativo 
ordinario ; e, tratando e.leste ponto, rno,;t1·ou 
como em nenhuma constituição de qualque1· 
das fórmas de governo conheci las, acha-:,;e a 

. materfo regulada. ou desenvolvida completa
mente, de modo a dispensar a intervenç;"io da 
lei ordinar~a. 

Depois de amlysar detidnmente as dispo
sições dos ~1rts. 73, 79 e 50 da. Constituiçã.o, e 
de comparal-as mostrando que não ha entre 
ellas antinomia ou contr:idi~ção, concluiu 
esta parte do seu discurso, afürrnando qne a 
incompatibilidade absoluta, dos cargas fede
raes entre si, não encontra. mi.quellas disµo
sições obstaculos a sua decretação p8la Ga
mara .. 

Desceu depois ao exame de outras disposi
ções constitucionaes que virtualmente auto
risam a decretação da incompútibilidade ab
soluta de cargos federae:; entre si, como con
sequencia do principio da indPpendeocia e 
separ11ção dos poderes, e tornando salientes 
os g:!·ftndes perigos da accu.mulação do cnrgo 
de membro do Supremo 'fr1buna.l com qual
quer outro do governo ou admini::;tração fe
dera1: • appellou para o patriotismo d:~ Ga
mara, afim de que se fechasse desde jú esta 
porta. por- onde terão de passar os maiores 
abusos e os mais serios perigos para as insti
tuições nascentes. 

Proseguiu em diversas outras considera
ções no sentido de suas idéa.s e terminou offe
recendo, em nome da commissão de que faz 
parte, uma emenda em· que as palavras 

cargos federaes e1u1·e si são substituiuas por 
um nrtigo nestes termos : 

"Os cidadãos investidos em funcções do go
verno ou administração federal, não poderão 
ser nomeados para carg0s judiciarios dn União 
e vice-versa. » 

O trerecendo esta emenda., declarou o orado1' 
que elle não occupava-se das incompatibili
dades relativas ao Poder Legislativo, por ser 
isso materia da lei eleitoral que vae ser ela
bora.da pela commissão mixta ja nomeada. 

Vem á. me::;a, é lida, apoiada e pesta con
j unctamente em discu::;são a seguinte 

Emencla 

O Congresso N:icional de·.:!reta : 
Art. 1. 0 Os empregos publicos fed1wnos são, 

desr1e a investidura respeetiva~ i11co111pa.li
veis com qun.lqner funcção publica no ;.!'OVL!rno 
ou a11miubtra1;ão do:,; Esta1lo:;, p11de11tlo a 
elles reunfr-se sólllente co111mi~sücs lon1pora
rias de 01·1lern pnr;uncuto prolis~ional, sci
entifica on technica., respeitada c111 todo o 
caso a prohi\.Ji1;ão conslitucionnl da:;; accumu
laç:ües remuneradas. 

A rt. 2.º PerJel'á o cmpreg-o que oc:cup:1r no 
n-overno ou administraç:ão federal, seja 
~J le rle oruem política, administrativ:1 ou ju
diciaria o cidadão que ncceitar cm prego, 
funcção' ou mandato legislativo no governo 
ou aciministrnçiio dos estados. . 

Art. 3. 0 O ci larlã.o que tiver exercido o 
cargo de govern<.odor, presidente ou chefe do 
Podú Executivo em qualquer e:;tado antes 
de seis mezes após o termo de.•sa::; funcç:ões, 
não podera ser nom~ado ministro ue estado 
ou membro do Supr·emo Tribunal Federal. 

Art. 4. 0 Outrosi111, os cidadãos investidos 
em funcções do governo ou administraç:ão 
federal não poderão sc:r nomeados para 
car"'OS judicia rios da União e vice-versa.. 

A~·t. 5. o Revogam-se ns disposições em 
cou traria. 

Sala das sessõelS, 13 de julho de 1891.
A.mphilopltio.- F'rancisco Glicerio.- França 
Carvalho.- Chagas Lobato.- Aristides Lobo. 

O Sr .• João Pinheiro promette 
que serà simples e breve. 

Julga. o projecto inconsíitucional, e p·:1.rece
lhe que ninguem é menos suspeito do que o 
ora.dor, por que é o primeiro a conf•issar que 
deante dos priocipios, elle é a.bsoluta1rnmt~ ac
ceitavel accresJenta.ndo mesmo, no que diz re
speito a incompatibilidade de funcções federaes 
com as funcções estadoaes, que a constituição 
mineira de cujo projecto foi u.m dos collabo
ra.dores, estatue a incompatibilidade absoluta, 
não só no que diz respeito ao cargo de gover
nador, de que o projecto cogita, como ainda 
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aos proprios cargos legislativos, o mandato 
exercido u<.1. Uuillo, e o manrlato exercido no 
estado, e que o projecto tornava ausohita
mente iucompativeis. 

· Mas a questão aqui não é deante <l.os prin
cípios e sim deante da fonslituiçüo; e, si o 
projecto ó p~rl'eitamcnte 3cceita veldeante dos 
princípios, em todo o ca.so, si elle ferir a Con
stituição, a Cnmarn. não póile atlo:pta.1-o, nem 
o deve, porque si hoje fere-se a Constituíção 
pa.ra o bem, amanhã o exemplo eludo fará que 
se ti~a a Coustituição para o mal. 

Senuo l"lssim em absoluto, o orauot' vota 
contra o projecto, e espera prov:i.r deante da 
propria Couslituiçffo, que o pt•o.jecto é incon
stitucional. 

P:1rece ~o ornrlor que tem hrtüdo na dis
cus;;_tl.o uma certa confusão de terrnos, or:l de 
func\~ões, ora. de i acompatibi 1 iílat!e ahsol uta, 
ora. de i ncompalibilida(le relativa, de mn.neirfi 
que e:stcs türmos foram tomados em accep
ções di vm·sas. 

P:m1 facilitar mell1or a quesfüo, o orador 
definirá p:1ni a suo. nrgmnentnçfio, como en
tende o ::issnmpto, e dalü deduz1râ, a incons
füucioun.lidade allegnda. 

A accumulação, em todas as suas pha.ses, 
pode ser no mes'!lo governo, accumubç<i.o de 
poder a poder. 

A accumulação pode ser n.inda nas funcções 
de um mesmo poder, e po,le ser tambem nas 
fuacções de uma soberania para. oulra so
berania, isto e, da nacional ou federal para 
a. estadoal. Qualquer clellas póJe ser abso
luta 011 l'Alativa. 

Entende. como absolutti a que prohibe 
accumular não só o cargo como a. funcção; 
e relativa, aquella que ~ó permitte accumu
far o exercicio ele fuocção. 

Além dessas hypotheses e 1mpossivel des
cobrir no. constituição outro caso de accumu
lação. 

A incompatibilidade é absoluta. ou relativa, 
ou é de poaer a poder. 

Sendo assim, a opinião do ora.dor quanto a 
primeira proposição é que, pelos meuos em 
tres artigos expressos da Constituição, se 
mo>tra que o pacto fundameatal estatue 
positivamente a incompu.til;ilidade relativa. 

Pela Constituição temos o · poder legisla
tivo, o executivo e o jndiciario. 

Qua,nto ao poder judiciaria, o que a Consti
tuição estatue é que a incompatibilidade com 
outra flloeção seja regra absoluta. 

Quanto ao legislativo, a Constituição esta
belece entre a,s funcções do mesmo poder in
compatibilidade absoluta,. isto é, o deputado 
não póde ser senador ao mesmo tempo ; e em 
dous a rtigos claramente prohibe accumula
ção de funcções, bem como celebrar contrac
tos com o poder executivo, nem delle rece-

ber commissões ou cargos remunerados, e:x
ceptuando os do exercito e a:·muda. 

Diz o orador que para que o deputado ou 
senador possa ter um cargo de ::i ces~o seria. 
preciso que tivesse u. investidura antes de ser 
deputado ou senador. 

Eni relução ao poder executivo, se reco
nhece que o espi rito dQ, Constituição e apenas 
estabelecer ~~ incompatibilidade reltttiva e 
não ausoluta, como reconheceu um dos mcm· 
pros da com missão, o Sr. Glicerio. 

Ficou cst11be\ecido que a illtonção er;: notar 
sómente como notou a incomp:\ tibilid:.<de rela
tiv:t. 

Q11:wto i incomp:i ti billiJuàe de pod er a po
tler, qne 0 a tel'cei1·a 11ypot ltt!se, a iwla a Cou
stitnio;'.ão estabelece sóme1Jte [t incompatibili-
' Jade r·elativrt, de modo que o art. 73 é regra 
geral. 

Supponlrn.-sr. que o f!rt. 73 conso;;ra. a in
com1xttihilida<le 11 b~r·l nta., vedando uccrnnula
ções no mesmo po:.!er de soberanfa a sobera
nia. Si o arti::ro tem essa a.rnplitnde, com
prehcncle todos os casos de incompati bilidades 
de funcções, er~t é lle inlltil, porq:ie eompre
hendiü a incom patibil idade r e lat mi e nest e 
caso não lnvia razão para a exbteucia do 
art, iO, abrangendo aquella outra disposição 
-todos os ca1·gos civis e politicos etc . 

Ainda um<t contratlicç;ão se nota no pare
cer da commissão. Diz ellc que o a.r t. i3 
encerra uma disposição ge1•al e absoluta, in
comp:\tibilbando :i..ccumulações, seja de car
gos, seja de funcções. 

A emenda do nobre deputa'rlo peln Bahia, 
obsta o grande inconveniente que podia r e
sultar de uma regra absuluta l)ara incompa
tibilidade Ü:.l. funcções desse mesmo podt:r. 

Qu rnto ao proj ecto da commissão, no que 
elle amplia par,t comprehender funcções fe
rleraes, pódJ unicar~ente compr~he!1~er uma 
hypothese, nfto prevista na Con stituiçao, qual 
é a que se sef~re n. ful.'lcçoes de um mesmo 
poder. 

Termina. dlzernfo que alem de lncon~ l itu
cional, este proj ecto, ainda que fosse votado, 
é ioutil para o fim que se tem em mira, 
porque uma lei 01·dinaria não destróc urna 
disposição constituciona.l. 

Nenhuma lei ordinaria p6de ser observada 
uma vez que và contra disposição expressa 
da Constituição. (Mi~ito bem.) 

Fica adiada a (lis~ussão . 
Vem â mesa as seguintes 

lJf:cW.raç õe.~ ele voto~ 

Votei contra o parecer, porque, tendo as re
nuncias sido feitai: per ante o Congresso e 
publicadas na folha ofilciul , fica:rão authen-
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ticJ.das e por esse moJo verifica.das, p::i.ra que 1 .Art. 2.0 1f. famil!a. do grande patriota será 
as autoridades estadoaes podessem lega.1- de:::de logo tndem1~1zada das despezas por ella 
::nente mandar p1'ocetlcr ás eleições.-Clwgas foitas com a locaçao dessa, casa desde 24 de 
Lobato. fevereiro ultimo até ao dia em que f'or satis-

Declaro que votei contra este parecer por 
~ntender que em sua segunda parte fere dire
ctamente o art. 17, § 3° da Constituição.
C'anti'io. 

Vã.o a im::rim!r os seguintes projcctos : 

N. G A-1S9i 

:1cqu:s:!:t7o da casa C111 que (al1eceu o Dr. Bc;1-
jamiii Gonsiant, e do cd:(ic:o c;,1 'l''e f"•mc
c:"onava o In.~Ul11lri dos Ct:flº·~ 11or uccc1s{éio da 
1woclallwr;ií" llrt Re111,lit:ca. 

A commissão <lc orçamento, attendendo nos 
grandes serviço::; prestarlos ú patL'ia e ú Re
public;t pelo Dr. Benjamin Constant, cuja fü
?nilia di:vo ser nmp:wada pelo 1· stndo, entende 
(1ue os arts. 1° e 2" do actual projecto, satis· 
·fazendo a alta conveniencin, moral de dar a 
Republica o exemplo de gratidão e reconhe
dmento aos grandes servidores da patrfa, 
<levem ser approvados. 

feito o disposto no citado art. 8. 0 

Art. 3.º Fica o Poder Executivo jgual
mente autor·izado a adquirir para o Estado o 
edi1foio em que, no tempo da proclamação da 
H.epublica, ruuccionava o In:;tituto dos Cegos. 

Pa.ragrapho unico. Posta nesse cdificio 
uma pfaca comn.emorati·;ra elas patrioticas 
deliberações ahi tomadas pelos organizadore.3 
da Republica, servirá elle de a.rchivo de 
quantos documentos possam interess1r á his
toria, da revolução ele 15 ele novembro. 

Sala, das sessües, 7 de julho de 1891 .
Bai·bosa Lima. - Be:;ei·;·il.- J. Lopes. -
Gonçalo de Lagos,-Josd Avelino.- Frede,-ico 
Borges.-Jl. C. Bastos do Nasci1nento.-Mai·
tinho Rodrigues.-!. Serpa.-1Yclson de Yo.s
concetlus e Almeida. 

N. '1S-18Ql 

.l11prova o t;·atado rle 1;; de ;11.a:o de 1882 en/;·e 
o B;·a:;il e a Bol:via, concede;ulo a esta o 1rso 
de q"alquer estrada de f°eJ'i"O que se venlia a 
constnt:'J· para vencei· o obslaculo opposto ,;, 
ncrnegaçc1o pela.~ cJ.choe:ras dos r:"os Jlacleirn 
e J.iamore. 

Quanto ao art. 3°, entencle a commissão que 
impo1·tando despeza, deve ser adiada a sua 
adopção paril a occasião dn, discussão dos 
-0rçamentos, apezar de reconhecer a couve- A' commissão de diplomacia e tratados foi 
niencii.l. de ad1.1uirir-se oprerlio para o E:5tado, -sent- 0 trat'do as-1·,.,.n...,do e111 l::; de rn"1·0 h. pr1:: "' « " 0 .- ;., "' jà porque a i passaram-se füctos importantes de 1882 co n a Republica da Bolivia, enviado 
da revoluçiio, ta.es como os primeiros decMtos ao Cong-resso Legislativo pelo chefe elo Porler 
da junta revolucionaria e entre esses o da pro- . . -
damação da Re];ublica, ja porque 0 .Archivo Executivo que recommenaa sua approvaçao. 

A cornmissão, depois de minuciosamente 
Publico esta reclamando por maior espaço e estudar 0 assumpto, consideramlo ser 0 tran-
ahi poderão gur~rdar-se muitos docnmentos sito de passageiros e mercadorias da. Bolivia 
.da historia do imperio como da, Republica.- em direcção ao estuario do Amazonas e vice
R:ºd~igiies ;A~es. -:-- Sei·:;edello CM·~êa ( re- versa, geographica e topographicamente ra1-
~ato1~·-: !'· -I ayr:nh.-:- ~osci 0 Stlva (com !ando, indicado como o mais fücil e economico, 
.. est11cç0e::.).- Jou~ Pinhei. 0 • visto a difficuldade de poder aquella Repu-

0 Congresso Nac10nal decrefa : blic;:i, importar ou exportar mercadorias pelos 
Considerando que a casa em que residiu e 1 seus portos que? como s~beis, são banhad_gs 

faUeceu- B.mjamü~ Constant- está moral- pClr aguas do Pacifico! ?brigando a na-yegaçao 
:nente iigada á historia da patria brnzileira e de to.da a parte m~r1-J10na~ da A.mer1ca pelo 
-constitue precioso legado do publico à poste- estreito de Mngalhaes, que importa rnbrecar
ridade agradecida ; reg~r pelo f~ete o preço elas mesmas merca-

Con~ider::tndo que a patria incumhe o g-rato do.r·1as; cons~derando que tambem. p~la Repu
dever de amparar, com carinho:<a solicitude, bl!ca -~rgentrna, ?-Pezar de suppr1.m1~a a .n'._1:-
a familiá. do fundador da Republica· vegaçao no Pacifico, torna-sa d1fficll, smao 

Decret'i': 
' · impossivel, às vezes esse commercio através 

de regiões desertas e montanhosas e tendo 
rorçosamente de transpor a Cordilheira dos 
Ande? ; considem.ndo que diversas tentativas 
diplomaticas foram feitas em 1868, 18i8 e 1882 
perante o governo do Brazil para conseguir o 
uso de qualquer estrada de ferro que remo
vesse os obstaculos apresentados pelas ca
choeiras dos rios Madeira e Mamoré, impe-

Art. 1.° Fic,i o Presidente da Republica 
<l.utorizado a despemler desde já a quantia 
necess:nfa para, de accordo com o ar·t. 8. 0 

das disposições transitorias · da Constituição 
Federal, adquirir p::Lra o Estado a e: isa em 
que falleceu o Dr. Benjamin. Constant Botelho 
de Magalhães. 
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<lindo. o accesso ao rio Amazonas, a com missão de ferro, revertcntlo tudo isto ao governo no 
louvando o desejo ardente de nmbasnsNações fim dnquelle prazo; . 
de est1·eifar suas relações e fu.vorecer o mais 3° preferencia, em igualdade de condiçõ2s
po:::si vel seu. desenvolvimento e prosperiduue, para a concessão de todos os melhoramentos.: 
julga de seu dever convidar a C<1mara <los que o governo pretenda, introJ11zir na futura. 
Srs. Daputados a upprovar o trat,tdo de 1832 capitul; 
qu~ lhe foi presente, offcrecenLlo o seguinte 4° concessü.o para a construcção. uso e 
projecto de lei: . gozo, com garantia de zona, por esp8ço de 

O Congresso Nacional resolve: 90 annos, das estradas de forro nec:!ssarias à 
Art. l.º Fie'" app!'ovaclo 0 tr,it::ido cele- f~cilidade de c~mmmüca.çües d<i _nov:i ca

braclo entre as Republicas uo Brazil e Holi \'in., pit~l c~m º.s Es~ados, portos ou vms-ferreas--
assignado em 15 de maio de 1882, qne con?zue co9~tf~mda; ' ~ . _ .. ~ . . ~ 
à segunda o uso de (Jualí[uer estr,id~• de fet'I'o ;:>, .::.enç~o .~.º.~- llnpos_t,~.:i.- ('.~. impo1 ta_ç~o 
que se venlrn n. constf'uir P<irtl. vencer·º· obsta.- s?bre º~s ma.te.r_1L1~:s. i:ece~::;~mo:s ,i cocstrucçao 
culo opposto ú. navegaçã.o pelas cachoe1rasdos cLts,, ~~,as.;-a execu~,n alh ', . f " 

rios i\ladeira 0 l\famoi·Li. ô 1:se.nç_::w, por -O ?-nno.:., do unpos.o c.1~ 
:\rt. 2. o Revog:1.1n-:::e as disposições em ~ransrru~sa~ ,d~ pr~?.r.1cdade so,?r~ 

0 
t_odos OS· 

contmrio. .mmovc1s q.w_ ,idqu.urem uu tr .... n:sLr1rem. 
A Cüffillll::lS<tO : 

Sal:i d'1~ se.;!:'õ;·s~ 21 tlc .inlho de 1891. - I .º Considerando fJtW :1. e~collla do local 
la17o ~~ri Sil/Ja Rc!tti1d1n. - _Victo,-irw _:11 onlc:il"o. para a. fun lação th fntnr.t capital deve sei' 
- .\ 1/o .. :cç.wd/.!t. - b1múul Falc1.~o. - A.11- tei t:i por dt!legado.> resµons·tveis, de confiança. 
ytrsto de 1• i"c:tas. •lo governo, e n:lo por pwticulares ou em-. 

\"iio igualmente a impl'im!r o.;; sc~nintcs preza.:; qne por intuitos pura~11ente me~c:an.tis. 
podem, antepondo as su:!S as convemencins. 

r.u:.1·:crm1~:-: 

~- 25- 1891 

Indefere a ;•1ropostrr. de Guil!1.e;·;1M Green.ftolglr. 
e outro para com·lrucçii:o ela (iiwra CC111:!at 
FcdcrV..t. 

A' commissilo de obr;1s pnbUcas e coloni
saçi'Lo i'oi pre8e1lt·~ o requerimento dos enge
nheiros Guilherme Greenllnlg·h e Thornaz 
Bezzi cm que elles se propoem: 

1° n. p~rcorrer o pla!.la!to central da. Re
puhlica, estudando tod·ts as zon:1s que possam 
se~· apropr·iaLlas ao estab~lcclmcnto da futurê1. 
c·t pital, de que trata o art. 3° 1fa Consti
tui~,;.'í.o; 

2° a apres~mtar ao governo relator.lo e es
boço relativos a cada um·"I. deltas; 

3° a levantar a l,hwta to;wgraphic3. da 
zona preferilh e sohre essa, plant<i organizar 
o plano geral d<1 cid<tcle ; 

. 4° a construil•, sem onus ptra o governo, 
os edificios publicos nece.3sarios, de;;pendenclo 
para isso até i somma de 5. 000:000$000. 

E pedem: 
1° concessão do direito de de5apropri::l.r 

as terras particulares e de comprar as de
volutas existeutes naquella. zona. na área 
destinada. :1 nova cidade, só ceuendo ao go
verno a suoerficie necessarh às servidões 
publicas; · 

2° privilegio por 90 annos para. estabele
cimento dos serviços de esgotos, abasteci
mento de agua, illuminação publica e JJm·ti
cula1·, telegraphico, telephonico e de carris 

do liem publico, escoli:el· uma. situ~tção que 
nú.o corresponcla de modo completo as a.spi-. 
r;1çõ:=is do Congresso Constituinte ; 

~." Consider<rnLlo qne a rnudanç·J. da. ca-· 
rit:ü nã.o é rneJ.ida. de cn·acter urgente e
qae c3sa escollrn, de loc::i.l, o estudo tle suas.. 
eoniliç3e5 climateric::i.s, hygienicas, orogt•a
pltica::;, hydrogeap'licas e geologicas depen
dem de d13spezu,,; que só depois de bem conhe-· 
tidas ns circumstancias tiDanc2iras do puiz 
poderü.o ser au torizu.J.as 11elo Podei· Legisln-:-
tivo; · 

3.° Considerando que os favores solicitados 
pelo::; peticionarios constitn3m em grande 
parte um monopolio odioso e injustiticilvel ::. 

l~' d.e par3cer q1ie seja inde!'erido o mencio
nado 1'31}uerimento. 

S:ila das sessõ3s, 22 ele julho de 1891.~
Antc7o de Faria.-Dominqos Roclw.-A.lf,.e
do Elfü.-Perlro Vetho.-Cyrillo de Lemos. 
- Jose Bevilaqua.- F. Schmidt. - G. Be-
soiwo, com restricção quanto ao segundo· 
consUerando . 

N. 36-1891 

Inclefei·e a JXJ!:'çtío ela .. :igenc:a Cons!nicton:c do 
Banco lmpi<lsor sobre p1·:v:teg:o ]Jctra cons.::.... 
tntcçiio da fiitura Capital Fede1·al. 

A commissüo de obras public:l.s e coloni-· 
saçifo, examinando o re1uerimento P.Ill que 
a Agencia. Constructora d.o O~inc 1 lm pulsor ,.., 
representada pelos Drs. Petlr.J Caminada e-· 
Fmnklin Washington da ~ilV<\ e Almeida., 
pede que o Congre3so lhe concefü1 privile--
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o-io mediante as clacrsuhsº que futuramente hoje dadas, e como dellas possa vir a carecer 
~pr~sentarà, para a construcção da futura para fundamentar uma reclamação ao Poder 
capital d•~ H.epublica; . _ _ Executivo, ve:.iho de novo reiterar o meu 

Consitlera.ndo que o Pocler Legislativo nao pedido ele informac~ões, um tanto ampliado, 
co<>-itou ainda. do assumpto e que os termos sujeitando á apreciaç::1o da casa um novo re
doº requerimento nenhum dado fornecem para querimeoto, que commig-o assigna.m 26 repre-
que se possa aquilatar do merito da.s futuras sentantes do estado ela .Minas_ . 
pretcnç·ões da peticionaria: é de parecer que A Estrada de ferro Cen tr~1.l, Sr· iwes1dente, 
seja intleferida essa petição. a.travessando a cidade da .fmz da-Fora, cortou 

. . ~ ,- '>'> d - lh d 1891 _ um dos b1·aç~os do Rio Parah:fbuna e pela ele-
S~la <l<l.:s se~:;oes, ...,...,. 6 JU _ 0 e · , . 1 vação elo seu leito sobre o mvel dos terrenos 

Ant~o de Far~a .- Ga?ino Bf:;~uro. -_ Jo~e l marg-inaes, obstando o e.:;coamento natural 
Be1'i~aqHi_- F · Schmidt.- A/1 edo Eltis.- d·is aguas, formou em determinado ponto um 
Domrngos Rocha. . , pantano pot• cu,jo dessecament~ tem incessa1~-

0 Sr:.. Pn,ESIDENTE marca a segmnte or- temente reclamado a populaça.o daquella c1-
dem do dia. par<t a sessão tle amanl1ã: úade, acamara municipal e ultilnamente,por 

Íª parte 

Continua("ão da 2ª rliscus~üo tlo projecto elo 
Sen:ldo n. 5 A, sobre incomp:üibilidades, con
junctamente com o substitutivo apt·escntaclo 
pela commi:Ssüo. 

2" pnrte (ús S hom.~) 

Discnssã.o Jo projecto n. 32, que appl'ova o 
accordo feito com o plenipotenciario do Perú, 
sobre ca.rt:•s roga to rias. 

Discussão do projcct0 n. :38 A, d•tS com
missõ:3s de ra1.enrla e industrias, sobre o mon
tepio dos em pregados das secretarias tla Ctt-
ma.rn e Senado. · 

Disc11ssã.o dos projectos ns. 20 e 4:3, conce
dendo licenç:is, o primeiro ao Dr. Pedro Lessa, 
lente da Faculdade de Direito de s. Paulo, 
e o se:tnndo ao Dr. Nuno de Andrade, lente 
da Ft1culdade de Medicina. desta Ca.pital. 

Leva.uta-ee a sessão as 4 horas. 

24ª SESSÃO, E:\I 23 DE JULHO DE 1891 

Yczcs, a sociedade tle medicina, que ha posto 
em relevo, em mais ti~ um relatorio endere-. 
çndo ao gove1·no, a urgente necessidade de 
remon:n•-s:! de pt·ompto ess:1. ameaça ú. saude 
publica. 

Ninguem poderá pór em duvida a verdade 
juridica de rp1e ao causador do damno cabe o 
dever de repm·al-o. · 

.lllaS O que é CN'tO e que a administração 
da estrada de !'erro, mio obstante ter por 
m-tiS de uma vez, por· seus directores, reco
nhecido e conressado a obrigação de reparar 
o domno que ca.usar.i, tem, toda.via, retardado 
por demitis o cumprimento desse devei-, n.lle
gando, ora o acumulo Lle serviços, ora. a ca
rencia de verba pari1 a obra., como si a Sflude 
publica. não fosse consideração por si só bas
tante imperiosa para a preferencia, como si o 
dispendio fosse . tão consideravel que o não 
supportasse a rende\ da estrada, sendo por 
isso necessario decreta.ção de credito especial. 

S. Ex:. o Se. general Glicerio, quando mi
nistro da agricultura e que, pas.sando por Juiz 
de Fóra, havia verificado, de visu a justiça e 
procedencia da reclamação da população da
quella cidade, mostrou-se sollicito em atten
tiel-a, expedindo avisos para que irumediata
mente se procedesse á repara.ç-.ão exigida, 
aterrando o pantano. 

Presideiicia dos Srs. Joaquim Pernanbitoo( 2. º Mas, retirando-se S. Ex. do governo, até 
vice-presidente) e 111atta Machado. hoje nada se fez. 

Ao meio-clia, o Sr. presidente annunciou 
não haver sobre a mes3. expediente a ler 
antes da acta. 

O Sr. Palleta - Sr. presidente, 
tive, hadi.as, a honra de enviar a mesa um 
requerimento, pedindo informações ao go
verno sobre actos officiacs, relativos . ao pan-

. tano artificial formado pelo aterro da Estrada 
de Ferro Central do Brazil, na parte de seu 
leito que atravessa a cidade de Juiz de Fóra. 

· Appróvado o meu requerimento, foram im
mediatamente solicitadas as informações re
queri~as ; mas, como não tenham sido atê 

E assim sendo, pedindo as informações e do
cumentos, que constam do requerimento que 
vou enviar á mesa, é, Sr. presidente, antes de 
tudo, meu intuito despertar a attenção do il
lustre engenheiro que preside a administração 
da Estrada de Ferro Central para essa questão, 
que interessa uma população inteira, pedir 
ao Sr. ministro da agricultura que a examine 
e providencie com urgencia, e quando um ou 
outro não se apressar a atendei-a, armado 
dos documentos requisitados que firmam a 
obrigação da Estrada de Ferro Central, a farei 
nesta casa em tempo opportuno, reclamação 
tanto mais justa e procedente, quanto é certo, 
repito, que a obrigação de a satisfazer já a 
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-confessou a directoria da estrada <le ferro, já' gos elo governo, e ao mesmo tempo para os 
a recoobeceu o ministro da agricultura, or- representantes das Alagóas no Senado. 
denando que se a satisfizesse, reclamação, Este pedido nã.o importa sacrificios para os 
hc:üe tanto mais valiosa quanto é certo que corres publicos, ao contrario, importa um au
della. são portadores vinte e seis Srs. repre- gmento das rendas publicas. Aquelle estado 
sentantes de Minas Geraes. esta em tão bo:1s condições pa.ra se :C'azer ou

vido, 'que peço ao governo que se entenda 
com a companhia de vapores subsidiada pela 
União e que íi.tz as vhtgens entre esta capital 
e os Estados Unidos da Amer·ica para f..i.zer 
com que ti companhia leve os seus navios ao 
porto de Maceió. 

Vem à mesa e é lido o seguinte 

Reque1·imento 

« Requeremos que requisite do governo : 
1°, cópia. àos offü:ios troe idos entre a Ca

mara Municipal de Juiz de Fóra e a dir2ctoria 
da Estr<tda de Ferro Central a proposito ~o 
pantana artilicial formado pelo atterro da (li ta 
estrada. no trecho, que atra. vessa aq uella 
ci<laue ; 

2°, cópia. dos a visos expedidos a respeito 
pelo ministro ua u.g-ricultura do governo pro
visorio. 

3º, cópia do orçamento feito por ordem da 
directoria da estra<la de ferro para o desseca·
mento do dito pnntano; 

4°, que informe, caso tenha sido jú, :·econhe
cida a obrigação de reparação pela directoria 
da estrêl!la, à vista dos otli:::ios e avisos por 
ella expedidos e pelo governo, o que tem ob
stado de se a satisfazer de prompto. 

Salas sessões, 23 ele julho tle 1891.- Do
mtngos Porto.-Costa Senna.-Bueno de Pai-
1'a.-Badaró.- J. Pinheiro.-Lamounier.
Astolvho Pio. - Manoel Fulgencio. - Costa 
Machado.-Joao Lu~.-Carlos Chagas.-Cor· 
rea Rabello.- Pacifico :Mascarenhas. - Gon._ 
çalves Choves.-.4.lvaro Botelho.-C. Paletta. 
-A.. Stockler .-A.ristides .ll.faia. - Polycai·po 
Viotti.-J. A.1'ellar.-Leonel Filho.- Gonçal-
1'es Ramos. - Domingos Rocha. - Antonio 
Olyntho.-:A. J. da Paixão.-Americo Lw:.
Matta 11Iachado. 

Er. disse que havia uma divida de restitui
ç~ão do senador pelas Alagôas, que é gover
nador do estado, sobre este assumpto, porque 
aquelle governador, quando era o represen
tante tio governo provisorio, fez cessai., com a. 
n.boliçii.o dn, subvenç:.1o, as viagens que os va
pores Ja Royal Mail faziam tocando naqnelle 
porto; não será o que pe~:o um s1crificio para os 
cot'l'es publico:) porque o desenvolvimento d(\, 
i m port.tção pel:l navegação directa, esta!Jele
eidti tt principio com o modico imposto de 
l /2 ° /0 sob!'e os volumes de importação 
constituiu uma das melhores verbas Ja re
ceita p1'ovincial, elevaudo-n. á avultada som
ma de 305:000$000. 

V. Ex. sabe Due os .estados vão. ser priva
dos da percepçuo <los impostos de importação 
que são destinados ao orçamento da Repu
blica ; facilmente se compr-ehende como não 
advirá angmento da despeza e autes receita, 
par;), o Thesourocom a reversão para a União 
desta verba que o Estado perde em favor 
da União, que poderá contar com a receita · 
de 305:000$. Não é muito que, em troca, 
dispenda 20 a 25:000$ com o augmento da 
indemnisação para satisfazer o favor que 
peço, alcançando qu3 os vapores dessa com
pDnhia vã.o tocar no porto de Maceió. 

Como a Camara sabe, o tratado commercial 
ou o conveuio celebrado com os Estados Uni-

0 sr. Oitioica _sr. presidente, nos da America. do Norte, visou principal
tenho a honra de ser portador de um pro- mente a exportação de assucar do Brazil para 
jecto de lei,. que a commi::;são <le fazenda e aquella republica; a escala, que estou recla
industrias submette à apreciação da Camara, mando, trará grande desenvolvimento á ex
como base para o estudo e reforma do sys- portação desse genero, porque o estado das 
tema monetario do paiz. . Alagous e protluctor de assucar, regulando 

Antes, porem, de desempenhar-me desta a sua exportação de 500 a 600.000 saccos 
commissão vou fazer daqui um pedido ao por anno · 
governo, pedido que não interessa a mim Espero, pois, para ser attendida essa re~ 
particularmente, porem ao estado que tenho clamação, o auxilio dos meus companheiros de 
a honra de representar nesta casa. Dirijo-me representação, o auxilio do governador do es
ao governo do paiz, do qual é parte um filho tado, que e senador; o do Sr. vice-presidente 
das Alagôas, estado que tem como seu re- 0 o do proprio Presidente da Republica. 
presentante no Senado o governador do O SR. ToLENTINO DE CARVALHO-Era nie
mesmo estado, e que tem como vice-presi- lhor que a companhia propuzesse ao governo. 
dente da Republica tambem um filho seu, O SR. OrTIClCA-0 governo que se entenda 
estat;Io :P~ra o qual tem um divida sagrada de com~ compan.hia ; é uma questão de , pt-eCê..;" · 
restrtmçao o seu re-eresentante no Senado. dencia, que pode ser facilmente resolvida. 

Fazendo este pedido, appello tambem Satisfeito, Sr. presidente, por ter desem-
, para os meus collegas de representação, ami- _ penhado isto que considero um dever, re-
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ela.mar dn. tribuna. essa. providencia em favor 1 difficuldades insuppcravei:;; de uma horrorosa 
do estado que rcpresen to, e qne entendo ser ... :.. j crise monetarin.. 
ue grande alcance para. o seu progre::;so, vou Somos um p:i.iz qu3 nunca faltou n9s 
ucsempenhnr-me da incumbenci t que me foi sens compromissos, que possue um ~olo r1-
commcttiL!a. pela commissü.o de que faço quissimo, com elementos muitos de prospe
partc. rida.de ; au:nfra.mos ao estrangeiro pelas pro-

Sr. presidente, não é segredo para. nin- porções de riquez~" para todas as industrias: 
guem, que eu venha clesveudar desta. tribuna, estas saucm que acham campo fertillissimo 
qual a situação em que se acha. a. pr.1ça. para se desenvolverem entre nõs . 

Fallo com toda a. C<llma ; não tenho mo- O facto tlns nações visinllas abusarem do 
ti vos pcsso:1es ; nã.o move o meu procedimento seu credito e chegarem a pessima situução 
paixão p0litica, porque não comprehcuclo qne tinanceira, se1·in. um moti'ro pnra qne o })Uiz 
::;e poss:t f'azer pulitica em questão destas e no em boas condições de prosperidadade se ele
estndo actunl tio Brazil. va::;se e lizesse impor· o seu cre;Jito nn. pro-

Movc-me, apena::, o cspectncnlo que pre- po1·ç~ffo tlo 1lescre1lito cios seus visinhos. 
::;enciamo::, e creio que os sentimento::; qne me füio õ preciso lembrar que ~a terra tlos 
animam silo compurtillrn.dos 1:or t0tlos os cegos quem tem um oll10 é rei. 
meus concidadãos ; todos assi:Stimos a.o estado Si tollas as republicas t:ul-Americ1nas teem 
lastimavel a .1uc c1ieg-ar~1m entre nós as reb· o seu credito prGjudicado, o Bt·azil, que tem 
ções soci:les, as transacções commerciaes que elementos de pt'<)Speridada, que r8urie todn:; 
entretcem e derem aproveitar todas as rorç:as as condições de G)r-tunn. e riqueza. solidas, 
vivas do paiz. devia aproveitar-se das circumstancias e 

Nilo e segredo para iünguem, Sr. prcsi- formnr corno que um pe<.lestal, t.le todas essas 
dente, que n<'io só sobre a praça do Rio de J;1- ruinas, para, sobre ellas, lcvant::tr o seu crc
neiro, mas sobre as de todos os estados <l<1 dito . 
.Republica, pnira o phnntasnm ntigro 1le 1irr1a. Posso estar em cluvidü, posso mesmo formal' 
crise que allleaça subverter todas as relações .jnizo errado em nssumpto delic.ado, como este, 
commerciae.:; . que demanda. estudos scrios e completos que 

Sabemos as diillculd.acles que encontram re??nheço .1~~- faltarem, _mas suppo:1ho 9ue as 
todas as transacções, a. necessidade n. ciuc n:_<l:s ~~n-~1~º.:~ de~ cr~_:i1to ern que s_e uc~ain 
fora.m levatlos toclos os Lancos ele au!..!mentar o:s no::.:so:s v 1 :s1~1ho:::. na~ podem ::.era pre:sen
enormementc as ta.xas de desconto ·fazendo tadas como o !aetor muco, .mesmo prepc~de
com que os mell10res tit~1 los de co:npanhbs rante. d~ ~lescre(~t~ do _B:az'.l no estra.nge1ro: 
chegassem ao ponto de so poder ser caucio- '\ "~er.~.1de ~do~ _f~c~o:s e; et1,tret~n!~· que o:s 
n:.ulos talvez pela terç;i. parte do sJu nos:so_:s t1tulo:s b~11.x:arn~. o:s de;: 1 .. do e,!.ll
valor. ' pre?t11110 de 1868, de ,9 e S? <~ 13 1/2 e 14; 

Sab_emos co1~10 ~e retrahira.m t?dos os ~s~1m con~? o d~. 4 °lo de 1889 ?-ª~fon de ~3 3<4 
possuidores do dmlleiro, como os proprios par- ,i 69 3/4, l:;Lo so.n~me no peno .. o de .:il ue 
ticularcs tecliam a sete cha.ves a boa. moeda março a 31 de imuo do corrente anno. 
que encontram, e procurn.m expeli ir, s0m o O qu3 accusn. isto? Quando não faltamos no 
poderem fazer, esses titulos de compi.nl1ias estr;.1.ngciro a um sô dos nossos compromissos, 
com que encheram as sun.s cllrteiras, compro- quandu accusamos um g-raut.le desenvolvi
mettendo a sua. fortuna. particuhu·. mente de todas as nossas indu~tritls, quando 

O abuso do _credito havia necessariamente nos tornamos conhecidos no estrangeir·o por· 
de trazer as d11Ilculttadcs do momento pre- um povo que faz duas revoluções monu
sente. mentaes, sagranrlo duas idéas de prirneira 

No exterior, os nossos titulos baixaram e ordem, sem abalo nem perturl'ação úas suas 
procura-se motivar o abalo em que está a relações sociaes, quando firmamos o conceito 
confiança. do paiz, não por uma. cnusa interna. de que sabemos obedecer ás evoluções natu
pelo dereito <lo systema. 1inancciro em que raes d::i. opinião, abolindo os escravos, preju
vivemos, mas pel:i reflexão elo p:rn!co ex is- uicando o ~ne se chamava fortuna particular· 
tente em virtude <la. criso commercial que se e revolucionando as instituiç-ões, fazendo 
ma1li.Cestou nos outros estados eh -~.merica. do snrgie da. monarchb. uma republica, pondo 
Sul, visinhos do Bra.zil. cm contribuição unicamente o patriotismo e 

_NãD sei se lw. vera razão, Sr .. presidente civismo dos cidadãos, por que J nz:1o ua.i.:rnm 
para ãcredita.r que se possa attribuir o estado os titulas, dando a conhecer receio infundado 
em que nos achamos ás crises dadas nas de descredito ~ 
rep_ablicas Y~sinbas e . devid~ a. ~·1usas Quero encontrar a causn. deste pheno-

··· mu1to·"ccnhec1:1f3s, ·· y..esf~\fa:u1eate · · <leíl:md:as e• .men.G ·· ·· ::.uwrmat ... ·rw ..... ,fült<.t .,. de .. couti.ança. ... n~h ·· 
que levaram as visinhas republicas a. ver moeda. interna, arrastada il. depreciação pela 
perdido completamente o seu credito no es- voragem que levou o credito ao completo 
irangeiro e afiligicla a s.ua população com as desbarato, no aouso que se fez deste elemento 
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enorme de prosperidade. Não é a falta de recem futuro proximÔ. Ha um erro para os 
confiança nas forças productoras do paiz, bancos de emissão deste paiz; é esqu'lcerem;.. 
Sr. presidente, e posso apresentar como se do preceuito imposto a taes estabeleci
prova do que ::i.diantei sobre a des~onfiauça. mentos de credito, de não collocarem os sens 
em nossa moeda tiduciaria, um facto re- capitaes em transacções a longo prazo. Um 
cente e que falia eloquentemente em favor banco de e:nis:;ão tem a obrigação restricta, e 
do nosso credito no exterior e contra a con- assim praticam todos os bancos de emissão 
fiança na nossa moeda interna. de todos os paizes, de empregar os seus capi- · 

Ha poucos dias uma companhia qrie tem tae:; unicJmente em transacções de breve pra
os seus capitaes empregados em industria zo, que possam ser liquida.das immediata
muito 11:1crativa, em emprezas de futuro mente, e que não venham comprometter o 
seguro, apesa.r de ter as suas acções com futuro da emis~ão. · 
80$ de entrada, extraordinaria.mente redu-~ . o SR. PRESIDENTE-Peço ao nobre depu-
zidas apenas ao valor de is.:,·, pôde ir ao es- tado que iuterrompa. o seu discurso afim de 
trangeiro e re:1lisar alli a maior operação se proceder á lêitura da. acta. 
de credito já feita para a nossa praça, con-
trahindo um emprestimo da quantia de 20 O Sa. OITICICA-Sim s:mhor. 
milhões e meio . Procede-se á chamada, a 'qual respondem 

Por que 1 . os Srs.: Joa.quim Pernambuco, Matta Ma-
Porque os elementos que se punha.m em clmdo, Paletta, Retumba, Uchoa Rodrigues, 

jogo para attrahir os.capitaes eram daquelles lnnocencio Serzedello, Pedro Chermont, Mu.tta 
que attrahem e não dos que os expellem. E Bacel!ar, Costa H.odrigues, Casemiro Junior, 
quando as emprezas p::i.rticularei as.sim ele- Rodrigues Fernandes, Henrique de Carvalho, 
vam o seu proprio credito e d13smentem essa Nelson, Pires Fecreira, Baebosa Lim.:1, Be
descontiança com- que estão a fazer-nos soffrer zerril, João Lopes, José Bevilaqua: Gonç:alo 
os prejnizos incalculavcis de uma. baixa ex- de Lagos. Nascimento, Pedro Vell10, Miguel 
traordina.ria do cambio, por que motivo os Castro, Amorim Ga.rcia, Couto C;.1,rtu.xo, Sá 
títulos da nossa. divida baixam, arrastando o Anul'ade, Tolentino de Carvall10, Gonçalves 
credito publico 1 Ferreira, José Mariano, Juvencio de Aguiar, 

V. Ex:. sabe que tres causas principaes Andrê e tvalc:.tuti, Meira de Vasconcellos, 
irifluem na depreciação da moeda, traduzida .João Vieir<t, Luiz de Andrade, Espírito ;Sa.nto, 
nesta baixa interna e extraordinari<t do mer- Theopb.ilo dos Santos, Pontes de Miranda, 
cado do cambio, que não é mai:; do que a Oiticica, Gu.bino Besouro, Ivo do Prado, Oli
accusação da existencia de uma moeda ma uo veir-1 Valladão, Leandro Maciel, Fefübel)o 
paiz. Essas causas são: a guerra extern:i., as Freire, Paula Argollo, Tosta, Garcia Pi.-es, 

· calàmidades publicas e exce:Sso de empres- S:mtos Pereiea, Milton, Amphilophio, Fran-
timos no estrangeiro. cisco Sodré, Dyonisio Cerqueira, Leovigildo 

O Brazil não está a braços com guerra al- Filgueiras, .MeJrado, Prisco Pãraiso, Muniz 
guma interna ou externa, não é victima de Freire, Athayde Junior, Fonseca e Silva., Nilo 
calamidades nacionaes; nem mesmo o Ceará, Peçanha, Cyrillo de Lemos, Virgílio Pessoa, 
que nos mand~. de vez em quando as su tS França Carvalho, Baptista Motta, Fróes O.a 
seccas, aftlige agora o Thesouro, com as ex- Cruz, A.lcindo Guanabara, ~rico Coelho, Sam
igencias de soccorros publicos. · paio Ferraz, Lopes Trovão, Aristides Lobo, 

Não teem sido de mais os emprestimos por Furquim Werneck, Thomaz Delpl1ino, An
nós contrahidos no estrangeiro; digo-o, por- tonio Olynth.o,B.tdaró, João Pinheiro, Pacifico 
que a porcentagem da receita publica com o Mascarenhas, Leonel Filho, Chagas Lobato, 
serviço da nossa divida é apenes de 26 e Jacob da Paixã0, Alexandre Stockler, Costa 
pouco, e os mestres em finanças ensinam que Senna, Lamounier, Alvaro Botelho, Gonçul
os emprestimos causam ah.tio ao paiz quA os ves Chaves, Americo Luz, Dutra Nicacio, Ma
contrahiu, sómente quando o serviço da di- noel Fulgencio, Astolpho Pio, Aristides Maia, 
vida ·está na proporção das rendas publicas Francisco Amaral, Domin~os Rocha, Costa 
de 45 °lo em deante. _ Machad~, Domingos. Porto, João de Avell_ar, 

Já vê, v. Ex:. que não ha motivo algum João Luiz, Bernardino de Camp.os, Francisco 
para. estas oscillações fortissimas e constantes Glicerio. Cezarino Motta, Domingos de M~
do cambio, que tantos e tão incalculaveis pre-, raes, Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo _P1-
juizos trazem a todas as classes da socie· nheiro, Mursa, Paulino Carlos, Costa Jumor, 
dade. · · Rodrigues Alves, Almeida Nogueira, Rubino 

Encontro bem pronunciada a causa da Junior, Alfredo ElUs, Leopoldo de Bulhões, 
crisepor gue passamos principalmente na ap- Guimarães Natal, Azeredo, Caetano de Albu

,,., .,,plicaçãô''C1ue''füi'dadâ''a''efüíssão 1nonopol:isa.d:a;· ·q_uel'<J.U~, .. BeHarmicw .. de .. 1\fendo1;2ça,,.,.Marcianp., .. 
e na má. distribuição dessa moeda, no emprego de Magalb.ães, Fernando S1mas, Carlos 
feito.em acções de companhias que não o:tre- Campos, Victorino Monteiro, Antão de Faria, 

· Ca.mar:i. ·v. I · · · · 6i 
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Bo1;ges <le MeJeiros, Alicides Lima, Thomaz 
Flores, Abeen, Cas::;iano do :Nascimento e 

· }ifennaBarreto. 

.Abre-se a ses:são . 

rio urgente na capital do estado de Pernam-. 
buco, basaou-se na faculdade que tinha o 
governo~ pelo <lecreto n. 2884 de I de fe.v.e-. 
reiro de 1862, art. 5°, § 2°, de concorrer para 
a realisação de medidas tendentes a evitar 

Fa.ltam com causa. participada os Srs. Oli- propagação de epidemh~s·; .que, por acto·cte 28. 
veira Pinto. Nina Ribeiro. Nogueira Parana- elo mesmo mez de ma10. lm.s~ado na mesma 
.guã, Ci;'l.ntã.Ó, Ju,;tiniano de· Serp11, Epitacio, disposição, ao governador daquelle estado foi. 
Pedro Americo, Za.ma, Paula Guima~ti.es, concedido outro credito de 100:000$ por cpnta 
Urbano l\farcon.Jes. Viriato ele Medeiros, da mencionada verba, atlm de serem a.mpa
Gabriel de .Magalhães, Co1·reia Rabello, Fer- rados e tratados indigentes acommettidos 
reira Rabello, Ferreira Pire.s, Mot·eira eh\ pela epidemia de varíola, serviço esse que, 
Silva, Eduardo Gonçalves, Homero Baptistn, em vez de ser feito directamente pelo go
e Rocha Osorio; e sem cnus:i participada. os verno, foi desempenhado pelos estabeleci
Srs Belfo1t Vieir:1. lndio do Brazil, l\fartinho mentos mantid0s pela Santa Casn. da .Miseri
Rodrigues, Frederico Bol'ges, José A ''elinô; cordia c.fo.queiLL capital ; que, não estanuo 

-Aimino Afions=o, Rosa e Silva, Ra.ymnndo aimht tlefinitivamente organisado o estado de 
Bandeira, Annibal Falcão, Pcreirn, de Lyra, Pernambuco e havendo saldo D<\ ,-erba com- · 
João de Siqueira, Belaemino .Carneiro,. Au- petente, foi, por. acto àe 4 de junho pro:x:imo 
gusto de Freitas, Sc:il.iri.t, Arthur Rios. Mar- tlndo, appI·ovatfo o credito de 2:000$ para 
colino Moura,· SevcI'ino Vieir.i1 Custodio d~ acquisição de moveis para. . o palacio. ao que 
Mello, Car:ioso rk ?.folio Pires Albuquerque,1 precedera, requisição <lo goveruatlor; que, 
Fon:;eca Hermes, Mauhães Barreto, Alberto retat!vamente á estrada de ferro .Metropoli
Bra.ndão, Joaquim Breves, Luiz .1\1urat, .Jac-- tana, assumpto que pel'tence ao.Ministerioda 
qu,~s · Out'ique, .Mayeink . .Jesuíno de A l~u.- Agt•icnltura, trausmittiu-se-lhe naquella 
querque, Vinlrn.es. Figueiredo, Francisco \ e1- d<tta côpfa do pedido ele informações~- A.e 
ga, Feliciano Pen na, Viotti, Gonçalves R:1mos, quem rez· a requisição (Sr. deputado Serze-
..::al'los Clmg-as, Bueno ele Pa.ivh, Monteiro da dello). . . 
Silva, Ma'rtiriho Pra.r1o .Tuilior, Lopes Chaves, Do mes:no ministerio, de ig:rnl data, en
Moraes B::rros. Roclolpho Thlirauda, Carl?s viando rehções d is d1vidas de exe.rci.cios 
Garci<L, Fleur-y Ccm1do, L'rnro l\Iullei·, Sch1- findos organisadas com o . disposto no art. J 7 . 
midt, Ln.c:erc.ln. Coutinho, Pereira du, Costa, do decreto n.10145 de 5 de ,ja.neiro de 1889. _ 
Julio de Ca.Stilho::;, Ernesto ele Olivei~a, Fer- -A'. commissão de orç:\mento. -
uando Abott e Demetrio Ribeiro. Requerimentos: 

E' li<la, posta. em:- discussão e sem debate 
;aµprovucb ~L acta da sessão anterior. 

O SR. 1° SECRETARIO procede á leitura. do 
seguinte 

ES.PEDIENTE 

Oillcios: 

De Alexandre Cyrillo Fernandes da Rocha, 
ex:-ajuda.ute de po:·teiro ela Gamara dos Depu
tados, pedindo µielhcramento de aposentado
ria. ,..-A'S commissões r!e policia e de f.1zenda. 

De João Augusto Ferreira Lima e outros, 
peuindo,garantia de ,juros de 6;º/o ao anno, 
sobre o capital maximo de 6.000:-000$, para. o 
estabelecimento dé dez usinas de beneficiar 
algodão • ....:..A' commissiio de f'àzenda e iudus-. 

Do Minist9rio dos Negocios do Interior, de trfas. . 
20 do corrente, remettendo os requerimentos - De Francisca Almada Rodrigues, pedindo 
dos funccionarios elo Archivo Publico que so- urna pensão.~A' mesma commissão. . 
licitam n.uginento de ven.cimeutos.-A' com- D.3 Antonio Lins Cavalcanti de Oliveira, 
missão de orçamento. · pedindo privilegio por 80 annos e garantia. 

Do mesmo 'ministerio, de 21.do mesmo mez, de ,juros durante .30 annos até o maximo. 
enviando os requerimentos em que D. Gra- de ~0:000$ por kilometro, para uso e goso_ de. 
dosa de. Iriarte !l.fonteiro pede pecsão e o uma e~trada de ferro estrategica e commer--· 
alferes honorario do exercito Antonio Paes ciál, partindo de Cacequi e .passando por .di""'.; 
de sã Barreto solicitii augmeuto da que per:- versos logares; no estado do Rio (}rande do 
.cebe.-A' commissão de fazenda. Sul.- A's commissões <le obras publicas, e-

Do itiesmo mini.-;terio, de · igqal dat~., em orçamnto. , .. , , · , ·. 
resposta ao ofilcio ·cte 1 O do ·corrente, da Cu.- Do bacharel J.os:3 Manoel . Cardoso. de ,Oli-: 
mara dos Deputados, declarando qu~ a des~ veira, consul do Brazil em· Nova OrlE)ans, ~ 
peza com os füneraes do arcebispo. da Bahrn. pedindo. a. decretação de uma verba de 6:000$ 

·· · ~i~~~~ÃWg'd1fciü0u~ · JfJ1~fe'ri~T~~~~~~tedI~g .,~~~cifu:~8.~~~%1~~~s~~~e~i~~~;:n~~~~? ... ~~~:::. :" 
de 50:000$, autorisado por acto de 16 de.maio • De. Augusto ,Cambraia, pedindo .,isenÇªo ,'.de'1 · 

ultimo, para concluir melhoramento sanita- direitos e div,:ersos fav~res_ para o esta.bel~ci~·~ 
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·mento e custeio dos . bordoahos agrícolas qne 
;prete:1de ruodar em ditfürentes e.:;ta.•ios da. 
.R.epulllica."""'."'A' commis,5ão de f'.lz:mda. e in
du::itria.s. 

Do Dr. Francisco de Paul!l. Valladares, pe
dindo repar.tç:ão do esbulho que sof.fr·eu em 
seu dir~ito como adjunto dit 1ª ca'ieir.i de 
. c!~ctL 1::i!'urgica da Faculuade de Mec!.icina do 
Rio de Janeiro.-A' commissã~ de instrucção 
publica. 

O SR. SA:'l:IPA.IO FER.lU.Z (para i'm.a de
.claraçüo) - Como na minha vida política 
tenllo como um dos .. melhore.> predica.dos 
a coherencia, peço permissão a V. E:t., ain
da q !ie com (~ste procedimento não sei si 
vori o!IeilJer as djsposições do regimento, para 
fazer uma. declaração . Si estivesse presente 
iL se:<sii.o de hontem, terb .. votado pelo p~tre
cer da commissão relativamente ás eleições 
do Ma.r.rnhão. Neste sentido mando ii mesa 
minha. decla.t•ação. 

Q Sr. Oiticica: - Dizia eu, ha 
:POUCO, qu::tndo tive de. interromper-me, o 
.convito ti.e v. Ex:., que os bancos foram 
arra::;tttdo5 pela, fascinação do elasterio do 
credito ; p~Lra. que concori•eram em ma
xima pc.1.r·te as emissões concedidas, ou an
tes, o sy.:;te1n:i àe emissão bancaria adoptado 
neste paíz. Encontro justamente a expli
eação do ra.cto n:.i.s palavras de um not;tvel 
homera publico de Inglaterra que, no parla
mento britanico, no o~ca.sião da crise de J 866 
.dizia (lê) : 

a.os m'3us collegas si não e3tá definida, per
f~ita.meute descripta neUe a situação do Bra,... 
z1l, no momento actual ~ Parece-me que isso 
foi es~ripto na.rrando factos que se p.i.ssam 
na data de hoje e para. esta republica nas-
cente. · 

Creio . poder affirmar" á : Camara e, ao paiz 
que não temos falta .de num~rario, . como . 
se propala. ; o que temo3 ' e o 'excesso .. de -
credito, um numero excessivo de interessa
dos a pro,curar ca.pitaes setn poder. achal-os -
por,1ue elles niio existem. . . · 

o SR. JoAQurn PERNAMBUCO- Abuso de 
credito. 

O Sa. ÜITrcrcA-E' um facto ·conhecido, 
está. dito na imprensa, foi catalogado e affir.:. 
mado muitas vezes por todos ·os or·gãos de 
publicidade, que as companhias e bancos que 
se con:stituiram no Brazil, de 15 de novembro 
de 1889 até hoje, organisaram-se com capi
taes cuja somm:t é em muitos centenares de 
contos, superior a.todo o numerario existente 
no pn.iz inteiro; e quando o credito é deste 
modo tlistendido, quando tanto se abusa delle, 
não é possivel exigir que surja o dinheiro 
onde elle não existe, e faça-se ouro quando se 
lançou mão unicamente de papel, base de 
uma riqueza ficticia. . · 

E' facto explicado, Sr. presitlente, e já co
nhecido, o da difficuldade com que lutam essa.s · 
companhias firmadas na elasticidade excessi .. 
Vi.1 do credito. Quando é necesS<Lrio realisar 
os capitaes, que se constituíram com espe
Nnça. de lucro, a ausencia do dinheiro que 
as fecunda., vem a demonstrar-se, essas com- ·. 

· · ({ A crise estã, dizia Fa.wcet, nesse espit'ito panhias falham, os títulos baqueiam e che• 
de especulação al.eatoria que . deg~nera em ga o descredito para ella e para o paiz, si. 
um jogo culpavel ·e qu~ se apodera deste pll.iz. não acodem remed!os energicos µara sustar 
SurgiLl umn. nova escola ha alguns annos; ella o des:}alabro geral; desgraçadamente o nosso 
ensin>•u o pensamento de que a riquez~ deve pliz estâ. envolvido ness~'I. voragem e ameaça
ser produzida, não mais segundo o modo an- do de ser arrast:l.do, já tendo começado o 
tiquado de um trabalho assiduo, mas · pela arte abalo do seu credito no exterior. 
moLlerna de fiuancear, em outrv.s pahl.vras :. Sr. presidente, não quero discutir antecipa~ 
pela manipulação habil do papel. Ouvem-se damente o projecto. Para obedecer ás recom- · 
reso ~r queixas como estas : ·nós temos ne- mendações de V. Ex:.,que me lembra a conv:e
.cessidade de uma instit.u!çã.o que forue~ .. i con -. niencia de não prejudicar aos meus collegas · 
stantemente dinheiro barato e si o Banco não inscriptos para í'allar nesta. hora, vou limitar · 
j:>Ode· fd.zel-o, ri. legislação é má, é preciso re- as minhas observações, deixando <le tocar no 
:formal-a. . , .. · ponto mais importante deste projecto: a abo- · 

«Em minh'.1 opinião a, queda não veiu um lição do curso forçado; aguardarei o debate · 
initante ma.is cedo; todo o adiamento facili- para discutir esta grande e delicada questão. 
tado pela lei teria tornado o despedaçamento Peço a V. Es:: que, tomando em considera- -
mais terrivel. o que deve nos consolar é ção o estado melindroso das nossas relações 
que n "to ha uma em preza commercial _pru- commerciaes e a situação do mercadq do cam'.'. 
dente e honrada.mente cornluzida que tenha _bio, tomando em consideração essa pressão · 
,sucéumbido. O commercio regula:r deste paiz enorme em que todos os ·habitantes do . Brazil 
estã.em boa situ lção e a ~levação do juro não se -acllão, pela elevação do pr~c.P_:de todos os 
fez sinão deter Qperações temerai•ias. A alta. generos de consumo, a 50 e 60.0/o mais do -: 

..... ~?.~ .~.~9.f.?.~ .. J?,~r,mit_t~~.~~pp,q~4.~ .. :~.Jt,! .t~. 9-!>.., µ~$.;. . . q.u~,os .. '.pr:~ç_os .. ariteZ'iores~ . não , de~e"efil, .. -0lvi--"'. '
-conto; :.o c,tpltal e o tra.b~lho obtiveram am- ·do este. proJect:-i, que, declaro, nao. é um pro- . 
bos·hrga. recomp3nsa. » . .. _lecio completo; nem.a commissão. de fazenda 

· ;Lend~ este· trecho, sr. presidente, pergunto tem : a. . 1>ret~,?,ção de otrerecel-o como tal · á 
·:.<·.,. ··~ "' 
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Camam dos Srs. Deputados: é apenas um es
boço de projecto, base para um estudo, no 
seio do parlamento, da momentosa. questão elo 
systemn. monetario, meio de esclarecer, com 
a discussão, o intrinca.do problema do syste
.ma tiduciario. 

Declaro que a commissão faz clisto uma 
questão completamente aberta. . 
· Nós os propríos membros da commissão,nos 

reservamos o direito de apresentar emendas, 
quándo entrar em discussão o projecto, e :ve
rificarmos que suas disposições não consul
tam os interesses do paiz. 

· Nessas condições, Sr. presidente, Y. Ex. 
comprehende que o que faz a commissã.o de 
fazenda ê eomprir um dever seu. 
QAccusa-se e:1ta Gamara de estar com um 
mez e t:mto de trabalho depois de aberta. e 
não ter produzido trabalho algum. 

v. Ex. sabe que essa accusação não é 
justa. Constituimo-nos em nm regimeu novo, 
desacostumados ás praticas do systema : 
custamos a reunir numero sutliciente para 
eleger nossas commissõ3s, o que nos trouxe 
grande perda de tempo. Agora. e que nós, os 
membros das commissões, estamos tomando 
pé neste assumpto vasto da organisação do 
serviço publico, para o qual aqui vimos pela 
primeira vez. 

Não temos tido todo o tempo necessario para. 
o:ffer$C'H' ó. consideração da Camara grande 
numero de projectos. A despeito disso, a 
commissão de fazenda cumpre seu dever, 
apresentando o projectv que passo a ler, certa 
de que trat:i.-se de materia muito importante, 
que deve ser discutida sem paixões (apoiados), 
para a qual não se devem trazer elementos 
politicos, cujo debate deve ser produzido eom 
todo o civismo e patriotismo, atim de que pos
samos melhorar as condições em que estamos, 
afim de que poss:11nos evitar os perigos enor
mes da. situação para. a qual marchamos. 

Estamos felizmente superiores em con
dições is outras republicas que n0s cercam. 
Temos producção nacional, vida propria, 
elementos mais garantidores. O que e preciso 
é que nos colloqnemos em condições que 
façam com que os · capitaes, quando delles 
tivermos necessidade, fiquem subordinados a 
celebre lei que foi resumida pelo illustre eco
nomista itu.líano Minguetti, sobre o nume
rário: o numeraria e e;sencialmente rebelde 
ás ordens da lei, vem sem que o chamem, 
vã"e-se sem que o detenham, surdo aos adean
tamentos, insensivel às variaç6es, attrahido 
sómente.pela perspectiva do lucro. ::: 

Esta lei já se tem observado no Brazil. E' 
necessario que a moeda fiduciaria assente em 
gara.utias solidas, em confiança inabalavel, 
-para que possa ser contundida com os capitaes 
que tenham de vi!' do estrangeiro. 

Foi por todos esses motivos, Sr. presidente, 

Ql!e a commissão elaborou este projecto de
te1 9.ue, como disse, offerece á Gamara para 
servir de base a estudo, reservando-se o di
reito de emendal-o, de accordo com os sub- · 
sidios que os nobres deputados lhe trouxerem . 

Vou ler o projecto; é o seguinte. (Lê.) 

Vem à mesa., e lido e vae a imprimir para 
entrar na ordem do5 trabalhos o seguinte 

PROJECTO 

N. 49-1891 

Li1n:ta ri .•ll innia act11alm.ente er;istente no pai:::, 
a c ~;·c1d·tçliO do:> /;illietes de banes.~ e do Tlie
sou1·0. nr1.o convei·tiveis em metal, e declarei 
livre a e;nissiio de 110/as 1Ju bilhetes de banco, 
sv.}eita a regras qHe egtabelece. 

A commissii.o de fazemla e industrias da 
Cama.ra dos Deputa.dos: 

Considerando que é insustenta-vel para o 
paiz a situação dn. pr.1ça, em virtude da baixa 
extraol'dinaeia uo cambio e da desconfü1,nça 
que uella. reina. de modo a. proiuzir abalo 
profundo em to:.las as relações commerciaes, 
entendendo com a vida de todas as classes 
pelo augmento coosideravel do preço de todos 
os _generos rle consumo importado~ e até os 
da producção uacion;\l ; 

Considerando rpw e3sa perturbação da vida 
norma! é <levirla, em parte ao excesso da 
moeda. fiduciaria. existente com má distribui
ção, em parte á falta. ue confiança por essa 
moeda inspirada ao:; mercados estrangeiros 
peta ausencia da ;;arantia. effectiva que essa 
moeda devera t.;!l' 110 deposito confiado . ao 
Thesouro Nacional; 

Considerando mais que essa moeda foi le
vada á depreciação pela imposi('.ão do curso 
sem obrigação de convertibilidade, o que, de 
um lado, priva de todo o correctivo a. mã 
applicação dada aos bilhetes emittidos, per
mittindo aos emi5sor~s entreg:arem-se ao jogo 
em titulas de companhias inaustriaes, opera
ções a longo prazo, qu9 desvirtuam a tarefa 
dos banco~ de emissão, e de outro lado não 
estabelece limite.s às emissões, regulando-as 
pelas necessidades reaes do merca.do, de modo 
a gart\ntir a sua acceitação µela effectividade 
das garantias inspiradas pelos emissores de 
tanta, moetla fiduciaria quanta for pedida pelas 
transações e ttos bancos que mais confiança 
merecerem ; · . 

Considerando, ainda, que, nas actuaes cir
cumstancias do paiz, ..:.~omentada como tem 
sido, em grande propórÇão, a receita publica, 
desenvolvendo-se as .industrias proporciona
doras de excellente collocação para os capi
taes, promett~ndo farta remuneração . aos 
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capitaes attrahidos, não estando a nação bra
zileira a braços com ~uerra externa . ou in
terna, nem ameaçada aeste fiagello ou sob 
pressão de alguma calamidade publica, antes 
gozando de amplo desenvolvimento da sua pro
ducção que augmenta, dando testemunho 
franco da riqueza naciomll, nada autoriza as 
oscillações tão fortes do mercado do cambio, 
a não ser a depreciação da moeda pelo máo 
regímen da emissão, autorizada com curso 
forçado; 

Considerando que a experiencia do regimen 
de emissão em vigor trouxe para a nação os 
prejuízo::; incafoulaveis do estado presente, 
.accarrctando a baixa dos títulos brazileiros 
nos mercados estrangeiros ; 

Considerando que a continuação de tal es
tado de cousas produzirá, mais e mais, odes
credito do, unção, prejudicando · a confiança de 
que elh sempre gozou com a sntisfüçã.o de 
todos os seus compromissos, o que prova a, 
urgencia de corrigir os defeitos do systema 
adoptado; 

Considerando, finalmente, que é da mais 
urgente necessidade iniciar as boas praticas 
entre as · quaes avulta a abolição do curso 
forçado, de tantos e iucalcutaveis prejuizos 
para os paizes que o adoptam: 

Tem a honra de submetter á consideração 
da Camara dos Srs. Deputados o seguinte pro
jecto de lei, para base de uma reforma do 
systema. monetario, afim de firmal-o em fun
damentos solidos e capazes de restabelecer o 
credito e a confiança na Republica. 

Sala das sessões da commissão de fazenda 
e industrias, de julho de 1891.- A.stolpho 
Pio. - Leite Oiticica.-Miirsa. - Bezerrit.
Antonio Oltpitho. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. º·E' limitada a somma acfualmente 

existente no paiz, a cir·culação dos bilhetes de 
banco e do thesouro, não convei'siveis em me
tal, emittidos de conformidade âs disposições 
do decreto n. 165, de 17 de· janeiro de 1890 e 
legislução vigente. · 
• Art. 2. ºE' livre na Republica a emissão 

de notas ou bilhetes de banco, sujeita, entre
tanto, ás seguintes regras : 

§ I . º As sociedades anonymas, constituidas 
para exercitar as funcções de banco, deve
rão, para alcançar do governo a faculdade de 
<3mittir bilhetes, depositar no Thesouro Na
cional valor correspondente a 30 º/o do seu 
capital ~ocial em ouro, em apolices da divida 
publica, ou títulos quaesquer. do Estado. 

§ 2. 0 Receberão do Thesouro Nacional 
9 º/o do valor dos titulos publicos deposi
tados, em bilhetes do valor correspôndente,ou 
até o dobro do valor depositado, · quando este 
for ouro. 

§ 3. 0 Apresentarão, annualmente, um re
latorio exacto do estado do banco ao Tribu
nal de Contas do Thesouro, afim de dar a CQ-o 
nhecer o valor das suas transacções e o 
computo da garantia existente em valores para 
os bilhete:: emittidos. 

§ 4 _ 0 Restringirão a circulação ou augmen
tarão o deposito de garantia, quando exigido 
pelo Tribunal de Contas, por verificar a in-
su:tliciencia dus garantias existentes. · 

Art. 3°. E' vedado aos bancos de emissão 
tornar-se possuidores de acções de bancos e 
companhias indilstriaes. · 

A rL 4. 0 Os bancos ou associações banca
rias, ()Ue se organizarem depois da presente 
lei, com o fim de gozar do direito de emissão, 
serão obrigados a trocar os bilhetes emi1tidos 
ao portador e à vista por ouro ou prata, im
port1 nrlo a recusa . uma suspensão de paga
mentos e a subsequente liquidação do banco 
pelo g-overno, com a venda dos t itulos ouva
lores-depositados no Thesouro, parn. a satisfa
ção 

l 0 dos portadores dos bilhetes ; 
2. 0 dos credores do banco ; 
3. 0 dos accionistns. 
Art. 5. 0 Os bancos, que actualmente gozam 

do direito de emissão, ficam obrigados a en
trar parn. o regímen da presente lei: 

1. 0 Os que teem deposito em ouro e emis
são no triplo, limitarão a circulaç,.'lo <los seus 
bilhetes 110 duplo do de-posito ou augmen· 
tarão a sua garanti.a dentro do prazo de seis 
mezes da data da lei. 

2. 0 Os que teem deposito em apolices reti
rarão da circulação quantidade de bilhetes 
correspondente a 1/10 do capital depositado 
no Thesouro, ou augmentarão de 1/10 o depo
sito em apelices, dentro do prazo de quatro 
mezes. 

3. 0 Tanto uns como os outros dos bancosde 
emissão de que tratamosnumeros anteceden
tes, deverão trocar os seus bilhetes por outros 
que lhes serão fornecidos pelo Thesouro e que 
soffrerào, para ser de novo lançados em cir
culação, o carimbo ou signal do banco que os 
r·eceber, de modo que, dentro do prazo de um 
anno da data da presente lei, esteja feita a 
completa substituição da moeda tlduciariados 
di:trerentes padrões boje existentes, por um 
padrão unico, das notas fornecidas pelo The
souro Nacional. 

4.0 As notas ou bilhetes dós bancos. sujeitas 
ao troco, em virtude do numero antecedente, 
serão, logo no acto da substituição, picadas 
-perante a junta..da Caixa da Amortização, de 
modo a receberem, immeiliatamente ao reco
lhimento, o signal de inutilisadas para todos 
os effeitos. 

5. 0 Para os bancos com lastro em ouro ou 
em apelices, a obrigação da conversibilidade . 
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entrarã em vigor no prazo de dous annos da 
data da prezente lei, entrando em liquid>1ção 
aquelles que o não fizerem a essa data. 

Art- 6. 0 O Thesouro Nacional retirara da 
circulação os seus bilhetes ou moeda papel, 
substituindo-os por outros da quantia corres
pondente ao triplo de um fundo metallico, 
que · no Tbesouro se constituirà, tendo esses 
bilhetes a clausula expressa da conversibi
lidade ao por·tador e à vista, dentro igual
mente do prazo de seis mezes aa data da pre
sente lei . 

Paragrapho unico. Esses bilhetes serão 
completamente extinctos dentro do pra7.o de 
um anno antes de entrarem os bnncos no re
girrien da circulação estabelecida pêla pre
sente lei. 

Art. 7_0 Dentro de um nnno, da dat:L Ja. pre
sente lei ou antes, se melhorarem as conrli
ções do me1·cado de cambio, o Thesouro Na
cional receber:i a totalidade dos imposto3 cm 
ouro, em bilhetes conversíveis do proprio. 
Thesouro ou dos bancos organizado::' no regi
men desta. lei, effectuanuo todos os seus pa
gr.mentos com os mesmos bilhetes ou com o 
proprio ouro, como jul~ar muis conveniente. 

Art. 8. 0 E' pr\Jhiuido ao governo, sob qual
quer pretexto, dar autoriznção p:ira emissão 
sobre deposito outro que nã.o o da presente 
lei, assim como dispor, em qualf]uer emer
gencia, dos clepositos feitos pelos bancos prira. 
garantia das suas emissões, salvtL porém a 
hypotbese do art. 4°. 

Paragrapbo unico. O governo providen
ciar<.\. pura que, do ouro existente no Tllesouro 
e do que for sendo arrecadado, da perc:ipção 
dos direitos de importação pelo regimcn 
actual, se deduza uma quota para ser le:vada 
a conta dos lastros dos bancos possuidores de 
bilhetes em cll'culação por garantia em oaro, 
e observadas as restl'icções do § 1° do art. 5° 
desta lei, de tal modo que, dentro do prazo de 
um anno, esse lustro esteja completo, e ,effe
ctivamen te . depositado em cofre para ·a ga-
rantia a que é destinado. · 

. Art. 9. 0 E' revogada u. clausula de im\.lie
nabilidade pa.ra as apol ices depositadas no 
Thesouro, por conta do . lastro para a emissão 
dos bancos, podendo o governo dispor dellas 
para os eifeitos do a.rt. 4• ua presente lei, 
]JOdendo igualmente dispor das apoiices em 
ouro,,do emprestimo interno de 1889 e ,jà res
gatadas, para o fu)1 de completar o lastro dos 
baiic'b!s na fórma cdo artigo antecedente . 
. . .Art. 10. E' re-vogado ·.o contr<"lcto ,para o 
resgate 'do papel-moeda . feito com bancos e 

-·hoje a cargo do Banco aa Republica dos Es
tados Unidos do Brazil ; o .governo entender
se-ha com esse . banco para a ·liquidação do 
papel já resg1ltado, entregando_-lhe a somma 
correspondente em notas ao mesmo banco.ex
isten~es no Thesoúro, da; repeita . publica ou, 

no caso de falta destu.s, em notas do The-· 
souro conversíveis; aquellas deot1·0 do prazo 
de seis mezes e estas sómente ·depois que o 
banco entrar para o novo regímen. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em 
con tr<1rio. 

Sala da commissão de fazenda e 'industrias 
da Camara dos Deputados, 23 de julho de 1891.. 
-Leite Oiticica.-ll:hwsa.-Bezerril.- Astol-· 
pho Pio.- -4.ntonio Oly11.tho, com restricções. 

Vem à mesa, é lido, julgado objecto de de
liberação e effViQ.do á commissão ele fazenda 
o projecto // 

N. 50- 1891 

Crêa alfancle.qas nas c:da(lcs de . Saa( Anna r]o. 
L:'rramerdo e de QHw·a/111. no E:::tado do Rio 
G1·:.mdc do Sul. ·. 

O Congresso-Nacional resolve: 
Art. 1.° Ficam c·readns duns a.lfan :1egas de 

4:1. ordem, uma, na cidade de San t' A una. do· 
Livrn.mento, e outra na de Quaraby, btüdo 
ti.o Rio Grarnle do Sul. 

Art. 2.0 O numero, cla::se e vencimento:: 
dos empregados e da forçn. dos sen:- gn:,rdas 
serão os constn.ntes das tabellas H e l, que 
acompan hnrn o decreto n. 391 B de 10 ti.e 
maio de 18~0. . . · 

.Art. 3.0 . Revogam-se as disposiçi3es em 
contrario. 

Sala. das sessões, 23 ele julho de 1891.
Victorino ][onteiro.-A.lcides Lima.- Memia: 
Barreto;-A·.· Stochler.- Nezsr.n de· Vascon
CPllos;- lvloni:; F?·eire.- Sampaio Ferí-az.~ 
Baptista da : J,Joun_- .B. Campos.- Leone[. 
FEho.- Thoma::: Delphino.- SanLos Pereira. 
- Pi:·es Feri·cfra_ - Mui-sa_-:- .Alineirla No·
gueira. -ra$tro Junior.·- M are iano de .ilf a
gal71a.es. -B e::;crril. -Joao Lopes.-.4.. rlzeredo. 

, Vem :i Ill'3Sa~ é li_do, .julgadq olüecto de .de
liberaçijo e enviado ·à corumissão de consti
tuição, legislação e justiça o projecto 

·N. 51 -1891 

Intúpreta o§ 1° n.1 .do a1·t. 9° da Const{,tiiiçcw . 
Federal sobre· comvete;1cia dos Esta:dos para.· . 
deci·etaçüo da taxa de sello. 

o Corigresso Naci.onal . decreta : 
Artigo unico. Na·fórmado.§ 1°, n. l do .arL 

9° da Constituição Federal pertence excl usi"7 
varnente aos E~tados os sellos de autos e :1náis · 
papeis que correm perante os juízes, tt·ihunae~, 
municipalidades e repartições . dos · mesmos 
Estados e bem assim a .das escripturas e··liti:._: 
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los tln. <lividn. pul.Jlica. ou re11resentativos de 
uircitos, passados dentro do Estado. 

sa:la. das sessões, 23 de julho de 1801.
Santos Pereira._-Antüo de Fa1:ia. -Nilo 
Peçanlia.- Fróes da Crv::. - Baptista da. 
J1iotta.- Alcindo Guanabara. 

E' lido, apoiado, posto em discussão e sem 
debate approva:do o requerimento do Sr. Pal
leta, apresentado na sessão de hoje· 

PRIMEIRA PARTE D.A ORDE.M DO DIA 

dade do projecto, com a sua convenienci9, e 
isto já é mai:; de meio caminho andudo, são 
tres quartos de caminho. Resta., pois, a. ques
tão dtt constitucionalida.de, que é o seu 
H.ubicon, e, desde que tivermos saltado este 
Rubicon, a victoria estara g-anha para 
aquelles que iniciarnm o proji;icto e o teem 
sustentado nesta casa. 

Não tenho a pretenção de trazer m::tis luz. 
á questã.o, nem de convencer aos· meus 
o.d versa1·ios cb que a verdade está comnosco ~ 
ehtretanfo, muitas vezes, Deus (permittam-me 
os que seguem a escola positivista que · eu 

Continua a 2:i. discns$ão elo projecto n. 5. A falle ern Deus, porque, 1::i Deus não é uma 
deste anno, estabelecendo incompatiHliclades, realitlude, é ao rneno:; uma esperança para os 
com as e1t1endas· apoiadas. uffiictos), Deus muitas vezes st>rve-se das 

Vem a mesa, é Jid:L. apoirida e posta con- suas creaturas minimas para abrfr a porta 
· t t d' - · t aos grandes ·vultos; e quem sube si estarei JUnc nrnen e em rscussao a segurn e neste caso! 

E~IEXDA 

SHbstitutii;o ao 1n·o}ecto n. ;) .4. 

Art. 1. 0 O exercicio. das fnncçõi:s de um 
emprego federal é, desde a in vestidura re
specli va, incompativel com o ele qualquer 
outro cargo du rnesma natnreza, pcclendo a 
elle reunir-se. somente commissües tempera
rias de ordem purameute proôssional, scien
tifica. ou tcclmicu. respeitada cm todo C<tSo a 
p1•ohibição constitucional das accumulnçücs 
remuneradns. 

Art. 2. º Perderá o emprego que occupar 
no goYerno ou. administração federal, seja 
elle <le ordem política, administrativa ou ju"." 
diciaria, o cid1tdüo que acceitar emprego oü 
funcção no governo ou administração dos es
tados; salvo mandato legishitivv estadoal, 
quando as respectin1s constituições a isso não 
se oppuzerem. 

Sala dns sessões, 21 do julho de 1S91.
B3llarmino ele li! endonça. 

Quiz se c:.tabolecer o principio de que a. 
nossa Coníititui<;ü.o havia. inscripto n:•s suas 
paginas a prohibi:;ã.o das incompa.tibilidade5, 
salvo aquellas tle que elhi tinha teito menção. 
Vou tlemo11strar que ii5to n::io é wrclude, 
qne, nc contrario, a Constiluiçãl'I deixou o 
campo aberto ao Poder Legislativo parn. 
estabelecer quantas incompatibilidades qui
zesse. o que a Constitui~ão estabeleceu e 
cousa muito diversa; e vou demonstrar o. 
minha proposição não só em vista tlos textos, 
como em vista do espirito da Constituição e 
do elemento histol'ico, que tem sido tr1\zído. á. 
discussão como argumento em contrario. Em 
v1s.tn. dos textos, o que fez a Constituição,. 
definindo a prohibição da -nccumul:.ição do 
e.xercicio de cargos, foi estabelecer uma regra 
permanente, certa. e determinada para. todas 
a hypotlrnses, em que as incompatibilidades 
nã.o esti.vessem definidas por lei. Não sei si 
a Camara me comprehencleu; mas repito: 
SenÍj)re que a Constituic;ão incompatil.1i!bou o 
exercicio de cargos, el!a o determinou para 
todos :OS casos em que a lei ordinnria não 
tivesse fostituido as. incompatibilidacl~s ; e si 
não vejamos. O art. 25 trata do mandato 
legislativo. E' de ponderar que o nosso prc
jecto : não tocou nesta questão do mandato 
legislativo; é ·lei que tem de ser feita. a seu 
tempo; mas trago-o para argumentação. Diz 
ó art. 25. (Lê.) -

O Sr~ Chagas Lobato-Sr. pre
sidente, eu, como os ·meus collegas que me 
teem prec-edido nest:.i. tribuna e discutido este 
'Pl'Ojecto, não venho fazer uiu discurso. Deixo 
isso para. quem saiLa f'azel-os. :Membro da 
commissão que subscreveu o prQjecto, venho 
sómente dar o meurecaclo, ·venho_ dizer vor- O mand<1to legislativo. diz a. Constituição, e 
que o subscreYi e, desde que o tiver feito, ü1compativel com o exercicio de qualquer 
tenho cumprido . o men dever para com a outra funcção. No art. 2i deixa ao Congresso 
.camara e para com o .Paii. · · . . a declaraç-ão, em lei especial,. dls casos 'da 

A questão que se agita. ·e uma questão com- incompatibilidnde clcitorrd. Ora, si ('Stivesse_ , 
.plexa. ·Ella se divide naturalmente em auas no espirito tht Constituição aperuis consagrar_;, 
-partes; a primeira, a da. constitucionalidade, o pt·iu<'ipio. da 1iro1libição da accumulação dos 
·questão que;foi levantada pelos oradores que cargos, não teria. t>lla c_onforido 110 Cgllgress<i 
com11at~ram .o projecto; a segunrla é o obje-: a competenc:ia. para defini~ ns it'comp<.'.t.ibili=
ctivo da questão, é a. utilidade elo pro,lecto. dades eleitoraes. 
Felizmenté,. si não toda a Camara, pelo menos -- Aqui,. com0 nos' mais· artig-os •. refel'êntes' i1 

.a maforia della-està .. de accordo com a µtili- matería, o que fez a Cons!ituiÇão foLco!Jsa~ · 
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grar a regra invariavel da prohibição da O SR. CHAGAS LOBATO-Sou novato na. tri
accumulação do exercício, para quando uma buna ;. ainda não subi a ella parn. tratar de 
--lei ordinaria não houvesse definido as incom- magnas questões; apenas tenho fallado sobre 
patibilida!les. Não ha tirar n"em pôr. questões de ordem. Pvr isso peço desculpa 

No art. 50 esta estabelecida a mesma 1 aos meus collegas p~ra. proseguir, rogantlo
regra. com relação aos ministros de Estado. lhes que não me interrompalJl a cada pa.sso 
E' a mesma disposição do art. 25 com relação com os seus apartes que alias me honram, 
aos deputados e senadores, applicavel sempre mas que me perturbam. · · 
que um:i lei ardina.ria não haja estatuiclo. a O art. 79, dizem os nobres deputados, pro-
incompatibilid:1cle dos cargos. hibe a. accumulação de funcções e, portanto, 

E' o pr"incipio moralisa dor ela prohibição da permitte a compatibilidade da accummullação 
, accumulação do exercício para o caso de das funcções. 
ommissão do principio não menos morali- Nada menos certo, nada menos logico do 
sador e que daquelle decorre, das incornpati- ·que semelhante conclusão . Porque a Consti
bilidades das funcções. tuiçãci, no art. i9, só estatue acerca ela pro., 

Diz a Constituição no art. 50 que os m1ms- hibição da nccumulnçã.o do exercicio, não ê 
tro de Estado não podei-ão accumular o exer- con~equencia que tenha. ella. tirado ao Con
cicio d" ontro emprego ou funcção public..1.. g-resso a competencia para. deferir as incornp:;,

Não diz que por lei <":. accumulaç:1o dessas tibilidades. 
funcçõ<>s , não pode5se ser ·v~dadn. E' do direito priv:1do que o direito publico 

Eis nhi o que a Constituição estabelecon, 11101lerno tiron os S<:'n :; princípios, os q•ie são a. 
isto é o principio, é a regra para ser applic:ida b:isc dns constitni<;ui's dos povos livres. 
todns :is Yezes que uma lei ordinarianão tiver Um dos mais importantes desses principias 
definido a incompatibilidade. é o qu e: permitte fazer-se o que a lei não pro-

0 art. i3 íliz que todos os car,zos publicos hihn. Ora , desde que a. Constituição não pro
civis e militares sã.o accessiveis a. todos os bra- hibe que sejam crnadas as incompatibilidades, 
zileiros, ohservacla.s as condições de capnci- ê visto que o Congresso póde crenl-ns. 
dade especial que a lei estatuir, sendo. porém, Sr. presidente; são estes os artigos dn Con-
vedadns as accumuln ções remuneradas. stituiçiio solJre os quaes ha versado a discussão 

E' a mesma regra, que, si não firma o prin- e que teem sido trazidos como Se;>. oppondo ao 
cipio das incompntibilidacles, não o exclue, projecto, a sua constitucionalidade. 
antes o coo:-ngra. Foram elles lidos e analysados e sobre elles 

Si os meus honradoscollegas e illustres con- tem a camara meditado . 
. tendores, entendem que, desde que o mt .. 73 
estatu1~ a prohibição das accumulações rema- Agora. pergunto: ha nelles, infere-se delles 
nerad;1s, é excusado legislara respeito, porque alguma cousa, alguma disposição que tire ao 
a incompatibilidade ahi está definida, confes- Congresso a competencia, a alçada. para le
sam implicitamente, reconhecem a consti- gislar sobre a materia? 
tucionalidade do projecta. Repito: os artigos que teem servido de as-

::ento e thema para a discussão, são os arts.25, 
Portanto, o que se segue é que a Coustjtui- 50, 73 e 79; em todos elles a constituição 

çã9 neste nrt: i3 estabeleceu apenas um pre- preceitua uma regra geral, um principio in
celto geral, comprehentlenclo muito bem var iavel, qual seja 0 ae probibir a accummu
que podiam llaver cargos não remunerados e lação do exercício das funcções para 0 caso de 
não quiz abranger em suas disposições essas n~.o terem sido á priori deferidas as incompa-
especies de cargos. tibilid11des dos cargos. 

Logo, o que dahi se deduz é que sempre que .lá 0 disse e repito: em materia de direito 
a lei não tiver definido a incompatibilidade vublico, como em direito privado, 0 que não é 
mesmo com relação aos cargos~não remune- prohibido, é permittido.~ · 
rados, a só accumulação desses não :ftcam pro-
hibiclas pela r·egr-a do referido art. 73 . · Um SR. DEPUTADO-A doutrina é o que está 

~~ Mais adeante diz o art. 79 que é o grande permittido, não se póde probibir. 
cavallo de batalh dos illustres contendores ... 
·.o SR. AMPILOPHIO -E' o celebre argu
mento a contrario sensu. (T1·ocam-se outros 
opartes.) 

o SR. CHAGAS LOBA.TO- ... esse artigo diz 
que o cidadão investido das funcções de qunl
quer dos tres poderes federaes não poder:\ ex
ercer as de outro. 

UM SR. DEPUTADO- Logo, permitte a in
Testidura. 

o SR. CHAGAS LOBATO-Engna-se o nobre 
deputato; essa não é a reg-ra. De outro modo 
a lei nunca poderia prohibir o que expressa
mente em nosso $ilencio permittisse. 

O Poder Le,g-islativo ordinario tem um 
campo vasto e dentro delle póde legislar sem
pre que a Constituição não o tenha prohi
bido. 

A Constituição é uma collecção de preceitos 
pelos quaes devem regér-se os altos poderes 
da Republica e desde que nesses preceitos ne. 
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nhum ha~a.ntes nelles se encontra o principio 
-qu:.! prohihn. a.o Poder Legislativo definir as 
incompatibilidades, lhe e l_icito creal-as. _ 

Esta e a regra, a doatrma, da, qual nu.o ha 
fugir-se. 

E' preciso que o legislador interp_!ete .ª 
Constituição e não se circumse1•eva tito so
mente ~t sua lettra que nada dispõe; o legisla
dor tem 11111<1 esphera mais elev~da dentro d~ 
qua.l deve tirar as consequencia. que a lei 
possa conter. 

Examinemos a Constituição e vejamos o es
pi.rito que a ella. presidiu, e llav_eni?s de _li!a
a conser:nencia forçada, de que nao e proh1b1do 
a este Congresso institu_ir as incompatibili
dades de que falla o proJecto. 

A Constituição modelada pel;.• constit~ição 
dos E:::tados Unidos imprimiu nas suas d1spo
s1ções um espírito eminontementes demo
cratico. 

E' iocontesta.vel ']Ue o principio das incom
putibi1i<lades ó garantidor do;; direitos _dos ci
dadãos e nma consequeucia da. separaçao dos 
poderes. 

Log-o e!lo coutem-se e deduz-se da Consti
tuiç:ão. 

O meu colleg-;.1, comp:J.1heiro de represe~
tação disse que a Constituição apenas hav1n 
estubelecido as incompatibilidades relativns. 

O nobre collega ba de permittir que eu lhe 
diga qne a Constituição não estabeleceu prin
cipio nenhum sobre incompatibilidades, e ape
nas estabeleceu regras para certos casos, dei
xando que ::i. legislatura ordinaria viesse cre
ar o direito a esse respeito. 

Antes, si quizerem encontrar algum prin
cipio regulador da materia, ahi está o art. 
i3, que prohibe as accumulações remuneradas. 

A Constituição, todas as vezes que falla da 
incompatibilidade do exercício, estabelece uma 
norma p:ira o caso da lei não ter definido as. 
incompatibilidades; portanto, não procede a 
argumentação do meu collega de que a Con
stituição só cogitou das incompatibilidades 
relativas. 

no mundo que esgote a materia das incompa-:. 
tiLilidades. 

O 81.L CHAGAS LonATo-Si eu quizesse iria 
buscar um argumento dti intellig-enci~ _que o 
governo aca.ba ele dar '.1. uma d1spos1çao _da 
Constituição com respeito aos bens da lgreJ~· 

O governo entendeu a meu ..,-er mal e nao 
cito este fücto sinão mostrar que o governo, 
qne não póde interpret?-~ a lei p~r via. de au
toridade achou-se hab1lltado a rnterpretal-a 
para dar: o. ella uma intelligencia, q~e, além 
de contraria a seu espírito, é contraria a sua 
lettra-art. 72, § 3°. 

Mas não quero invocar este argumento ou 
precedente e passo adeante. (Ha um. aparte.) 

O le()'islaclor constituinte entendeu na sua 
sabedo~iD, que não devia acceitar aquella pro
posição que estabelecia incompatibilidade, não 
só -porque já no art. 73 ficava alguma cousa 
disposta a respeito da~ funcções r~rnuneradas 
como porque a materm era, do s1, da compe-
tencia do p0der ordinario. . . . 

Esta é que e a verdadeira mtelltgencia que 
se deve dar ao elemento historico. 

E não importa que alg:uem_ diga que_ a 
tleputação cl.~ um estado haJa feito declaraçao 
de voto em sentido contrario, porque esses 
deputados, embora . a sua _au~oridttde . seja 
muito re:;peitavel, não constituram a maioria 
do Congresso. . . 

Fui um daquelles que apresentaram mdi
c:1ção contendo incompatibilidade absoluta, 
com relação ao art. 79; minha emenda ~sta
tuia. que não podia ser nome~do nem eleito o 
cidadão investido elas funcçoes de um poder 
para as funcções do outro. · Ha aqui dous 
pontos a considerar. . _ . . 

r\ minha emenda era com relaçao a mcom
patibilidade r!e um poder para. o~tro ; e. ba 
ainda, a considerar que eu enten~1a_ q_ue isto 
podia ficae estabelecido na Constitmçao, por
que me parecia que _isto era uma consequen
citt lo"'ica da separaçao dos poderes. Par:a que 
e1la s~ja verdadeira, é preciso que saia do 
tapei. . . _ 

· . De que serve est~belec_er a Con_stlt~1ça? o 
A Constituição não podia cogitar das incom- principio da separnçao, si elle na? tiver o 

patibilidades absolutas e consagral-as como seu alcance logico, si não forem tiradas E-5 
principio ou não nos textos, porque é uma suas consequencias necessarias 1 A conclus~o 

·materia complexa é -variavel conforme as de tudo isto é que venha a formar-se ~o pa1z 
circumstancias, e tanto é isto que a commissão uma oly~archia de meia <luzia de cidadaos q~e 
entendeu a ultima hora que devia modificar o se investirão de todos os poderes e ficarao 
projecto para não füzer uma exclusão odiosà. governando 0 pa.iz. 

Passo agora á argumentação historica. .. Já, pois, demonstrei em poucas palavras 
Os nobres deputados que combatem o ·pro- (nem sei dizer muito sobre o pouc?) _ _que () 

jecto sustentam que o elemento historico ê· elemento historico não apoiava 3,_ oprn1ao c~n
. contrario a elle ; porquanto cahiram todas as traria á da comrnissão. Passo })OJS ao terceiro 
emen~as na di~cussão da Constit!Jiçã~ a es~e ponto, índole da constituição, de que já fallei 
respeito; logo o Congresso leg~slat1vo ord1- incidentemente. 
nario não póde legislar 'sobre a ma teria. A nossa Constituição,: r13pito, . foi.. formada ..... . 

Este argumento carece de fundamexüo. nos moldes os mais liberaes; ella foi busc~r o 
o SR. AMPHILOPBlo~Não ba constituição .;,,seu assento naconstituição dos Estados Umàos 

Camara. V. 1 
""\ 

. 65 
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que não ê suspeita para nés :lutores da noss.'l. 
Constituição. Pois bem; nos E::>tados Uni(los 
nunca se entendeu que era· preci>o estut· re
formando a. constituição todos os dias pa.rn. 
tirar tod;is as illacções que o seu es pi rito con -
tinha; fanto que em um seculo, µoucas vezes 
se reformou a· constituição. Cito um fü.cto. 

O 'Presidente Jefferson, qtre fez a a.cquisição 
da Luziannia, entec.ieu que tinha feito unH 
iufracçã.o á. Constituiçã.o qu~ não o autorisa
va. aq•1elle acto e pediu a r3forma, ao p<tt'.!a
m ento. O p!trlnmento negou a reformn, ri.pe
nas appL'ovo.ndo o acto, po1•qne enten•.!cu que 
estava no espirita da constitui~ão a.ngmen
tar o territorio da R.eµublic.-i. 

De que 9 :iinda. da. indole e espirita <ln Con
stitui<;<io o pro.lecto, deduz-se do art. 34, 
§ :38 que diz-(ZJ): pettence ao Con.zresso de
cretar us leis org;rnicas para a execuçii.o com
pleta. cl:i Con~titu:çilo. 

Pergunto: sem um<.J. lei desfa ordem, estiL 
completa, a obra d<• Constituição? CeI'to que 
não; seria umn obrn. imper:·eita, porque ns 
5ncompatillilidadP.s, l1ão íle nrrsd:ir o interes..::e 
e evitar as st:dncções , por·qtlé n!inal muita 
razão tinha fü~nton, qti<\ndo dizi;·L que o inte
resse era o primeiro movei dv.s acções do 
homem. 

Desejo se1' breve paro. não ca.nsn.r a. atten
çã.o da C:.tmara; entretanto sou fürçn.do n. ir 
ainda o,dcante. 

O nobI·e tleputado que hontem fallou por 
ultimo, veiu com um <.wgumeµto ad tei-rorcm. 
e disse: de que servirit fazei• a Camat"n ou 
Congresso BrazHeiro uma lei desta ordem, si 
tem pendurada sobre sua cabeça :.'I. espada. de 
Damocles, o veredictum do Supl'emo Tribunn.l 
Federal por isso que este tr-ibuna~ pela Con
stitição . està n.utorisndo a. revogar as leis 
l}l.le em sua S<tbeclol'ia julg-a.r inconstitucio
naes ~ 

.o\.ntes de tudo, Sr. presirJent8, não vejo que 
a CoostituiçKo de 0m qualquer de sua..s dispo
sições uma uutoridnâe t[o farg:~ ao Supremo 
Tribunal Federal, qual ~de revogar uml11ci 
que saia do seio do Congresso. 

O Sr.. Jo:fo Pr:\nrnm.o- Não revo!?'a; deixa 
de applicar. ~ 

• Q SR.. CHAGAS LOBATo.:....Aqui tenl10 a con.
stiluiçã.1; em nenhum de seus artigos encon
trei semelhante disposição. 

:-·sooqueleiono§l0 don.3 do art.59é 
que das sentenças das justiças dos estados em 
1I~ima instancia ha recur~o para 0 Supremo 
Tribumtl Federal. E' simplesmente isso. 
Portanto, não se pócle aclmittir que elle. possa 

.,.: : : . ~q:i;t1,1ll ;i,r, uma l~i M Congresso ... 
·· · . O Supremo Tribunal Federal, com e:ITeito, 

tem a facnl<lade de declarar a inconstitudo
. :lla.lidade de urna lei, no caso .ou na especi~ 
"Vertente; ma;;. dahi não se segue g ue tenha tar 

amplitude es~a facu ldade que chegue ao 
ponto· de rev~ga.r uma. lei. 

Tãmbem o antigo Supremo Tribunal de 
JustiÇ<i. . tinha a faculdade de estabelecer 
a.restos interpretando leis, arestas que tinham 
forN de lei, mas que, no entretanto, não 
impediam que os juízes applicussem a lei em 
sentido contrario a.o Estado, uma vez que 
era facultado ás partes recor rerem no tribu
nal, para declaru,r de novo qual. o direito. 

O SR. Jo:i.o PtNHEI?.o- Permitfa-me o n o
hre deputado um :iparte ; . r, u disse que entre 
duas displ's!ções anfagonicas, uma · constitu
cional e outra de lei ordinaria, o P1·esidente ria 
Rep11blica seguiria mell1ol' n lvitre obede
cendo :.\ disposição constitucional . 

O Sn. CHAGAS LoD.\To - E' este ar~u
mento ad terroi·em a que mo e;;;!:.iva tnmb~m 
refürindo; e antes occu pn.va.-me eorn n. pn.rto 
CJU!l se rererio1 ao Supremo Tribunal Fede1·al, 
dizendo que eile não tem compctencia. par~t 
<1nuullar uma lei do Congre~so Leg-blat.iYo, 
cuu1prindo-lhe, qnn.n1lo tiver de execubl-a, 
a pphcar as disposições legaes. 

B quanto ao Presidente tla Republica, per
g:unto: onde está a su:L compet:•nd~t pura 
dizet• qtw 11ma lei é inconstituciomtl ·? 

Quem lhe <leu es~e dir eito para interpretar 
a lei? 

U)! SR.. DEPUTADO-O que póde fazér e não 
sancciouar. 

O SR. CrrAGAs LoBATo-Quem tem n direito 
de intHpreh1r a lei por via da autoridade é só 
o Poder Legislativo. 

A nossa Constitui{:ão determinou que o 
Poder Legislativo er,~ o competente pn'~L 
fazer as leis e decrt:!tar .as medid-ts comple
mentares dos princif1ios constitucionaes. 

Na constituição da Belgica, que e eminen
temente liberal, que não é menos liber<1l que 
a nossa, em hora seja. aquelle paiz uni~ mo
narchia, com11 g-ra-se o princi11io do qne só·iio 
Poder Legislativo compete interpretar as leis · 
por via d<t autorid~de. 

E os nobresd~putaclos sabem que aquelle p e
queno reino, cmboro. tenlrn. um sf ste:nu. con-· 
stitucional, é uma monarchia, e rnis monar
chias ha muito.s tendenéias sempre para 
alargar as faculdades do governo. 

Entretanto o governo bela;~, não pócle inter
pretar leis por' via-da autoridade ; so póiie 
regula.mental-as; 

Nõs sabemos que no tempo da monarchia 
no BraziLJ1avia ministros que, por rnein de 
a visos, davam intefpreta.ções constitucionae!;; 
e faziam até. como o j uiz" de µ az da roça, quo 
mandava. o seu. escrivão lavrar -um termo. 
derogando artigos do Const ituição. · · 
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?ifas não é possh·el qu~ em um regímen 
democratico o President_e da Republiea ou 
seus ministros füçam semelhante cousa .. 

Por consequencia, esse ar~umentb <lo nobre 
deputndo não tem procedência. 

o SR.. JOÃO PINHEIRO-Reforme-se então a 
Constituição. · · 

o SR. CHAGAS LOBATO -A Constituição é 
uma arca sagra.tia em que não se d_ev~ tocar 
sinão quando houver absoluta necessidade, e 
felizmente não ~stamos neste caso; a Consti
tuição fica integra, intacta e inteira, como foi 
v-otada. · 

o Sn.. CHAGAS LOUATO - Pelo que vejo. o 
que está escur? pn.t'n. o n~brc ?eputado~ é ex.
netamente :lqmllo que esta m:us claro,, isto e,. 
que a Constituição preceitua. que te~·~ logar:· 
a prollibição dn. accumulnçü.o do !3xerc1c10 .st:~;.. 
pre que a lei não defina. as mcompatlb1li
dades. 

E' esta a intellirrencin. que resulta de tudo
quanto se encontr~ nos artigos que citou. 

o SR. JoÃ.o PINIIEIR.O-A Constituição pro
hibe que ti praça d_~ pret possa votar, e pela 
theorht do_ nobre deputado podemos fo zer uma 
lei prohibindo que todos os officiaes do e:x:er
. cito votem, porq11e o pensamente é o mesmo. 

o SR. JoXo PINHEIRO - Perfeitamente ar- o SR. CHAGAS LOUATo-Todo o cidadão bra-
ranhada. zileiro tem o direito de votar, mas estctbele-: 

O Sn.. CHAGAS LoBATo-Não se contraria o ce-se a excepção da praça de pret, pela-cir
espirito d<t Constituição, <ine não é um cir- cumstancia ele estar sujeita ás ordens de seu.
cnlo de ferro, que nü.o é uma machina immo- clrnfo. 
vel, que nã.n é uma draga. que só se move Neste caso nã.o estão os officiaes. De mais. 
por impulso nlheio. Elln contem em suas <lis• as disposiçüesor.liosa.s restringe!n-se, e, P?ris~o 
posições muito elasticid::vle, muita. vida pn.ra. que são odiosas, é que foi preciso um.a d1sposi
permittir qne se decretem ns leis complemen- çüo expressa para estabe.lecel-~s.Ass1m •. este~
tares da 01·gnnhmçiio tia Repuhlicn, sem que úer a cxcep~ã.o aos officiaes,-e que semi fer1r
seja preciso tocar em sua santidade. (Trocam- aConstituicão, ao passo que com a noss~ques
se mirne1·osos apartes.) tão nã.o se da 0 mesmo. Não se ampha ne-

Attcndam os nobres deputado.; e verão qne nhnma, excepção, nem disposição : .cr~a_:se· . 
não teem razão quando, no seu escrupulo, rc- se direito novo de accordo com a. Const1tmçao. : 
ceiam que seja nrran.hada a Constit .. i~ão. Vou concluir, pedindo desculpa. à Camar?- : 

Não se tratn. rle reoegn.r nquillo que ::i. Con- de haver tomado o seu tempo, 1ecla.rando um- ; 
stituição estabeleceu ; isto é, rle permittir n. camente que este projecto é o campo ~~erto· i 
:iccumulação do exercício, que é o seu preceito para. 0 esta.belecimeotó das escolas pobhC3;S,. '; 
certo e -ln varia vcl. Uma. lei que tal viesse que naturalment8 hão de se formar no paiz. ;, 
fazer é 11ue violada. a Constitui(:fio, porque A lei que se discute tem por fim dotar o l 
P.Statniria de encontro áquella. disposição e paiz de instituições liberaes, eminent:men!e· _/ 
regra. . . clemocraticas, e no regímen democra.t1co haO\. 

A de que cogità o proj ecto ó ele completar de se eolloca.r do lado dn. democracia, assen- '\, 
a grande obra. da Constituiçii.o, desenvolvendo tar erri seus bancos aquelles que -votarem pelo 
as suas theses, e nesse caminho está elle de projecto. . : ·. . . 
1Jerfeito accordo com a Constituição no seu Sem desprezar a questão constitucional que-
art. 34, § 33. - esta mais que resolvida, é neste terreno que 

Este a1-tígo n[o teria nenhuma signific:ição, colloc:c a dkcussão. - . 
si ao Congresso não fosse licito, penetrando no 0 SI. JoXo PINHEIRO-:-Hão de assentar~se
espirito da Constituição, "tirar; dahi as suasil- tambem os que teem amor ii lei e â órdem. . 
lações e decretar as medidns, que entendesse 
serem necessarin.s ao exe:rcicio dos podere5, O SR. CHAGAS LOBATO-A Constitnção està 
que pertencem a União. de pé e ha de tirar.se della o que ella puder· 

Só assim é que se poderá completar a grande dar-nos antes de ser preciso ~eformal::-a, sem, : 
obra da Constitilição. __ que com isto perigue nem a. lei, nem a ordem~_ · 

Estou résroutlendo ao nobre deputado· e que todos nós respeitamos. : . •.. . _ . 
meu companheiro M deputação, e ultimo que Os Estados Unidos assim procederam e na<>:·. 
fü.llou. S. Ex. est:tbeleceu esta proposi- se deram mal, e ninguem la disse que a lei_ e 
ção (lê): _ · . . a ordem corressem perigo.. . · . 
· - · · Ferio-o ha. de correr :a lei, si a medida con- . 
. Quaes são as excepções que são . claras~ São s~grad~ no proJ·ecto ·não fo.r_ adopta da .. :. . . 
as e:xcepções que se ·referem á incompatibili- d I 
dade de accumulação de exercicio ou as que a, A accumulação das fün cções con u~ ~o y-.' 
constituição estabelece com relação aos cargos garchia e esta é o privilegio,_·o _predonnmo de-- _. 
electivos e de ministros~ · ··· meia duzia., · · 

.o S_ri.)oXo Pns:HEIRo - São_ as. excepções Tenho conclui<lo~ 
gue perinittem a accumulação de_.:investidura 1 ·vozEs ~ Muitp_ bem • .. (.MuitoS: Sr~. · depu;.- · 
eÍpl'eSSaSUOS <i.rtS. 2!), 50 e 79.-' , \- '·· - tados ·córnprimentain O .. Orador.)- . . ·- - ' 
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O SR. SERZEDELLO (pela ordem)-Peço a da Nogueira, Rubião Junior, Guimarães N~tal, 
V. Ex. o encerramento da dhcussü.o. Azeredo, Caetano de Albuquerque, ~~arc~uo 

· tle !\fanai hães, Fernando Simas, v ictor1an 
Consultada, ::t Crunara. approva o requeri- n.fonteiro, Antão de Faria, Alcides Lima, 

meato. · ·~· / Allret1, Cassiano llo Nascimento e Menna. Bar-
0 SR. A~IPmwrmo (pela ordem)-Havendo Burretô· (89). · 

o substitutivo. tl:i · comm~ssà?, e <\inda um ?ª- 1 ·· Df d" da a votação do i·equeri.mento do 
tro que modifica o prnnri1ro e qLw exprime n 1ª. . 
todo o pensamento da mesma commissão,com Sr. Amphllopluo. 
as alterações que ella julgou nec~ss~rio fazer 
no S<'U primitivo trabalho, peço ao Sr. pre· 
sidente que submetta em primeiro logar a 
votação o segundo substitntivo da commis
são. 

O SR. PRESIDEXTE-Noto qúe alguns Srs. 
deputados retiraram-se do recinto. 

VozEs-E' preciso que se verifique quem 6 
que sahiu da sala. 

O SR. GAB1xo BESOURO (pela oràcm)-Peç~o 
a 'i. Ex . que mande pl'ocetle!' it chamatla 
para se -verítka1· si ha numero, assim como 
parn. licar cün":>i).!"ll:1<lo c111ae1> silo os depntaclo;; 
que estiio presentes ú Yotaçii.o. 

O SR PRESlDJ·~:iTE-r\o cn~o 1le veri1icar-se 
pela. contagem dos votos qtte nüa hn. n11mero, 
en15.o mandarei procede!' a cllamnd:i, dP. ac
cordo com o regimento. 

E' submettido n. ·votos o rcqnerimento do 
Sr. Amphilop11io, votantlo a frwor 70 Sr:;. de
putados e contrà 19. 

Em ~eguid<l procede-se á chamada, it qual 
respondem os Srs: Uchôa Rodrigues, Inno
-concio ::ierzedello. Matta Bacello.1-, Casemiro 
Junior, Barbosrt Lima, Bezerril, João Lopes, 
José Bevilaqna, Gonçalo de La~·os, Pefü·o 
Velho, Couto Cartn.:rn, Sh Andrade, Retumba, 
Joaquim Pernambuco, Espirita Santo, Oiti
cica, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira 
ValJadão, Felisbelfo Freire, Pau!a, Arg ollo, 
Tosta, Garcia Pires, Santos Pereira, Am
philophio, Frnncisco Sodre, Dionysio Cer
queira, LeovigHdo Filgueiras, :Medrado, 
A thayde Junior, Fonsl-ca e Silva, Cyrillo 
de Lemos, Vu·gilio Pessoa_ França Car
-valho, Baptista da Motta, Alcindo Gua
nabam, Fróes da Cruz. E1•ico Coelho, 
Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, Aristides 
Lobo, Furquim '\:\Terueck , Thomaz Delfi
na, Antonio Olyntho, Badaró, João Pinheiro, 
Pacifico Mascarenhas, Leonel Filho, Chagas 
Lobato, J acob da Pai:xão, Alexandi•e Stockler, 
.Matta Machado, Costa Senna , Lamouniei". 
AÍ vaio Botelho, Ameríco Luz, Outra Nicacfo, 
Manoel Fulgencio, Astolpho Pio, Aristides 
Maiit, Francisco Amaral, Domin gos Rocha , 
Costa Machado, Domingos Porto, Palletta, 
João de _A,. vellar, João Luiz, Bernardino de 
Campos, Francisco Glicerio, Gezario Motta, 
Adolpho Gordo, Mursa, Paulino Carlos, Costa 
Junior,Rodrigucs Alves,Alfrcdo Ellis, Almei-

2." PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entrou em l.ª discussão, que é ence!ll'::tda 
sem debate, ficando adiada, a vofação, o 
projecto n. 32 deste a.nno, q,ue_ a.pprova .º 
accordo foito com o µJempotencm.r10 do P(lru, 
sehre cartas rogntori::is. . 

Entrou em 2" discussão o pr o.1ecto n. 38 A 
deste n n no, que ndopta. o do Sen:ld o, t:~zen do 
exten:;ivo nos ompregaclos das Se1:rct::mas do 
Sc'.lado o da cnmara tlos Deputados e bem 
;1ssim aos mcstl'cs. contmmcstf'e.~ e mais che
fes de serviços das officinus rfa lmprens.:-i. Nu
cionnl, o mout ~pio crcado pelo Decreto-o. 942 A 
d~ ::li de outubro de 1891. 

Ninguem pediurlo a pnl<wrn., é encerrada a 
discussiio e adinLh~ a votn,r.to. 

Entl'ou em discussão unic:i o projecto 
n. 20 di;sle armo, concedendo licença a.o Dr. 
Pedro Lessa., lente da, Fucul.dalle de Direito 
de S- Paulo. 

O Sr. La:m.ounier Godof' .... e
do tem de dizer poucas palavms sobre 
o parecer da honrada i:ommissão de petições 
e poderes, e por isso pede licença para fallar 
mesmo da bancada. · 

Vem combater o parecer da commissão tão 
sômente na par te em que concede ao Sr. Dr. 
Pedro Lessa, le1üe da Faculdade de Direito 
rle S. Paulo, 1uu anno de licença. com o nl:
specfü;o ordenado. 

Desde que em uma das sessões passadas, se 
firmou doutrina nesta materia , não se póde 
firmar agorn doutrina diversa, porque en
tende que a Cumu1·a jà pr esta um grande 
favor ao peticionaria concedendo um anno 
de licen ç<t sem elle perder o seu em prego, ao 
passo que ira onerar os cofres publicas, con~ 
cedendo-lhe a Ucença com o ordenado. 

Vem apresentar urna emenda ao parece~ 
da illustrada commissão e póde declarar a 
Gamara que o faz autorisado .pelo proprio pe
ticionario, porque foi elle mesnw quem jul
gou muito Justo e muito imparcial o procedi
mento da Camara, negando uma licença. com 
ordenado a um magistrndo por 1 anno e 6 
mezes ..• 

UM SR. DEPUTADO-Mas elle não requereu 
a licença com ordenado~ 

O SR. L.A.."T\!OUNIER GoDOFREDO diz que teve 
occasião de -viajar com o illustre Dr. Pedro 
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Lessa. o Sr. Dr. Rodrigues Alves, iliustre 
deputado por S. Paulo, testemunhou o _Pro
cedimento daquelle cidadão, e o orador, vmd.o 
à tribuna ofl'erecer esta emenda, não füz mais 
do que satisfazer 'ao seu proprio pedido. 

Entende, que é zelando os dinheiros publi
cas, que póde a Camara elevar-se no conceito 
publico. 

VozEs - Mas elle pediu licença com orde
nado. 

Un! S1't. DEPUTADO.- Devia-se negar tudo 
a licença e o ordenado. 

0 SR. -LAUOU~TER GODOFREDO diz que o 
peticionario o a.utot>isou a declarar que de
sistia do ordenn.do, e nessas condiçõe:> o ora.
dor envia, a mesa a seguinte emenda.(Lê.J 

UM: SR. DEPUTADO-O peticionaria não par
tiu para. a Europa! 

O Sn.. LA:\IOUNIER. GoooFREno- Podia ter 
partido com a licenç..'t concedilla pelo Poder 
Executivo até seis mezes. 

Vem á mesa, é lida, apoiada, e posta con
.iunctamente en1 discuç~ão a seguinte 

Emenda 

<Emenda ao parecer 1i. 20 sobre a licença 
ao Dr. Pecfro Les.~a. 

Supi>imam-se as palavras do art. 1. 0 com 
o respectivo orçl,enado. 

Sala das sessões 23 de julho de 1891.-La
mounicr Godofreclo.-AJigclo Pinheiro. 

Ninguem mais pede a palavra. E' encer
rada a discussfo, ficando adiada a votação. 

Entraem discussão o projecto n. 43, deste 
amio, concedendo licença ao Dr. Nuno de 
Andrade, lente da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro. 

Ninguem pede a palavra. E' encerra.dá a 
discussão e adiada a votação. 

Vem à mesa as seguintes 

l)ecta:ações 

Declaro que, si estivesse presente a sessão 
de hontem, teria votado pelo parecer da 
commissão, relativo as.eleições do Maranhão. 

Sala das sessões, 23 de julho de 1891. -
Sampaio Ferraz. 

• Entendo que à C_1.mara compete exclusiva
mente a attribuição da julgar e reconhcer as 
v~gas .• que se derem por qualquer motivo, 
so apos acto seu cabe aos governa.dores a at
tdbuição da mandar proceder it eleição, de 
conformidade com o § 3° do art. li da Con
stituição, que aliás não da a estes competencia 
pi.'l.ra. conhec.er dos motivos das vaga_s, qua_.ês-
quer que SeJam. · · - -

Sala das sessões, 23 de julho de 1891.
Astolpho Pio. 

Declaro que si estivesse -presente á sessão 
de hontem, teria votado contra o parecer da 
commissão, relativa 'á. eleição procedida no 
estado cio Maranhão. · 

·sala das sessões, 23 de julho de 1891.
A'nol"im Garcia. 

Declaro qne si estivesse presente hontem, 
por occasião da votação do pa.recer n. 18 dn 
commissão de potleres, votaria contra o pare
cer desta. 

Snla das sessões, 23 .dejulho tle1891.
-4.ngelo Pinheiro. 

O Sa. PR.ESlDEXTE marca para. a sessiio de 
amanhã a. seguinte ordem do dia: 

Votação das ma.terias encerradas. 
l"' discussão do projecto n. 6 A que mauda 

fazer acquisi'ç:ão da casa em que falleceu o 
Dr. Benjamin Constant. 

1 :a. discussão do projecto n. 48, approvando· 
o tratado entre o Brazil e a Bolívia. 

Levanta-se a sessão âs 4 horas. . 

25ª SESSÃO EM: 24 DE JULHO DE 1891' 

Presidencia do Sr. 111atta Macha.do 

Ao-meio dic'I., o Sr. presidente annuncia que
não ha sobre a mesa expediente a ler antes -
da acta. · 

O Sr. ,Alfredo Ellis - Sr. pre
sidente, não venho fazer parlamentarismo, · e 
nem tão pouco vãs declamações rhetoricas,. 
porque bem comprehendo quanto é precioso o 
nosso tempo, escasso demais para a enorme· 
somma de trabalhos que temos deante de nQ.s •. 
Resumirei por tanto o mais possivel; ~ serei 

Si estivesse presente à ... ~essãq ~e hontem, conciso e breve nas considerações q~e preten
votaria pela approvação : dbE(."pa:r"eceres "da · "dô externar~· ... ··· · ... · · "···· , .,,, ,,.,, ,, .. ,, .... , ... "'" ,,, ... . ""''""''''''" '"" .. , ... ;.,,,, ... 
commissão de constituição e poderes sobre. as Subi á tribuna, Sr. presidente, para justifi.-
eleições do Maranhão. car um requerimento que pretendo sujeitará. 
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-consideração desta. casa, e que passo a 
•ler (Zê) : 

« Reaueiro que, µor intermedio da mesa. 
<la ca1mi.ra, se sollicit~ do Poder Ex:ecutivo 
a se'"uiute infoL·maçü.o :-Qua.l a. di::;posiçü.o 
de lei em que baseou-se o Sr. mini:stro da 

·.agrfoultura para füzer a qoncessão para. n 
construcção de uma estrada de ferro, partindo 
da foz do rio Aquidamaun, no rio-:.\Iiranda, 
estado de ~fatto Grosso, a entroncar-se na 
estrada de ferro Araraquara, no esta.do de 

--:S .- · Pa.ulo.» 
Há<poucos dias o merr illustre aimgo e com

,pan,beiro de bancada o Sr .. Fr,inci::;co Glice
rio npresentou um requerimento, mais ou 
menos indentico, sollicitando informações do 
Poder · Executi'1'o, sobre urna concessão para 

·.a ·construcção de uma estr<\da de ferro li
_gando a estação de S. ·João, estrada Soroca
. bana. a cidade de· Santo::;. N'esse mesmo re-
querimento pedia elle ta.mbe:m cóf>ia do con
tracto, assim como informações detalhadas, 

d<t Naçio qu3 nenh11ma lei existe sobre a . 
qual podesse o Sr. ministro fazer concessões· 
que vão ferir de frente, e golpear profundt\· 
mente u. sob3rania do estado de S. P<l.ulo. 

O desvirtuamento da gra.ndiosa obra de 15 
de novembro de 1889 - o de::;creclito e des- · 
prestigio ern que tenta o Poder Executivo 
lançat• _t~s instituições ·republicanas, ,já vio:
lando, Jª sophisrn<t.ndo a Con;;t1tuiçiio promul
gada a 24 de füvereieo ele 1891-força-me a 
vir, perante os otireiros do granll.e pacto fün
damental, levantar este protesto, e fazer ao 
mesmo tempo um appello, pura. que exer:
cendo _com o maior patriotismo-como é do 
nosso imperioso dever-efücaz vigfüincia e·tt 
mais sevet'a. tiscalizaçü.o sobre tolos o.:; actos 
do Poder Executiv, possamos ainda ver con'-: 
cretisauo,.em nossa querida pati:'ia., o ideal do 
benemerito patriutu. Benjamin Constu.nt, e de 
todo o bra.zileiro amante de su:L p 1tria. - a 
ver:dade e a consolidação da Republica Fede-
rativa. · · 

sobre uma. concessão anterior ligaudo os mu- A centralização foi sempre, desde os tempos 
nicipios paulistas, Amparo e Taubaté. coloniae3, e :lté ho,je é ainda, a enfürmid~tde 

Antes ue serem ministradas taes informa- chronica que tem ifrophiado o nO.!!:iO org-a
ções, pelo Poder Executivo, vi annunciadas nismo politico, e sugado quiça a melhor seiva 
mais duas novas concessões: - uma ligando de nossa viblidade e do nos::;o progresso. 
os estados do Rio de janeiro e S. Paulo, isto Houve sempre plethora <le autoridade e de 

·Ó partindo da cidade de Paraty, margeando arbitrio, houve sempre congestão do poder e 
o llttoi.'tü, e passando 'j)Or S. Sebastião, Cara- de força no centro, e conseg11interncnte-de

J;uatuba, Santos e Igun:pe; e outra, tinalmei;i- pauperamento, anemia, paraJysia mesmo-
te que constitue e obJecto de meu requeri- nas extremidades, na peripheri11. · -
n1ento. . Póde-se explica.r o advento puci1ico da Re-

Não venho discutir o direito de preferencia, publica. entre nô3, sem um unico protesto po1· 
qae, na minha opinião, é inconcusso, que tem parte dos esta,Jos, que unanimemente accei...; ' 

.a Companhia Rio Claro de prolongar sua taram a nova ordem de cousas,_ pela. aspi
linha á Sant' A.una de Paranahyba-seu obje- ração ardente que nutriam todos. de verem"' 

,-ctivo; nem tão pouco, discutir as vantagens quebrados os velhos moldes de compressão 
que·po.ssam advir ao estado de s. _Paulo de central, ficando elles constituidos autoiiomi..;, 
_semelhantes concessões. cainente, e livres para agir' soberan;tmente 

Venho sim levantar um protesto contraoque dentro da esphera füµitada apenas por uma 
-:reputo, gravissirno attentado feito a autono- constituição justa, equitativa e digna de um 
. .mia daquelle estado - profundamente. gol- povo livre. ' 
peada poi' semelhantes concessões. ' Nem outro podia, nem dev\a ser o pema-

. Espero que o presidente de S. Paulo sa- mento, porquanto o primeiro decreto do go
berá comprir o. s·eu dever de presidente e de verno provisorio reconheci:t os estados como 
paulisfa .. ·· : entidades politicas, sem outros vínculos ou· 

·De facto; ::compulsando a Constituição, e laços de subordinação ao poder central- · 
-examinando,, cüidàdosamente o art 48, que sinão os que seriam expliciti.t .·e terminante..; · 
.tratá ex:clusivamente das attribuições do mente consignados na futura Constituição da 
Poder Exêémtivo, ,não encont1•0 disposição aL- Republica. . .· 
guma, em -que o~ ministro da agricultura µo- :E mais aceentuou-se es:;a cren<}a. quando 
desse fundamentar-se, para fazer concessões viram o governo provisorio - que era um.· 

-=<!essa ordem. . governo de dictadura -disposto a respeitar_. 
Nenhuma disposição de lei encontrei que todos· os direitos, solicito, sotirego atê em ' 

!'!!e facultasse semelhante direito. attender a todas as reclamações. · .' '·'. 
. Pelo: .. contI:arió; revendo os decretos no ; Pois ii o governo provisorio - que era , 
. "'"overnó.provisorio encontro um sob o n. 524 um governo de dictadu;..a.- só cogitava de .. , .. 
de 26~ de . junho · de 1890, que é clarissimo realisar patrioticamente as mais brilhantes• ·:: 

~eP.r,.e,:,;,km~tli.rig,.~ •. ·.•···"''"'''·""·'' .·.·""" .. ,, .. ·. .. ....... ,.... . ... ,,,,., .... · ...... ·refürma.s .. <i. \le· · t"a.7:em: ·o'' justo''orgtilho''à.'ii's"lla~···'.r;•· 
P.:ço licença ,á caníara para.lel-o. (Lê.) cm~~- mais livres e_ mais cultas,. como nã.o ter~.:;,· 
Veem, .i,Jortanto,os illustres representantes fé no futuro - quando, promulgada a Con~ ·, · 
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stitniçiio, ~a e~la. servir de b~se, _de alicerc~ e A R~publica,entrcgue ao seu m~io~ i?imigo,
de garantia. a mdepen:lenc1a, a soberam!l, · tem visto deturpados os seus prmc1p1os ba
asseguranclo a.os est<1do:; essa. preciosa a.uto- sicos, os estados reduzidos a intima condiçã<> 
nomia tão longa quão ardentemente desejadu.'? de territorios - á méra~ sa.trapias-e os mais 
{:Muito· bem, ! ) sinceros republicanos, os mais valentes p1;0-

Mais tarde, p1•omulgado o pacto funda- pagandistas, completamente afastados da or-· 
mental, verificaram elle.:; que, nas clisposições ga.nisação dos-estados, como se fossem ele
transitorias, considerava elle - como attri- meutos perniciosos. (Apoiados.) 
buição dos estados~ a organisação propria- A Republica tem visto, posta em pratica, 
assignalando ao . poder federal; . á Uniã?, o lll1?-ª· _política reactora, como não ha exemplo, 
papel de fiscal e guarda dos serviços publlcos pr111c1 palmente naquelles estadosf"'cujas de
ja instituídos, de liquidante da • responsa.bili· putações não votaram no marechal Deodoro, 
dade federal, e de auxmar nos gastos feitos para. presidente. -
durante a_ transição do regímen federativo. · Nesses estados, Sr. presidente, em logar 

A' vista- d_e taes disposições-tão de accõrdo da. antiga paz...;.;..harmonia e cóncordia-reina 
com o e.:;pirito nacíona.l ~a opinião public:1, a hoje a desordem,. a anarchia e o desanimo !
patrht toda, rejubilou-se e a iniciativa indi- (Apoiados.) 
vidual desenvolveu uma activiclacle. sem par, Triste contraste entre a dictadur9, antiga. 
e sem exemplo mt nossa. historia. e a dieta.dura actual ! ( .:_lpoiados ). 

A contiança renasceu -o credito publico A.1wirn~ira constr~ia, ~st11 e c!estr?i~ora t 
firmou-se - e as proprias nações tlu Europa, ~:mla s17 a.pen~~ chstrmsse. o prest1g10 dos 
surprezas e a.ttonitas pot• verem ba.quear ~m m~i::. precl,iros cl.~fes repnbl1cnp.'?s ~m pro-:
throno - sem commoções, sem abalos o pt>m- v~i:o do ~)em ~ubltco, em b:1~etí~10 da. R.epu
cipalmente sem sangue -reconheceram pres- bllcu, nn.J:;ii sena. P?rque es:se:s:-a .semelha.nça 
surosas 0 nosso ,,.0 verno. do que fü.zmm outr or~ no J apao JUneando de 

0 . • seres humanos os alhcerces .tle seus templos, 
Tudo, absolutam~ote, tudo, pa.reci:t augn- suppondo augmentar-lhes a-solidez e a dura-. 

rn.r p:mt este pmz uma nova .. eru, uma biliua.de-d:i boa vontade. de todo o coração, 
novn. pllase <lLl p.1z, de prosperl'i.ade e de abnega.da.mente, se sacrificariam. erÍl proldu. 
graudez<t ! . pa.tria. em prol dtt Republica L(A.poiados.) · : 

A n 1cilo tinha. finalmente a pala.vra hon- ~· p_recis~ falla.r .com tocla _a rr":nqrieza .a~ 
ra.da, tinh:1 -como penhot• seguro- o com- pa1z, e pr~c1so _:bradar bem: ~tto·e clizer-lh.e 
promisso solemue tomado pelo marechal Ma- que .a razao ~nica dess!L pollt1ca de p,ersegm
noel Deo:lol'o, perante os representantes· da ções, de demissões e mfrenemente re:1Cto~a 
soberania nacional, ·neste Congresso, no dia º?~estados de P~raná, S.i Paulo, Goyaz, _Es~ 
26 de fevereiro de 1891, de que n. · dictadura pmto Santo, Sergipe e tantos outros ••• -. 
cessara naquelle dia. entrando o paiz no re- VozE·s.-Põde citar fodos. 
gimen Constitucional ! . . . o SR·. ALFREDO EL!,rs.'~ • ~ tantos outros.!·. 

Ul\I SR. ·DEPUTADO~ E ficou tudo em pro- VozEs.-Generalise_.. -- -messa. (.Apoia4os.). '! 

7

:.,:>: 

o SR. ALFREDO'ELLIS- Pois bem, St•. pre- o .SR ALFREDO Eí:..L~S-- .• •. apenas é, a 
sidente, des<le essa época até hQje qual tem contmuação da :v:indicti( pesso,ü; ·por não te
sido a norma. de proceder do Poder Ex:ecu- rem seus delegados: : neste· ~ Congresso_; dado: 
tive 1 , . . - . . seus votos ao marechal Deodoro, .. para Presi.-;· . 

Cumpriu acaso o mri.re~hnl Deodoro o com- ~~~t~9~~ Republica.~- no. dia 25 de feverei~o-
promisso tomado "le r.~s1Jeitar :-e fàzer re- .. · 
speitar -a ·Constituição da, Republica? O Sa. BELA.R:\IINO DE ME~DoNçA • .::_Ist~;é, 

. Creio po'd.er. asse".'erar .:.:.sem receio ele con- phantasi_a. ! 
testações -~ qu~ infelizmente, desgraçada- O SR.. ALFREDO Ettrs-0 nobre d~p1.ita:do; · 
mente, não cumpriu ! (Apoiados e numerosos deve ter a coragem de vir a esta tribuna de.:..•·:' 
apartes.)' . · · . ' · · · · _, fender o governo. '·: :>; e 

Os factos contristadores ·ahi estão, á luz da vozEs-Apoiado. . '" L_· ~ 
evidencia;: para demonstrar o contrario. · -

Chamahrlo ·para servir;.lhe de ·mentor, ou UMS&. DEPuTADo-Não ~e -defende o.go-. 
antes de·cn~ncelle't.\ um hõm~m: cujo nome, verno com apartes.• _ _ , t· , : · ~ 
por ·si só, é . uma bandeira · de· violencia O SR. ALFREDO .· ELús -- . Mas,· senb.ores/ 

- (apoiados), de_. r::i.ncor· (apoia'r!os) e de· atra- não comprehendo queco 'rancor, a violenciâ'.•e 

:--···fJ~~("(f#trff~~f{&~~~t~~1WtdHlfi~om4~rYô~B~!-· ·-~·-·a~cf~~cfacfuf~~a.~.;qtl~~trfi1s\gã~3.:1it§~i~h~;.i 
sul do antigo imperio (apoiadqs) ·-o. que po- do cumprimento do' nosso' ãeyér.i:(Apt)i~ós+y 
deriam esperar _os. míseros· estados-~ · · Por· essa ràiãó,'·dii'ijo .; U:iri appellóiaos'illus-:. _ 

• . . . . . . . . . ,::_:·;o;. T' :F f 
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tresrepresentantes da Nação, neste Congrasso, 
para que O. nossa Constituição seja uma ve1'
dade e não um brinco, um divertimento n:i,s 
mãos do Poder Executivo; para que suas sãs 
doutrino.s st3jam consagradas U:.\ pr.i.tica, ;is
seguri1ndo um futuro brilhante para a nossa 
patria. 
. Disse .bem um historiador moderno : si ri ui
zerdes para o vosso paiz um futuro auspi-

. cioso, cuidae do presente com zelo, amor e ca.
rinho, imrque este é a cousequeucia do pas
sado, assim co1no o futu1·0 s·~rá o reflexo elo 
preseot~- (~lpoiados; füui to bem.) 

Por esta_razão, deante. ele tão singelo quão 
verdadeiro conceito, toda a alma patr!otica. 
deve seotil'-se profundamente ama1:guraua
profundrunente pesaros<i.-e cheia de nef;'ros 
presentilnentos pelo futuro de5ta. p!ltria. 

Sim, porque !sto que temo;; não é re
pulllic:.", e muito menos redcraç.üo ! (.-t11oiado.ç 
e apiirtes.) 

l;M S1t . DEPUTADO- Venlwm defünclel' da. 
tribuna o goYerao! 

O Sn.. ALL'P.Eoo ELLI:i- E~t'.lu couveucido 
que não diQ"o seuão a vcri.lnde: os que riuerem 
defender o~goveruo elevem tor a. necessal'irt 
coragem parn. YiNm fazel-o do alto desta. 
tribuna. 

o SR. PRESIDENTE- Peço licença: para. 
prevenir ao nobre deputado que esti't. esgotan-
do o tempo. · 

o SR. ALFREDO ELLIS - Ob3deço a V . 
Ex.-Vou concluir. 

Federação, conforme entend'), é um syste
ma por meio do qual v-arios grupos humanos 
011 estn.dos ligam-se, associa.m-se sem perder 
sua propria autonomia, par..'t. fins e beneficies 
communs. 

Os estados que assim p1·ocedem, fazem um 
pacto eutre si e delegam ao poder federal 
certas e determinadas faculdades que ficam 
expressa. e terminantemente consignadas 
em uma Constituii:Jo. 

Donde ínfere-se que n. União e creação dos 
estados, e não estes d aquella. 

Eutre nós, porem, da-se o inverso: em lo
gar dos estados organisarem a União, é esta 

.~. que arbitraria, despotica e dictatorialmente 
- ··· ~incumbe-se de desorganisaL-o~, como si fos

sem meros territorios e não estados autono-
niicos . . 
··Nos Estados Unidos foi mister centralisar, 

para que a federaçãó fosse -possível; aq ui, po
rém, era preeiso fazer o contrario porque a 
ferrenha centralisa~l.o asphyxiava as antigas 

..... J?.1.'0V:i~~!~.s . ... ___ _ _. -_. _ . 
Esforcemo-nos, -pois; para. que a no~ · Re.: 

publica. não continue a ser um mytho, e nossa. 
.Felleração não continue a ser uma dieta.dura 
disfarça.da! 

Laboremos P~\ra. · demonst rar a.o mund" 
que n~; não somos um povo couquista.do, e se 
o destino, qu~ te!n sidCJ tão hene-.·010 para 
comno::co, ate hoJe,poupando-nos das griindes.. 
revoluções sa1!guin0leutas e das grandes 
com~oções socit1.es, nos reserv<'t., par:i, o futu
ro, dias de sangue, de lagrimas e. de lato, 
VOSS~lllO::i rlÓ::i, O::i represen tantes <la fütçã'.O 
neste Cougresso, -um por um- dizer como . 
o illustre heroé de Trafü.lgar, quando mori
bundo sobre o convez da fragata Victo;·ia, 
com a fronte <tureolada pelos ;·aio~ da iuimoe
talidade A da glorh, aquellas sublimes pala
vras:-Graças a Oeus,-cump1;i o meu dti rer! 
(mttito lJenh m t!itO bem. 0 üradOI" e Ctimpri
menüul,o • ) 

. Vem_ à . mesa, e lido, apoiado e posto em 
d1scn.ssao, que é sem 1lebate encerrada, fi
cando adiada a votação, o seguinte 

Rcque;·imeato 

Requeremos que, por intermedio da mesi\ 
da Canw.ra, se solicite do po ler executivo, 
pela_ secretaria competente a seguinte iulbr
maçao: 

Qun.l a disposição de lei em que bas~1rn-se o 
Sr. Ministro da t...gricultum para Cazer a con
cessão para a construcçii.o de uma c.st ra1la. ele 
ferro, partindo da foz do rio A.quid<•mauo., no 
rio I\füaoda, estado de Matto-Grosso, a en
tro:icar-se na e5trada de ferro de Aro.rarinara 
ou na de Jahü, esta<lo tle S. Paulo. 

Sa.la. das sessõ25, 23 de julho ele 1891.
Di·. A.lfredo Ellü.- Cn.~i ;;1.iro .hir~ior .- Do
mingos de 11:loraes _ - Paufow Carlos . - C'.a.r-
'OaUial. · 

Em seguida. procede-~e à chamada, à qual 
respondem os Srs. Matta Machado, Palle
to., Retumb·1, Nogueira Paranaguá, lut.lio do 
Bl'<\ziL Ionocenciô Ser·zectello. Mil.tta Bacel
lar, Pedro Cherinont, Costa Rodrigues, Ro,. 
d1·i~ues Fernandes, Henrique de uiv•valho~ 
Ao.frisio Fia.lho, Nelson, Pires Ferreira, 
Barbosti Lima, Bezerril, Joüo Lopes, José 
Bevilaqua, Gollçalo de Lagos, Nascimento, 
Petlro Velho, Miguel Castro, Amorim Gar
cia, couto Cart<txo, Sá Andrade, Tolenti
no de Carvalho, Rosa e Sil v.a, Gonçalves Fer
reira, José .Mariano, Joaquim Pernambuco, 
Juvencio de Aguiar, André Cavalcanti, Ray
mundo Bandeira , .1oão Vieira, Luiz de An
drade, Espirita Santo, Theophilo dos Santos, 
Pontes de Miranda, Oiticica, Gabino Besouro, 
Ivo do Prado, Oliveira Va.lladão, Leandro 
Maciel, Felisbello Freire, Augusto de Freitas, 
Tosta, Seabra, · Arthur Rios, Garcia Pires, 
Ma.rcohnl) Mon.ra; · Santos -Pereira, ~ Milton,- -
Amphilophio, Francisco Sodré, pionysio Cer
queil'll·, LeoVigildo Filgueiras, Cardoso · de 
Mello, Medrado, Prisco Para.iZo, Moniz Freire, 
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Athayde .Junior, Fonseca e Silva, Fonseca 
Hermes, Nilo Peçanlla, Manhães Barreto, 
França Carvalho, Baptista da Motta, Fróes 
da Cruz, Alcindo G:mna.bara, Sampaio Fer
raz, Lopes Trovão, Jacques Ourique, Aris
tides Lobo, Vinhaes, Thomaz Delphino, An
tonio Olyntbo. Badaró, João Pinheiro, Paci
fico l\fa,scarenhas, Chagas Lobnto, Jacob da 
Paixão, Alexandre Stockler, Costa Senna, 
Lamounier, Alvaro Botelho, Gonçah·es 
Chaves, Americo Luz, Viotti, Dutr~L Ni
cacio. Corrêa Rn,bello, l\fanoel Fulgencio, 
Astolpllo Pio, Aristides l\faia,, Gonçalves Ra
mos, carlos das Chagas. co~ta, Machado, Do
mingos Rocha, Domingos Porto,.Toão de A vel
lar, Bueno de Paiva, J0ão Luit:, Bernar·Jino 
de C;1mpos.Fr:10cisco Glic:erio, Cesario Motta, 
Domingos de Moraes, Aclolpho Gor.lo, C<.Lrva
llutl, Angelo Pinheiro,. Mur·sa, Pauliuo Cm·
Jos. Costa Junior, Rodrigues Ah·e:s, Alfredo 
Ellis, Almeida :\'ogneira., Lepoldo de Bulhües, 
Guima1·iies Nata.I. Azeredo, Caeta,no tle Al
lmquerque, B~llarmino rlc Menr!onç-a, l\I:ir
cia.no de Mag-all1ã1;s, Eduardo Go11çalvcs 
~,ernanclo Simns, C;trlos Campos, Sc!1midt, 
Lacerda Coutinho, Victorino Monteiro, Pe
reira da Costa, Antão tle Farfa, Borges de 
Medeiros. :\ Icidcs Lima, Thomaz Flores, 
Abreu, Cassiano do Nascimento e Menna 
Barreto. 

Abre-se n sessão. 

Fafütm com causa p.u·ticipada os :_;rs: 
Nina Ribeiro, Oliveira Pinto, Cantão, Jus

tiniano d:~ Se1·pa, Epitacio, Pedro Americo, 
Zama, Custodio de Mello, Paula Guimarães, 
Urbano l\farcondes, Cyrillo do Lemos, Viriato 
tle Medeiros, Gabriel de Magalhães, Ferreit-a 
Rabello, Ferreira Pires, Moreira da, Silva, 
Homero Baptista. e Rocha Osorio. 

E sem causa participada os Srs.: 

Belfort Vieira, Uchôa Rodrigues, Casemiro 
Junior, Martinho Rodrigues, Frederico Bor
ges, Jo3ó Avelino, Almino AU'on:So. Anniba.l 
Falcão, Pereir,: de Lyra~ Meira de Vascon
ce!los, João de Siqueira, Bellarrnino Carneiro, 
Severino Vieira., Pire:; e Alburinerque, 
Alberto Bl'andão, Joaquim Breves, Virgílio 
Pessoa, Luiz Murat, Erico Coelho, Furquim 
Werneck, :\layrink, Figueiredo, Jesuíno de 
Albuquerque, Francisco Veiga,Ferreira, Bran
dão, Feliciano Penna,-Francisco Amaral,Mon
teiro da Siva, Martinho Prado Junior, MorMs 
Barros, Lopes Chaves, Rodolpho Miranda, 
Carlos Garcia, Rnbião JüniOl',:Fleury Curado, 
Lauro Müller. Julio de Castilllos, Ernesto 

· ·aê· 01iv-·e1fa; ·' "Fei;nàüaü ·J\f'otf e· bémetrio ·. R1:: 
beiro. 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a acta da sessão anterior;. 

Caiuar:i. V. I 

o SR. 1° SECRETARIO dà. conta do segÚinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministerio dos Negocios do Interior, de : 

22 do corrente, transmittindo a mensagem,. 
relativa, á reorganisação do serviço sanitario 
mar'itimo. - A's commissões de Saude Pu-
blica e de orçamento . · 

Do mesmo rriinisterio, de 23 do corrente, 
trnusmittindo por cópia v officiv de 9 daquelle 
mez, no qua,l o iiispector geral de saude dos 
partos pede que sejam elevados no orçamento 
das despezas do ministet'io do Interior para o 
e:xercicio de 1892, duas das consignações da 
verba - lnspectoria. geral de saude dos Por.;. 
tos.- A' commissü.o de orçamento. 

Requerimentos: 
De Agostinho Adolpho de Souza Guima

rães e outro, apresentando um pro.jecto paro, 
a construcção de um.a estrada de ferro estra
tegica,. que partindo do littoral do est,tdo de 
S. Paulo, entroncando-se com a. estmda de 
ferro Central do Bra.zil.-A' commissão de 
obras publicas. 

De João Antonio Pinto de Miranda, prapa
rador da cadeirn. de chimica da Escola Militar, 
pedindo equip0raç::1o dos seus vencimentos 
aos dos das Escolas de Medicina e Polyte
chnica.- A' commissão de orçamênto. 

O Sr .• .J"oão deAvellar-Pedi a 
palavra, Sr. presidente, para submetter à 
consi<leração da Gamara um reque1;ii:nerito, 
cujo assumpto se prende aos interesses de 
uma das mais importantes zonas do estado de 
Min:ls. 

Refiro-me á zona central desse estado; a 
mais esquecida de todos os governos, e que é, 
eu tretanto, uma, das mais futurosas, não só 
pela, grande fertilidade de seu solo e pelo es
piri to intlust1ial de seus habitantes, como . 
pelas riquezas naturaes que encerra e pelas 
multiplas condições de progresso -que apre
senta. 

O primeiro ponto do meu requeriniento in
daga das causas que mçitivaram a suppressão, 
na Estrada de Ferro Central do Brazil, do 
logar . <le engenheiro chefe do proli:>ngà
men to. 

o SR. PACIFICO MASCARENHAS - Suppres
são que ·11a de prejudicJ.r muito o anda.mente 
da estrada.. ~ 

··O SR:. Jolo IIE ·A VELI:A:R- Desde 1876 que 
foi desligada do trafego da antiga Pedro ll a 
parte cm construcção, ficando creado o logar 
de engenheiro cb.efe da construção ou elo pro·
loilg-amen to. 
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Tal separaçã'.o permaneceu ate 1889, sendo 
então de novo ::urnexatlos os dous serviços, 
para se1'0m logo depois, em 1890, sepnr,1rlos, 
por se haver reconllecido os inconvenientes, 
que, para o bom andamento do servii;o, resul
tariam dessa aooexação. 

Entretanto, são agom nova.mente reunitlos 
trafego e construcção, supl)rímindo-sco logar 
de engenheiro chefe do prolongamento ! 

Entro em serias duvidas, :3r. presidente, 
sobre a constítucion:i.lidade dessa suppres
são .•. 

mar'.:!·om do r-io ha.YCI'Ü\ na l inllu um encur
tamento de 30 kitornr:tr·os, e ose~tuGlos se fi
zermu, upe;;.'.ll' da. opimii.o em contr••r io, qnc\Si 
nnnnirne, cios engenheiros do prolong·amen to. 
Tive occnsião de .::omlr..üer pela impren;J;i, se
cundado por distinctos mineil'os conb'-'cedores 
daquella zona, o traçado mm·ginal do rio ; 
proseguiram, eutl'el1wto, o~ estudns, pa.r;1, 
depob <.b muito tempo pel'dido e de muito 
<liuheito gasto, l'econhecer-se que o melhor 
tl'nçatlo era o jó. estudado,porque,além de S<}r 
rnab curto do qu13 o da lll<tl'gem <lo rio, o se11 
c11:;to kilometr·i~n era. calcnblo em metade 

0 SR. FRANCISCO G.LICERIO-Apoiado, e iu- do C[Ue cnstaria cada kilometro do Otltro ! 
teiramente contraria á Constituição. Em tel'ceiro logar, Sr. presidente, desejo 

O SR.. JoÃ.o DE A VELLAR- ..• porque pch1 S;'\ber os motivos ror· 'J.Ue nll.o foi t\1nda prnlon
nossa Constituição l::Ó a Gamara dos Deputados gudtL a linha teJegraphica. d:t e~tl'uda até ú, 
tem competencia para creur ou supprimir em· cidade do Cur•ellP, como tem1inn.ntemente 
pregos; não eu trarei,. porém, agom nr:. discus· mandava o avisQ de 20 de juneiro. 
São desse ponto. · d Creio que il esStl. suppressão presidiu o e:spí- o Srt. PACIFICO :1.IASCATl"CNIIAS,-.A pOI<l' o. 
1•ito de economia; mas ê mm\ economia m~l O S1{. Jolo D1' AVELLAn. - ~ü.o preci:;o de-
entendida, cujos efreitos ues:1pparecem deantc monslrar t\S nwtag-cns que <i.<"! ueUn. flore~
dos muitos pre.juizos resultm1tes <lo l'<)tard:t- cente citladi.J advirão eom c:;;;e melhoramento, 
meato que essa supr.;ressão lin. de uecessaria- qne ella t<tnto n.lineja,e cnj0 custo e rd :1tirn
mente oecasionar ao prolong<n11ento dn. li- mente im;ig-nit1can!e ; pot· i;;:;o rbixv do ;don· 
nha. gar-we sobre esse p011h• . 

Separado o trafego da, construcçã,o, o dlre- Fimtimente o q1wrto topico do uir:u reque-
cto1' do prolongamento entemli;\-Se dil'ecta.- rimento tli;r, respeito it cr eaçâo do um trem 
menfo com o ministro da ugricnltu1'a, ~rn exvresso, que, p-:rtiudo des ta, c,1vita.l, vil utê 
passo que agora qualquer rechm:tçã.o do ''n- Sabarâ, fa;:endo a viag-em t~m um dia. 
genheiro euci\rregado da constl'ucção terá de Não sei por que rn úió nü.o se realisou uirnfa 
passar pe1a directnria da e;;tratla, o que dá esse melhoramento. São intuitiv,1s as Yanta
logar a delongas e retardamento ao pi·olon- gens que, para o commercio daquclh ciúade 
gamento, jit de si tfí.o retardado. e ele toda a zonu em que e~tá ella situada, 

resultarão th creação desse exp1•esso. E 
O SR. PACIFICO MASCAREXHAS-AiJOiudu. creio que isso não actu·retará nenhum an-
o SP .. JoÃo DE A YELLAR.-Na seguuda parte gmento de despeza, por que o t 1•cm q_ue chega 

do meu requerimento indago qunes us causas a ltabiru, poderá,. com 1igefr..t modiliC<Wá~o do 
da demora havida na, locação d(\, linha até Sete hornrio, chegür ate S~tb:i râ. . 
Lagôas, trecho cujo:; estudos estão lm tm1to São estas, Sr_ presidente, as observ::ições 
tempo concluídos. que tenho a fazer pnra. justi.íicar o meu 1·e-

Por a-viso de 20 de janeiro (lo corrente ànno, querimento. Deixo de tocar nas grandes ir'r-e-
o Sr. general Glicerio, então ministro da guhridLt.tles que, aestes n~timos_.tempos, ~e 
as-ricultnra; determi~ou que, com' toda abre- notam no serviço d<\ Estrftda de Fel'i'o Central, 
v~dade,se :fizesse a. locação 1rn parte estudadn. porque esse assumpto ja foi pe1·feitamf;lute 
seguindo-se o traçado do planalto. · tratado por dous rlistinctos coliegas meu~ de 

Seis longos mezes são decorr1dos e até hoje representação . _ 
não se acha ainda locada a linha até Sete vou ~ubmetter ~L comidel'llçâo da casa o 
Lagoas! meu requedweutu. 

Parece, Sr. presidente, que uma mú es- Com rranqueza : não espero q11e o goyei·no 
trella preside ~o destino daquelln. infeliz zona. o tome em consideJ\1çã.o, j)0l'f1UB µarece havet• 
Em«maio de 1888 ficaram terminados os tr;t- de sua parte certo caprícho em não se impor

. balhos de exploração e orga.nísado o projecio tar com as reclamações que diariamente são 
de:finifrvo da linha até á cidade de Sete La- feitas. nesta tribun:i.. Fiquem, l?Orém, mi
-~óas. . nhas palavrus como um protesto contra. o 

Quando, porém, se esperava. pefa locação pouco c1so com r,ue ê tmtado o prolonga-
· da linha e iniciação dos traba.lhos de con- menta da central. Espero que a ellas atten
strucção,chegou pat·a a direcção do prolonga- tleril o iJlustre Sr, Dr. Crockat de Sá, que 
mento o Sr. Dr. Francisco bicalho,. que re- não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, 
solveu mudar o traçado da estrado., mand,~n- mas que sei ser um homem distinct o pelas 
.do para isso fazer novos estudos pela mar- suas qualidades e pelo seu talento, e que, 1101· 
gem do rio das Velhas . Allegava que pefa certo, não deixara de tomar em consideração 
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o que n.qui se diz com relaç~o á e;;trarh. <'.l 
frente de cuj;t a.tlminbtrnç:ão ::;e acha_ (Jtu:to 
bem; 1l'H tilo bem. 0 orcir.lor e co 111pri1ncritwlo 
por seus a;nigos .) 

Vem a mes:1, 1} lido, npoindo e posto em 
discussão, que ê sem de!Jafo c•nr:er1·:1•h, fi
cando a vota\.ãO adi:tda, o seguinta 

Requeremos que, p3lo Ministerio tla. 1\g1·1-
cultura, iuforme o gove1·no a e~tn Cnrnara : 

I. 0 Quaes os motivos que determirwr·am a 
suppressão do Jogar de 1Jirector Jo prolon
gamento da Estrad:i de Fc,rro Central do 
Brazíl ~ 

2; 0 Porque razão não se aella ninr,ta loca.d;\, 
a linha até acida.de de Sde L1gô<1s, ilpezar 
do aviso do Ministerio da t\gr-icn: tura de 20 Je 
janeiro do corrente anno i 

3. 0 Qual o motivo porqne, ape;·:ar do me:smo 
a,v-iso, não foi aiocb pr·olongad:t, <• linha. rnle
graphica ela estrada. <üe a cidade do Cur-
vello 1 . 

4. 0 Porqu0 rM~ão não !'ui :1-índa cre ido ;1m 

trem expresso que em um rfü1 l'a<;a. a viag.~m 
desta capital á cidade de Sabará '? 

Sala das sessões, 24 ile julho rle 189\. 
- J. - Avellai·. - C. Palleta.- D. Roch~c. 
- Pacifico 'Mascarenhas. - Joc1o Li.ti;;.-Do-
mingos Porto.-Lmnowiier Gorlofi·edo -:inie
rico Luz. -Jotío Pinheiro.-.Af.rnro Botelho. -
Antonio Olyntho. - .:fristides 1líaia. - Leonel 
Filho.-1'1anoel Fnlgencio.-Dutra Nicacio.
Francisao Amanzl.-A. Stocklcr.-F.Badaró . 
-Costa Senna.-Paixao. - Astolpho Pio. -
Cha1Jes.-Chagas Lobato.- Costa Machado . 
Bueno de Paí1Ja.-Corrêa Rabello.- Gonçalves 
Ramos. 

2.0 Pm·<Jne fe,·e as disposições do decreto 
n. rns deu de fevereiro de 1890, usurpando 
a ttr!bn i<;ões neste acto commettidas á autori-
1bde 1: 1:1: ;idp;ll, não ihe valendo pn,r<t o case 
o decreto n. 218 rle 28 do mesmo mez e anno, 
í]Ue declara q Lw.es o.; actos dessa autoridade 
ll"'pewJeutes da a.utorisação do governo. 

:::. 
0 Porque taes leis, assim desrespeitadas, 

e.~tfio ern pleno vif'.'.Or uos termos do art. 83 
1i;1. constiluição. 

4. º Porque est~tndo em curso de organisa
çlio o Dist1'icto Federal sobre as bases do 
a1·t. 68, é ness:l concessão despresada a auto
noniia, do municipio com p!·ivilegio por 30 
annos · ~ outras vanta,gens concedidas por au
t0ridntle , que não a municipa.l,legitima guar
d:t e ln terprete rless;t autonomia. 

5." Porque infringe o art. 13 daConstitui
ç:"io cornl:Jinndo com os §§ 30 e 34 do ar~. 34, 
quaudo porventu~·a se pretendessem estar re
vogados os decretos ns. 524 e 198 supracitados, 
o que tollavi~t não podera ser allegado pelo 
g·overno, que promulgou o decreto388 de 13 de 
junho deste a.uno, orÇ'.:1 ndo a receita e fi-xando 
• ~ d13speza da. lntendencia e no qual o ministro 
AT'aripe invoca. o decreto 218 acima referido. 

6.c Porque não estit em neulluma das at
tribui 1;ões do Presidente ela Republica enu
meradas no art. 48 dn,Constituição, visto que, 
o qne llle cabe é- expedir decretos, instruc
Ç'.ões e regulamentos para a "(i.el observancia 
das leis e re;;oluções do Congresso ; ora, como 
pelo citado art. 83 tra.ta-se de leis que vigo
r·am á. espei'<L das que o Congresso fará, nin
g!<em dira que, com o decreto que o orador 
impugna estej <"1. o Presidente procurando a 
fi6~ obsc1·vancia das leis. Demais, ao passo 
que, em muitos dt>cretos deste governo ci
tam-se· os artigo.~ eh Constituição e das leis 
em que se lirma o Presidente da Republica 
par:i os promulgar, neste decreto nada diz a. 

O Sr. Barbosa I ... imn, diz que qui- tal respeito o Sr. Lucena. 
zera em vez de 0ccupar a tribuna, vel-a 7. 0 Porque, nltim dG ser um privilegio, não 
occupada por um dos a1·dentes defensores tio contemplado no art. 72 § 25 do Constituição, 
governo, para resvonder a brilhante oração c011cetle isençõ3s de direitos, o q11e pelos§§ l• 
que · a Camara acaba de ouvir. . e 4° do nrt. 34 colloca o Presidente da Repu-

Teria grande satisfação em ouvit·, de uma blica nas disposições do n. 7 do art. 54, visto 
vez para sempre, justificado o governo _da q~e ?ºr:ceder ise~1ção_ de dire~tos de importa
accusação, que tantas ve?.es the teem sido ça.o e dispor de dmhe1ros publlcos, o que con
feitas de lesa-patría, de lesa-republic:a. A' stitue a funcção por e:xecellencia privativa do 
falta porém, desse defensor tomará por al_,, Congresso, o que ainda melhor se vê da clau-
guns 'momentos a attenção da Camar:i. sula 7n da, concessão. 

No Diario Offi.cial, de 13 de junho ultimo, Diz. o art. 83 da Con~tituição: .: Contin~am 
publicou o governo um decreto, sob o n. 372 em vigor, emquanto nao revogadas, as leis do 
de 6 do mesmo mez, concedendo uma estrada antigo regimen, etc. 
c~rcular nesta cidade á Companhia Metropo- o orador entende que esse-antigo regimen 
lltana. . . . -refere-se ao que precedeu a Constituição~ 

O orªdor considera esse decreto inconstitu- não só o imperial como o dictatorial. De modo 
ciónal e portanto illegal: que as leis da dictadura estão sujeitas, como 

l.º Porque exorbita da competencia, que a as do imJJerio á lettra desse artigo. 
esse poder é deferida _pelo <!_ecreto n. 524 de Si os ~ecretos que invoca e_ que entendé 
26 d~ junho de 1890, amda nao revogado; desresp•1tados pela concessão estao revogados 
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coin este artigo; só se dará tal por serem 
« implic:itúmente contrario::; n"o systema de 
governo lirnrnâo na Constituição. >Ora, a ser 
assim, mais e mnit.o mtüs contrario, e aqui 
explicitamente a. taes princípios, é tal con
cessão que fere os artigos que o oratlor citou. 

«A annullação de decretos compete ao 
Congresso, diz o art. 35 da Constituição; e 
mái::;, incumbe ao mesmo Congresso, mas não 
privativamente, velar na guarda. da Consti
tuição e das leis, a providenciar sobre Ulti 
necessidades de caracter federal.:. 

As palavras que sublinhtt no texto d;t 
Constituição-mas não priva tivamente-,signi
ficam na opinião do orador, que esta tarefa 
de vigilancia é cumulativamente commeltida. 
ao poder judiciario de accordo com o art. 60, 
e isso mesmo, se lhe atlgura. de rnotlo vago. 

Dlz o art. l'\0 "Compete aos j uizc:-; do Tri
bunal Federal julgar: a) as causas em que 
alguma da;; parte:> findar n, acç~ão, ou a. deft!zn., 
em disposição da Constituição Federal; b) to
das as causas propostas contra o governo da 
União ou Fazeuda Nacional, fundmlas em 
disposições da Constituiç~i'i.o, leis o regulamen
tos do Pouer E:xecutivo ou em contrncto-5 ce
lebrados com o mesmo governo». 

Disto deduz o orador; que :10 Tribunal Fe
deral incumbe, como ao Congresso, velar na 
guarda ela Constituição e das leis , mas 
coticltie que essa vigHancia exerce-se por 
modo diverso, em vista da lettra a) do art. 
M; pois julga em especie, salvtiguarda o 
dii'eito de particulares sem entretanto empe
nhàr-se na questão de illegalidade do decreto. 

Assim é que, por queixas das companhias 
prejudicadas, o tribunal poderia pronunciar-se 
sobre privileg-io de zona, deixando todavia. de 
pé a conce!são. Ex-offi--,io: quem poderia 
atacar a questão seria o procurador da Re
publicá; aliâs noi:neado velo Presidente da 
.Republica. 

Coino quer que seja, porém, o certo . é que: 
1° àiiidà que o Tribunal Federal o teuha, o 
Corigesso . tem _igualmente o. dever de velar 
péla guarda da . Constituição a dns leis; . 

2° à Constituição não diz que . o Tl"i
bunal Federal possa annullar actos do _Exe
cutivo qimrido ioccinstitucionaes; entretanto 
:!abé-se que, desde que o pro::uràdo1: da. Repü-: 
blkti. dénrincie taes actos e o Tribunal acceite 
como procedente a accusação, o resultado 
será.á riniiullaÇãó desses mesmos actos. 

Acontece porém que as ~t_trib?ições do pro:
curador geral do Republica, 41z o art. 58, 
«serão defini<ltis em leh, ao passo que as do 
Cdngresso não . dependem explicitamente de 
tâl complemento; fogundo se vê do preceito 
do arL 35; 

Es.tà~ portanto; manifestô que o congresso 
é quem deve intei·vfr no caso acttiàL 

Cbfüt> iiitervirà; pôrêril? Por simplês repafü 

:::. 

ou recommendação? Sa.be-se já quão impene
tra\'el é o tegumcnto do i.rnchyue1·me que orâ. 
concentra as attt·ibuiçõa,; tio Executivo. 

Leml.trtt airnla. o orador que o a1·r .. 35 nadri. 
mais é e.lo que o n. IX do art. 15 dn, antiga 
constituição do imperici, 11ue diz: 

« r~· cl~t attf'ibuiçã.o da assembl0a geral 
velar na guarda <la Constitu!ção e promover 
o bem get'a.l da nação ». Note-se, porem, que 
na. antiga constituição roi <icceitu. a distincção 
entre o que é e o que não é coastitucional, 
ao pas::;so que a actual considera. consti
tucional turlo quanto nella se contém, pois 
rui regeitada. :i emenda do Sr. Virgilio Da
n1asio. 

l\fais ainda, dizia :t antiga. Constituição: 
(iu-t. 17.1. J <t A assemblea geral no pt'inci~iio 
de sua.s sessões ~xa.minnni. si :i Constituição 
polilka do l~sta !o tr3m :-!ido cxactamentc olJ
t'enada [IUl'a J>l'OVCl' COlllO l'or justo. » 

N' te-so - prorer corno ror justo. » 
Ora, 110s casos de in('r•tccão con::;titncional, 

havin, n lei da respunsa.bilitlade <los ministros 
a moção ele desconfin.nça e uma. lei derro
gando os decreto$ julg-:1,dos iuconstitucio
uaes. 

Pergunta n:t comp~teuchi que tem a. Ga
mara para fazet· leis, paru. legislar, póde ell<t 
ou não revogar decretos que lhe pàreçam in
convenientes ~ 

Hoje sera um'.l concessão, amanhã n. alte:.. 
ração ou creação de um serviço e depois iu.: 
nO\'ações na legislação vigente. . 

Pergunla: deixará t\ Camar~~ que o Poder 
Executivo legisle·~ 

Dfr-se-hri. ~à résponsabÜidade à todâ do 
Pi:esidente da Republiea ? 

Mas d inípéachiiient desse iíii.igisirado i)oi' 
motivo de haver decretado cousa incoristitii
cionu.l, 11une-o por tal crime . 

.Mas o decreto subsiste ?~Por certo q'lin hão. 
Porque pois deixur de revogai-o~ 

Si não é isto o velar il;;, ~;-:iurda da Consti;. 
tLlição, que signllicaçã.o tera tal preceito 1 

Supponha-se o caso de re$tu.belecimeilt0 por 
parte do Poder Exécutivo da precedencia 
obrigatoria do casamento civil sobre 6 reli
O'ioso. 
° Cada . sàcérCÍote _cciihido neste ou riaqüelle 
estado nas . malhas _da . penalidade. dessa Jei 
recorrerá para o Tribunal Federal. que. llie 
fa,dà . justi~~i. .Mas não contiüü.aria a lei de 
pé àté que por lei fosse revogàda, pÍ'estan..: 
do~se a novos abusos ~ . 

Não é muito mais sabio, mais prüuentê quê, 
em. v~z . de aguardar .ou.tro pres~deo te que re
vogue o decreto, o Congresso o revogue ~ , 

Sopezem()S, diz o ofadcir, sücêessiv.uriénte 
os inconvenientes de uma e de outra doutrina: 
<le tim fado ó presidênte com êssa fàêuidâde 
de êipeéiit; decreto§; como a êoncêsSãó em 
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questão; de outro lado o Congresso podeudo 
annullat· por lei decretos do Executivo. 

No primeiro caso, jâ. d.:imom;trou os perigos, 
µo segundo, ha µor emquanto o 'Oeto presi
dencial ; a e::dgcncia de dous terços de uma e de 
outra casa, e si ta.! fracção consP-guir-se em 

' a.poio tla lei é por que ell•t é necessaria.. 
Nem ele outro modo comprchcnde o a1·t. 35 

da Constituição. 
Aproveit.rndo o ensejo, mandara com o seu 

projeci:o de lei um reqnerimento sobre as
sumpto de summa gravidade. 

. Vem_ {1, mes't, é lido. apoiado e po:ito· em 
d1scussao, que é sem debate encerrada, l'icando 
aJiadn. a vota,ção, o seguinte 

Requuiinento 

Requeiro riuc o Poder E"\ecutivn informe 
h Ca.mara. : 

1°; si chegou :io set1 conhecimento a inror
rnaç::í.1) hoje minist'r:1dn. pelo Jomal do Com
mercio r"'ln tivn. :'t. invasão do territorio de 
Missões por ~ropns argentin:is ; 

2°; se disso te\·1~ cornmunic;1ç:lo official; 
3°; a. ser verdadeira a noticia, que provi

clenéias tomou ou pretende tomn.r. 
Salas tlas sessões, 24 dejulho tle 1891.

Barbosa Lima. 

Vem à mes:l, é lirlo, c•m.:;iJ;:ndo apoia.do 
pelo numero. de assignaturas, julgado ob
.)e~tC> 1Je .deltber~çã.o e enviado á eon11:.i,-sii.o 
de. constituiçt!,o, legblaçü.o e justiÇtt) o se
gumte 

PRO.JECTO 

N. 52-1891 

• ·1mwlla. o dec1PlO do Podei- Exeautiro n • .'372 
de 6 ri.e J1pi!to de 18!)1 relr.rtivamento â con
.cessr.io de wna 'Oia fé1-rea ria cirea do Di.stri-
cto l:i'ede1·al. · · · 

Co11!;irleran<lo q,qe está em pleno vigor e é 
lei (la I<.epQ)llic;t o decre.to n. 524 de :!6 de junho 
.d,e 1890, que attl'iliue ao Goverpo Federal a 
ci.mc~,.ssào de linhas ferreas sómente quando 
lig-11ro111 a ·capital tle um eatado à Capital 
Fedel'al, cor~municarem com ·paizcs lirnitro
phe::; o:~ preepchere111 !ins estrategicos ~ 

qJ!<;i igualmente é ~e1 em vigor o dec.reto 
n. l\:!8 Je O de fevereiro Je l~\:10, que est11bele
.ceu <!o competencin.tla aüministruçãomunicipn.l 
<la ,Capital Federal, para prover sobre todos 
os serviços relativos ãs lii1has de carris 
ptl)t:Í.D.o;5 e t.e~epbqúicas, comprehe~did~s ria 
ª!'.'?d[). do r_e~pecti:vo 11nmicipio p §eu te,rn19 ; e 
ama, 

que a Constituiçã.o Federal J.10 art. 68 
imperativamente ordenou qu~ fosse respei
tarla a autonomia do muriicipio em tudo 
quanto se referir ao seu peculiar interesse; e, 

que a me!rna Constituição no§ 1° do a):t. 35 
o inc1m1l.Jiu de velar na guarda da Consti'."' 
Luiçáo e das le'is ; · 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo uriico. E' contrario aos arts. 68 e 

83 dt\ Constituição Federal e aos decretos 
ns. 524 de 26 de junho de 1890 e 198 de 6 de 
fevereiro de 1890 e, portanto. nullo o decreto 
do Poder Executivo n. 372 de 6 de junho de 
1891, concedendo uma vía-ferrea na área elo 
l)istricto Fedei·al. · 

Sala elas sessões, 23 de julho de 1891.
Barbosa Lilna.-Alcindo Guanabc.(,ra.- Ser
zerlello Corrêa. - Francisco Glicerio. - Gon
çalo de Lagos. - Be:;erril. - Baptista · da 
Mottrr.. - Jose BeDilaqua. -Antão de Faria. 
- Fiirqitini Wemech.- G. Besouro.- llioni;;; 
Freire. 

Vem igualmente a meso, é lido e couside
rado apoia.do pela. unmero de assignaturas, 
.julgado obj ecta. ele deliberação e enviado :'.1 
commissão de m:lrinha. e guerra e 01'camento, 
o seguinte · · · · 

PROJECTO 

N. 53-1891 

Crâa wna escola rnilitar de preparatorios no 
E.~tado de lt1atto Grosso. · 

O Congresso Na.cional resolve: 
.Art. 1 . ° Fica creacla uma escola militar de 

preparatorios no e:stadô" 'de Mattq Grosso. 
identic<'t á do estado do Ceará, nos tern10s do 
regulamento das escolas do exercito, de 12 
<Íd abril do anuo passado . 

Paragraµho nnico. A escola tem por fi;m, 
nã.o sómente preparar os militares estacio
nados naquelle longínquo est~Q.o à matricula 
nas escolas superiores militares, cqmo I'.ecel!er 
todo e qq~lq~er cidaqão que se pro'porih~ 'q, 
rreqnental-a, ·pagando a respectiv~t ~1!!-tricul:;t.:. 

Mt. ~. u !.{.e vogam-se as dispos1çõe~ em 
contrario. · · 

Sala elas sessões, 22 de julho de 1891.- .A. 
A.;;eredo.- Carvalhal. - França .Carp.alf.w.~ 
Nilo Pecanha.- Henrique de Carv.alho. -:
Santos Pereira. - R. Campos. - Se-periri.o 
Vieira.-A. de Freitas.-A.rthur Rios.-Car
doso de ltfello.-Jose Marianno.-CMtano de 
Albuquerque. - A.lvaro Botelhp. -::- An.tqo de 
Faria.-Pedro Velho. - Ca.~imilo Junior.,-:
~1thayde Junioi~.-Aristfde~ Lobo. - Arrtp.'i-ilo
phio. ·-:- L. B!flh,ões.-:- Alme.i/h · iyqpu_e'i1:a:·:
f P.se flp,elin8·~- ~.eà1}d1~0 Maçlel:~.f.,?fi:; .1.~ 
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_4.ndrade.- Gitima>"<ies Na!al.- Cassiano do j este artigo jã foi discutido por muitos ora
Nascimento. -Lope,· Ti·m,tio. - Jlarciano (1.e, dores. 
Jíagalhtie.L- Alddes_ L_ima.-. A 12t11aio OlfJI"- ! o Srt. P eti-:snrn~TE - Repíto que a dis
tho.-J • .4:cettar. - .. 4.1.,:<tic/.es .. '.Jwa . - Franc:"co; cu:;,..f•o vcr:;,lV:\ só sob1•c o ar t. J 0 ; e o reque
.. Amai·a~.-17ioilrn= Ddf1t~. -Ast:•lpho Pio.- 1 rim:);1to do nob1•0 deputado e absolutamente 
Sampaio i'ei·ra;.- A.. (,11mwl)ai·ci . - Na.'tfl ! Cül1 tral'ÍO :cri : ~ i·t. 1 5·~ do 1·e ;;:-im ·~nto . 
Bacellar . - Ba1·bosc1 L iml'l .-Gllrl'ic1 Pini.,·.-1 S ~. tt' · d · 
Jgnacio Tost<' - , _O ;;: ~t . .. A:;~t_m r.•)l'l!IO- uume o-me a ec1-

I :;;.LO (!\, \ • i...X. 

ORDr~M D:) DIA o Sit. P1u~smr.:·<r1'- Foi muito pl'Oposital
men te 'l uc se 1:orn;ig1~ou a. ?ispos!çii.o desse 

O Sa. P RESIDFSTI': •tnn nnci:t n vot :ção ar tig-o de r13gimen to, :1 t1m de impcdtL' os ltbu
do projecto D. 5 A, sobre incomp;itib!!i·lades, :;os dos il.ntig·os par l:tmentos. 
com as emendns :tpresent:11bs, o i!ec!am q111;, o Sti . LEOVIGILD'o Flf,GUFJIRAS(pefo ordem) 
de accorrio com t1 vencirlo 1;:1 sessii<i de hon-1 diz onr. lemlo :1 pl'est'.mt;vlo uma emenda no 
tem, _tA1~1 prefüren~h. ~ 2° s;1bsti~ut1 ,~o. d:t pr·o,jr;cto substit utivo,supprimindo as P,al::isrn.s 
comm1sSáo do cons t1 t mç·::o. leg·1slaçao ·~ .i n::; · -de~r.le :i. irivesli,lul'a-j)ergnal;\ ao ~r. pr e
tiçn, segundo o 1·equerimento do Si'. ,\mphilo · si dente :,:i cnl1rnrl1~ jl 1 1 · ~ est:l cmenrla ficou 
ph~~ ~ pprovMlo pe ln. C:) mara.. prt'.Í 111 I jr;ada . 

1:: hdo, posto a votos Q a ppi·ov;11ln o S"- O ~ J ~ . P1rnsrm:xTE - O modo porqu9 está 
giunte l"~Jigiol < t ;t cmend<i Ó l}Lle Ja Jog-;1r ã. duvida 

do nolJl'e dcputa1lo. . 
Art. l• do substitnti,·<" 1 :\. e :nencht diz : :;i fór approv~vlo o substt-

. . _ 1 tlt tiYo da. commissão, :;uppeimam-se as pala-
_Os e~pregos pnbl!cos .ferlemcs ."ª~· de~(!c vras - des<le a investidtmt . 

a 10vesttdurn. respectiva, rncompntn·ei.1 com , . F .. , cl · 
qualquer func~.ão publico. 110 ~<. v ~1·no on mi· _o Stt; LF.~HGr~no : I LGDEI~ - ~" ~me_r~ a 
ministr<i ~.ão dos estt1.dos,podeivlo ;1. elles reLl- foi ;1pr~sen t.ula .1nte~ do no o subst1tutl o. 
nir-se sómente co;nmissõ~ .. , temror;lt>ias tle o Si·~ . P RF.STDEKTt::-:-.\. culpa se1·á da r edac
ordem pur,imente '[lt'o1issiom1 l, scient.ifica on ~ão (h\d~i. poi· V. Ex. e niio dn. me:;n.. que a 
techoica, respeitada. em todo o caso a, pl'óhi- i:ouslderern Jll'ejudicada.. E;;t:'i em discussão 
bição constitucional das accumulações remn- o a.rt .. 2." 
neradas . 

O t'õõr- BellarJ:D.ino ele Meu-
Ficam prejudicados o at•t. l•' do l • sulJsti- donça di;: qne sóhe de ponto seu con-

tn tivo da commissão, n. 5 A e •~ s e 1rnnrh1s stran;.dmento,qmtnolo r~opi•imeiro <\ reconhecer 
uos Srs. l\Ioraes Barro:; (e outro~ Leov igildo Stf:t t?tal _incotnpeteoci:t pa.ra tratar da theses 
Filgueil'<1S e Bellnrmino clc !llcm.tonça. con:;tituctonaes . 

O SR. Pn.EsIDE~1'E nnnnnda. a 2• dísr:ussüo Precis:1, porl.nnto, ni1.o só da benevolencia 
do art. 2°. de seus coll !gas, como me;-,mo da. sua indul-

0 S R . A:\IPHILOPHIO (pelrt orrl·:•n) -- Re- :;e1.1~i •: · . • . .. l :- . . _ 
queiro 0 encerramento da. discn~ :lo tio at't. 2. , 1 ,,te ,to .~. ou tL ,'\.,, ltt.es que na~ .lS _p,1rlamen . 
visto qna na discussão lmvirla f'or :;m díscn- ta!'es , !:ubir~do me:;rno_ peln. p~1m~ 11·~ vez ·ª 
tidos todos os al'tiÔ'os . tr1burnl e 11'.'º tendo e~tudos e::.pecm~:; d~ d1-

~ " ' . . · rei to, 1mtt1c:t c~rta.men te um nrr oJo, vindo 
O SR. PR~IDENl'E -- ,, exacto qu~ o~ 1 occupar •: :i ttençao da Ca rnara, em assumpto 

o_radores que fa!!nram sobre o a1"l. l ", d 1sc11-, de bnta magnitnde. 
t1~am :_9do o p1'0:1e~to ;~ mas o que esb:ni. em ~fas, tendÕ <tp ~·eseutado um su?st!tutiv o no 
d1scussao em o ª~": l . . _ [Jro,jecto offerecu.lo pel:i commrssao da ca., 

Agora a unu_nc1e1 a r.lt~ussno do :i r t. Zo 1 marn. em subst it uiçã:o ;\o do Seuado, é for
e r:.~ posso por em votar;:ao ~ requerimento çado ;1, vfr justirica.1-o, pelo modo cornpa t iYel 
do nobre deputatl<2, porque·~ J$SO se ~ppõe :1 com as sua~ fr (1cas forças . . 
1 .. p~rte do art : 102 _do re . ., une~to, d1~po~d_o Não assignou nenhum manifesto <lecla.rau
que -e~ .2~ d1scussao de prt•J ect~ •·e 1e~, do-se por este ou aquelle partído, dos que se 
apenas e llc1to requerer _encerr'amen,o, d;:i poi~ tenham constitnido depois da promulgação do 
d~ ~a haverem pronunctado dous orado1•es no 1 nosso pacto f'nmlamen tal.. Mas, aprove_it~do 
mm1mo. lo cns~jo, tlecla1~..1.-se fr;mcamente º<?D_st1tuc10-

0 Sa. AMPHH,OPH!o-Respeito muito as de- na! r evisionista; e por isso se em ~ha neS!e 
cisões de V. E:c que, por todos os titulos, é o J partiJo. Embo~ possa estar ~m d1v~rgenc1a 
mais competente para. bem entender as dis-lem pontos de vista de apreciação, Julga·se 
posições regimentaes ; mas peço a.in~lt. liceuça com direito a um logar entre os seus mem-
para. ponde!"w ~ V. Ex. ~ue effectiva.mente bros . · 
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E' forçado a levanlm· neste momento uma j Tem respondido á increpação que se 2C'dia 
ph1·nse que um distincto or.Ldor. que hoje oc'-, concluir tlas palavras rlo nobre deputado por 
cupou :i tríbcm<~ com immenso !.n·illlanti:;;Lnú, 1

1 
S. Paulo, e dado prova de que 11ão lhe falta 

justiffo.<ndo um re'1uerimento. dirigiu-lhe. co;:agem p«i·~ assumir a responsabilidade 
Foi um veriladeirn r-eµto que lan1,:on-lhe º I das suns opiniões. 

illtt;;tr·e <l~put:icto j~Ot' S. Paulr1, pr~:ft1zíndo o assmnpto em discussão esta restringido 
a sut~ oruçao ta.o hl'llhante nesta sess:w. 

1 

no art. 2°, que lhe parece conter alguma 
s. l~:-.:., respondendo a um rq1a1·te n,us o cou&~ mais do que n.quillo que a Cm:n·ara 

orador dei~, aparte que apenas visn va varrer pôde e:;tabeleeer dentro d;L Constituição, e 
urna. incl'epação que não podia. acccit<W, por- as~im é que os tleputado:; o senadores dn, 
q1:e ;;u<1s pa:l:tvr0.S vinham claramento fo1·ir l linfü? n~o pcnlern, pe l<1. ConstituiQio, os car
<~qnelles riue. como o orador, vot;tram con- gos !ederaes que occupam, mas sim o exer
scienciosamente no marechal- DeorJoro, par:t 1 cicio pelo f.1cto da eleição. 
Pre~ídente .:a Republic.... ' Par·a que, pois,e;)ta.belecer para factos iden-

F3r Srt. DEPUTAno-Aind:i. se discute isso? ticos nos estados, uma restricção qus nã.o 
ex is te na Constituição ~ 

O SR.BELTAl'l.:IIDro nr.: MENMN'QA pede des- Si o 1Joder constituinte não se achou r.om 
culpa.. es~a :faculdade, ou nfo quiz usar da facul-

E;;fa respondendo no que ainda h;\ pouco da.de ele restriI1gir mais do q_ue o que está 
se dii:;se. ;1. innn increp~ção r1ne poderia vil· expresso na constituiç:ão, como e que um po
fo1·i1· âque!les que vota.mm 110 aCtual chefe der ot·1linario se julga. com essa competen-
ch1 na9ilo. cüt ·1 

Disse o distincto deputado que tinha .. se . O 01·ador é leigo· em ~ermeneutica, e é pos
movido 11:t. parto elo governo dn nepubhc:l s1vel que a razao este~tl. du. pae~~ dos q~e 
urno. pc1·:;e;,;·nição ennrine contríl. todo~ arinet-1 t.em feito estudos. especmes e que Jtt se mam-
les que nJo votaram no rnarech.-1.l Deodoro : l0::;tüt~urn !!' respeito. . 
e. pot e~sa occnsíão. obsei·vou o orado" ri ne . Estao t_t·t~ claramente detinrdos os casos ~a 
isso era. uma phanta.;:in, porqne não póde crer·, m~ompn~1IJll1<lades, que o Congresso ~onst1-
embora nào seja.da. privanç:! !lo Sr. Prcsi1lente ~mnte1rno se esqueceu mesmo dos presidentes 
da RepulJlica, nem do seu govc::no, c1ne c(e bancos ou emprez:i.s -remuneradas. 
S. Ex. queir:• po1· meio de perseguição mnni- Ag-oC"a vae t•·atar do art. 3°. 
fest~r o seu tiesagrado. o SR. p r:.Esrn1'NTE-0 art. 30 não está em 

O que pe!lSil, o que !llP irnrcc~ rine ê rL>nl- discus,;ão. 
mente :1drnisfr;el, e que tlqueHes que ui'ío- _ . _ . 
votn.1·,im ne1le rctie•-.r·arn ti eonrh:ieçti com O SR.: BELLA:uI~"<o DE MENDO);~~ diz que 
rrue ~lte <3:lt<1o o tinltnm hcinr;irlo. ob;ll~ce ~t- º!J~e:vaça~. do' s_:. pre:s:cleo.te, e 

Orn, si os il1u,;tt·es ?'mgressisbs retít':1ram te1.1~,u~l ~ ~~'1_:s con:s1der,\çoes -pedmdo des-: 
de s. gx. su<~ contbnça, sob 0 ponto de cu~~~'\~._C.i.1~'"'ra, do_. temp? _qu~ !he tomou, e ~t_-;:_ 
vist<L :i<>l itico. não nodh'.m esperai· 3, con- o foz _o\ por amor a Cou:.t1tmçao e pelo .deseJo 
fürnç'' ;lelle. · que tem J..:i que ella se tome uma realidade . 

O Su .. fR,\NCrsco GL1C!!:Rlo - Não se póde 
(leix:u· de nrote::;tae co::i t!'a. estu ll_outríua. 

Ü g-o V erUO l°eUGl'àl ;Ji\.Q podia, n. lle '~'Úl' (~~ t<J 
fnnclamento püra iutervie n<t politic:t dos 
est:~1.los. 

t;"r .SR. DmPU1',\DO - E escandalosamente. 
(H(í Oiltros npark,,.) .c.·: 

o SR. ÓELLAR.1II:\'i) DE MENDO::.'\Çil. di ·l que 
tem feit;) o >:>eu pr-ot(;sto n:i pa.r-te qLlC lhe tóca~ 
niio qu1~r en trn,r rn1 questão que os nobi·es 
depntarlos levantam; n:lo é occasii'i.o par<t dis
cutir-se suas o!Jservaçv~s ; isto sePia. de mais :i. 
mais perder o sen tempo. 

.Quer agora só i·esponcler a um aparte que 
ouviu a. um distincto companlleiro. Não pode
mos trntar agor'i das eleições do Parouá; pa
rece-lhe isto improprio ; jit foram reconhe
cidos os poderes dos deputados daqu..;lle 
estaclo pelo respc0tivo Cougr~sso, unico com
petente. 

E' umti questão -vencida. 

VozE~-:\'Iuito bem. 
O SR. Pn.ESIDF:NTE - Não havendo mais 

ninguem ü1scripto, está. ence1'rad.'.L a discussão 
elo :1rt. 2° . 

O Sr .• )" osé ~_farian.o (pela ordem.) 
-Kst:n·a darb pa.ra. ordem do dfa, a votar.ão 
dos pro,jectos cnja ili;;cu5slio foi encerrada) e 
port<.1.nto, parecia-me curial que se procedesse 
a e8sa vütaçiio em primeiro logar-, par
depois se entrar na discussão de outro quala 
quer projecto, 

o SR. PRESIDENTE - Diz o regimento que, 
de.pois de submettido â discussã:o o art. 1° de 
um proje~to, eutre logo em discussão o 
ru't. 2° ; mas, como o Sr. J osà Maria.no 
r equer que sejam votadas desde jà as mate-
1•ias encerr:tdas, vou consultar a Gamara 
neste sentido. 

O SR.. GABINO BEZOURO (pela ordeni)- Não 
ha. motivo para que se consulte a Caro.ara, 
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nem acho de boa pratica iuterromper uma. J lllos. Nestes termos, e depois de vot'.-1-do ~ 
discussão jã. encetada, só para satbfazer o art. 2°, consnl ta~eí a Gamara, soore s1 
desejo do nobre cleputad.? por .Pe.r:nambuco, quer· votar '.1S m:~:l'l:1s P.nc~rradas untes de 
que talvez não esteJn mm to sat1sieito com a entrar: na Lllscnss<LO uo art •. ~0 • • • 

-votação da Gamara, e por isso des~ja que se Agora. vr:_13 vota:·-se o art. 2° <lo substitutivo 
interrompa a.discussão. A direcç:u,u dad" por <lacomrn1ssao. 
V~ Ex. ~os tr::i-balhos é. pei•f'eitm11ente regou- o SR. A:IIPHILormo ú1ela ordem) -Peço 
lar, e nao veJO necessidade de ser alterada. tambem µrererencia. riam. 0 art. 2° do 2º 

O SR. :PRESIDEXTE-A mcsn. interpretou substitutivo da commi;;siío. 
deste modo a ordem do dia: o SR. PRESIDEXTE - I-fa lambem na mesa, 

Encerrada a discussão do nrt. l 0 e vobdo nma emenda do Si-. :\Ior11es e Barros ... 
este, tinha de entrar immediatamente em clis- o Sa. A:-.rPIIILoPmo (pela ordem) lemb1·a 
cussão o art. 2°, ficando adiada a, votação so- que a cmendtt do Sr. l\Iornes e Barrns cor
bre a.s materias encerradas houtem. :\Ias o responde ao art. -1º do segundo snbstitntivo 
nobre (leputado por Pernambuco reclama da. commissão. ref'ei·int1o-se ás incompatibilí
contra is::o e requer que, antes de continuar dades relntivas ús foncções legislativas, do 
a discussão sobre o projecto, sejam votadas rine a commissão uii.o tratou, riorrin·~ ha uma. 
a.s materias encerradas hontem. Or:i. não ha- commi:;;si'Lo especial dn. C;u11ar·a encarregadn 
vendo na.u.a expresso a esse re . .;peito no rc- ile elaborar a lei eleitor·al, e nessa lei e rine 
gimento, a mesa seguiu ::is prntic::is antigas. se deve uefinir· aqu:!lh1s incompatihilidad(~s. 

O Sr. Fróes da Cruz (pela onlem) 
pensa que a Gamara póde acceitar a indica
ção do nobre deputado por Pernambuco, mas 
sem prejuízo da votação do nrL 2", cuja 
discussão ja foi encerrada. Votndo este artigo, 
é possivel que então a Gamara vote n.s outr<ls 
mri.terfas encenadas. O que não lhe parece 
regular e interromper a Yctaç:"\o de um 
artigo jà. encerrado. . . 

o SR. PRESIDENTE-Em todo o easo, só 
depois de votado o art. 2°, jú encerrado, é 
que eu submetterei a votação o requerin:ento 
do Sr. José Mariano. 

O SR.JOSÉ MARIANNO (para uma e:rplicaçtio) 
fez este requerimento com <t maior innocencia 
do mundo, e não tem culpa de r1ue o nobre 
deputado tivesse attribuidv malici11 ás sua:; 
palavr-as. O seu fim foi simplesmente est<tbc
lecer uma marcha. regular para os projectos 
da ordem do dia. 

E' verclttde que, quando fez o requerimento, 
já estava. ern~errada a discussão do art. 2°; 
mas é porque, quando entrou na. sa.la, já o 
Sr. presidente tinha dado n. palavra. a. um 
orador; mas S. Ex. é testemunha de riue o 
orador lhe communicou esta ob:lerY<lçá.o. Ora, 
calcule a. Camara que a discussão elo art. 2° 
esgotava toda a hora; nós tínhamos a anc
m~lia de ter discutido materia nova, deixan
dÕ::se de votar materfa encerrada. 

Repete: o seu requerimento era o ma.is in
noCt:mte possível e não teria até duvida, de 
desistir delle. 

o SR. PRESIDENTE - Não V€jo grande. 
inconveniente em ficar adiada a votação da 
materia encerrada, si a dbcussãó do nrt- 2°, 
occupassc.i todo o tempo; mas o que é certo, é 
que o nobre deputado estava no seu direito. 
requerendo alteração na ordem d.os traba-

O SR. PRESIDEXTE- A nota <h mesa <liz: 
emenda ao art. 4°. Por conse0iuencb, só 11Õ!l~ 
sel' votada com com este artlgo. 

Ha tlnus sub5ti tu ti vos a pre:>entados pela 
commissã.o. 

Vou cousnltar á casa sobre a. preferencia 
na vohiçã.o elos arti,g·os. 

Con:rnltula, a Camam a.pprova a preferen
cín. pertida pelo Sr. Amphilophio. 

E' po:;to n. votos e approvarlo o seg·uinte 

.Art. 2° do suõstitiitivo 

Perderá o emprego que occupar no go
verno on ntlministração federal, seja elle de 
ordern politica, administrativa ou judidaria, 
o cidadã.o que acceitar emprego, funcção ou 
ma.ndato legislativo no governo on admini
straçü.o dos estados. 

O SR.. ArtBTIDES Lor.o (pela ordem), por 
bem do andamento do.:i trabalhos, pede ao 
Sr. presidente que consulte á Camarn si d:i 
preferencitt para que entrem 1mmedh tamente 
em discussão o::; nltimos artigos do prQjecto, de 
rnodc. <]Ue ii1tw es.;e tr:.1,balho completo, niio 
se intercalanJo em sua Yotação materias es
tranil:.s, que tragam perturbação ú. oerlem 
dos tra bal l1os. 

Não descobre absolutamente ~~ con venier:cia, 
de interromper a Gamara. esse serviço e vre
occuoar-se co:n trabalhos de outra uaturezit, 
podê..'1do ftc:i.r o projecto terminado e o serviço 
completo, entrando depois a Gamara na con
sideração de outras mat'?rias que se acham 
na or·Jem do dia e que são de interesse par
ticular, ao passo que esse refere-se a assum· 
pto importante e gera!. 

o SR. PRESIDENTE - Consultarei á Camara 
sobre o requerimento dos+. José .Mariano; 
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mas :rntcs disso quero dar iL casa uma expli
cação. 

O Sr. José Mariano pede que se inter
rompa. a discussão do art. 30 para. serem vo
tadas as materias encr--rraclas llontem. Votado 
este pedido, proceder-se-lia it vofação rlos pro
jectos encerrados. que são: um sobre o tra
tado com o Perú :so!Jr·e cartas rogatorias e 
dons sobre licenças, con tin u:t.ndo depois a dis
cussão do art. 3" elo projecto. 

Posto a votos, é rejeitado o requerimento 
do Sr. José .Mariano e continua a c!iscnssão 
do projecto. 

0 SR. PRESIDE::-<TE - l~s1:it em uiscussão O 
art. 3°, e peço a attenção dos Sr:;. deputados 
para o segniü te : 

O projectp inicial da commissão e~tava for
mulado em tres artigos, o o se.~ u ndo tem 
cinco artigos. 

A discussão versa solm} o n.rt. 3° do p1·0-
jecto inicial, e a mesa considem como substi
tutivos <leste os arts. :~0 , 4° e 5° do 2° suti
stitutivo. 

O SR. A:\IPHJLOPHIO (pela o;-clem) pede per
missão para desvanecer um ligeiro equivoco 
em que parece que se ach,L a mesa .. 

A materia. do al't . 4°, do 2° substitutivo, 
refere-se ao art. 1° do 1° substitutivo. Este 
falia elas incor:ipatibilirhdes tlos cargos :ecle
raes entre si, e o art. 4°, do 2° substitutivo, 
restringe as incompatibilidad?S ás funcções 
de poderes di!Terei1tes. Por consequencia, o 
a1·t. 4°, do 2° substitutivo, não correspondo ao 
art. 3° do lº proje..:to apresenta.do p3la com
missão. 

E' ma teria que foi destacada <lo art. 1° uo 
1° projecto. 

O SR. PRESIDF.NTE diz q ne a confus;~o er;t 
µossivel ; mas não se podia votar em 2ª dis
cussão,como emend.1,0111 projecto substitutivo, 
sem destacarem-se os art igos, porque o re
gimento determina que esstL 2a. diseussão. sej :t 
urt ige por artigo . 

O nobre deputado enviou o 21 substitutivo, 
que foi acceifo pela mes _;, Como emBnLla t'Stá 
sendo discutida. com o projecto inicial, que 
tem tres artigos. Vão sei' snbmettidos à vo
tação os artigos do ::;ubstitutivo, c;_1mo substi
tutivos do art. :1° uo projecto. O resultado 
será mesmo. 

Esta em discussão o art. 3° do projecto da. 
commissão. 
. Niriguem pede a palavra e é cncerr('Lda a 

d1scus:São. 

O SR. AMPHILOPHIO (pela ordem) requer a 
preferencia para a votac;ão dos arts. ::>0 4° e 
5°, do 2° substitutivo, ao art. 2° do projecto, 
-por partes. 

Consultada, a Gamara qoncede. 
C:i.m:i.r:i. V. { '· " .. , .. . - : 

E' Olll :o;cg-tt id:t rro~t.o :t Yoto~ o n.pprovarlo 
o se:;uintc 

Artigo ,']" clu sttl1slit1lli1Jn 

«O chbdão que tivor exorch.lo o cal'go do 
f;Overnador, presidente on chore do Pod~r 
Executivo, em qna!qner estado, antes _de seu; 
mezes após o termo dessns fnncçües, nao po
derá ser nomeado ministro de estado ou 
membro do Supremo Tribunal Federal.» 

0 SR. BELLAR:\IIXO DE MENDONÇA (pf3fo 
01·dem) - Penso que não lia. numero na sala, 
e como esta materia. é importante, peço q~e 
se veritlnuc a vo~ :i ção. 

o SR. .. PRESIDENTE - A mesa não pó~e 
veritic.'1r as votaç~ões a todo o momento; 
compete acrs Srs. tlep~Itad~s ped_ir a veriti-· 
cação, e tendo esse pechdo SH.lo feito pelo ~r. 
Bellarmino de l\Tenrlonça, com grande ~atis
fac:çüo da. rnes:1, vM veriticar-se a votaçao. 

Procede-se á verificação. 
o SR. PRESIDEXTE - Votaram a favor 56 

Srs. deputados. 
O SR. OrTrcrcA (pela o:-dem) - Acabam de 

entrn.r na sala alguns deputados quo. es_!avam 
reunidos em trabalhos da comm1ssao ~e 
f;lZenda, e po!' isso peço a. V. Ex. que veri
tiqne novamente a. votação.: 

Procede-se a nova. votaçao. 
o SR.. PRESIDENTE - A votação apurada 

com todo o cuidado cl.:u o seguinte resultado : 
6G Srs. deputados . votaran1 a !avor, e 33 
contra ; com o presuleute que nao vota, fü
wm 100 ; não hn. pois numero na casa. 

O SR. G.ABI:N'O BES.OURO (pela ordem) -
Parece-me que o resultado annunciado p~r 
v . Ex. não é o re.1.l, não porque a 1pesa se t1~ 
vesse enganado, mas porque muitos Srs. 
deputados se conservaram sentados, não vo-:
tando nem de um mpdo, nem de 011tro. 
(1ipoiados e nr.ío apofodo,.; ; trocam-se muitos 
apartes.) 

Posso mencionar atê o nobre deputado 
por Per1~am buco, leadcr do governo nesta 
easa, o Sr .. Jo:;é 1\-f..,,rinno ; o noôre deEutaclo 
pelo Rio ,de .Taneiro, o Sr .. Jacques Our19ue ~ 
outros. (Continuam os ('partes; o Sr. prestdente 
pede repeticlás vezes attençcío.) 

Ainda mai~, alguns Srs~ de.putado~ c~nser
varam-se nos corredores, deixando assim d~ 
cumprfr o seu dever. · · · 

Já, vê, V. E~. que tenho razão na re:
clamação que estou fazendo. Peço, portanto, 
que se procet.la :1 nova -verifi~ação. · -
. o SR.. PRESIDENTE -A reclamaçi'.i;o do_no~ 
bre deputado nã'o póde ser atteµdida .. Os Srs. 
secretarios contani os deputado~ qµe se leva!).
Ütm ~ f~yor e o~ qµf:3 se I~vq,ntaip. po1m>a: . . .. . . . . . ITT 
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Vae-se füzer n. chama.chi na. fórnm do reo-i-, .Toaf1uim Pernar.11buco, Juveocio <le Aguiar, 
mento. e n.iymundo Bandeir .. i, Espir'fto Santo, Oiti-

0 SR. Com\. JtJxrn1t -Peço a pa.lavt\t 1)c)a, ! cicn, G:üi!no Bezo~ro, Oliveir:i Vallai.lão, Lean-
ordem. dt·o !\'lac1eL Fel1sbello Frea·e. Augusto de 

. .. ,, . • , . F1·eit'1.:;, P<Ulla. A.rgol!o, Seabra, Ar·thur R.ios, 
O SR. PRE~IDI<::'iT!:: - \ :1c pt'vcetler-se a c'arcla Pil·e~ .. 1\larcolino Moura, Sautos Pe-

chamada.. l'eka, Ampliilopbio, Fr•incisco Smh-é, Dyouisio 
O SR . CoSTA Juxro1~ - V. Ex. não póde Ce:•ctueir'<\, Leovigild' Filgueiras, Cal'doso ele 

recusar-me a palan·a pela ordem.(.·1poiados.) Mello .. Hedcado. Prisco Paraiso, Atha.ycle 
O SR PRESID"XTE- ·\.llte' dP ci, 1•. . . 1.. J1rnio1'. Fonseca o s. i lYa, Fo.nseca Hermes, 

. ' ... . " ' .. i ,t IJ l .t- "'º l I;> 1 'I l - B t F n \, Ca vra pela ordem a s Ex. ter-io. de d !-· ·. , :,1 o "ecan t~\, ,, an mes arre~º" r·a. Ç< r-
Srs. José Ma.l'iauo e ,\!io-uel do e ·tr ª ,L .w:s val~10, Bn.phsta ria Mott;1, .!'roes rfa Cruz, 

,., . ª"' 0 · Alc:10do q nm~ah:ira . Sampaio Fe1·rii.z, Lopes 
O SR. Cos1'A JuNroa-lns1sto em f1Ue V. E~. Trovão, Jacques Ourir1ue. Aristides Lobo, 

deve dar-me a palavra pel~t ordem. Vinlrn.e:>, Thomaz Delphino, Antonio Olyn-
-o Stt. PRESivEX'rE-Vne lcl'-Se nmn. uecln- tito ' B<tdarô' Paciftco )f11:s~renhns ' Cha-

ça.o do Sr. i'rliguel de Ca:sti·o. gas f.,obato. .bcoJ:> <l·i Pn1x;l-O, A~exa.udre 
o s l• s . ~tockler. Costa. ::->enn::. . L;tmoumer. Al-

:w•niu~~ F:cr~P.TArmi 1n·01 ~~r1e :i lcitnr:i 1ia. Yfl.l'o Botelho. Viotti. Outra Nicacio. · Cor-
• 

0 1•ê;1 Httl.1ello. :.\fanoel Fulgeocio, Astbolpho 
!'io, ;\ 1·i~tith;5 Jlnh , Gouc~i .Lve:> Ra mos , 

Dec/,rmçi7o Carlns Clrng-as, Co:sta. :Machado , Joitt.) de 
Avell:u', B[ieno de Paiv:1, Bernardino de 

Declaro que, )JO!' moth·o pe.sso:ll, d ~ix,) i Campos, Fr-;i:1cisco Glice1·io, Cesario Motta, 
de tomar pnrtc 111l votaç·1o doF nrti~·os rlo Domingus ri<J \loraes. AdOl[ilto Go1•üo_, Carva
pr?je~to de incomp1ti1Jilirtade~. llt1hmcttirl11~ ill<\l, ,i.ngelo Pinheirn, !11ul':>u, f>aulmo Oar
hoJe a :.!pprovaç,~1o <1n Cn.m:im. · los. Gn~t:i. Juuior, Rod1·i~Ltes AI ves, Alfredo 

Sala das seswes, 24 tle julho de lS<Jl.- Ellis, Aimc:id(l. Nogu~íra, Leopoldo de Bu-
M.iguel de Castro. lhões, Guinrn.rrres N<ital, Azeredo, Caetano 

o s p de Al lmquerque, Bellarmtao de .i\íendonça, 
n. RESIDENTE-Os protestos elo oobre Mtn•ciano de :M:a.g-aJhües, Eduardo Gonc"l ves, 

deputado Sr. Co;;t;i Junior solJre ;\ obriga.ção Cu.rios C<•mpos, Scllimirlt, Lacerda. coutinho, 
q~e t~uho <le, dar-lhe a ptilavr·a pel:i. o t·1ll:!n1, Victorino Montei l'O, Per;;ira di1 costa, Antão 
n~ pódem ncar sem uma resposta i:nme- B d d TI Fl 
d1ata, sob pen~t de licar ;i mesa s~m meio;; de Fai·ia, orges e Me ei ros, wmt•z o-
de poder manter 0 decoro das discussõe:;. A res, :\breu, C<\ssi<wo do Nnscimento o Menn:-i. 
pal~vra pela. ordem e dar.la, nos termos do 8;\rreto (l 14) . 
regimento: quamio se iuicia umn. discn&;;'i.o O SR. PH.ESJ.DF.:XT8- [{.espondet'am á cha.-
o~ qua:mlo tem. de se füzer nma. votação. In<Hh 1 !4 Sr.; . deputado~. 
Fora. disto, pedir a pahLVl'<L pela orde:n ii um Agom ~!1.:.mo a n.tten~~i.o dll. C:\m::t.1'3. para o 
abuso, 9ue u. mes~ te~ tolerar.lo qu,rndo julgi\ <trt. 162 do regimento, o qual diz o seguinte 
que na.o h_a ms~o 10couver1ieote pal'a a (lê) : 
boa ord~m aos tra n<tlllos . Não pnclia1 po1·ém, .:Nenh11111' deputn.rlo -presente podera excu
C?Dsen~J-o agtW~l, porque uão !w. nadtt em s:.Lr-se de vot;tr, s:ilvo: 1.0, por oão ter· assistido 
discussu.o, não lia. votação nenlHtma. a fazer no debate; 2.º pDr se tratai· de caus:\ propria, 
e 1>orque an~es de dar a J)alavr;1 tto nol.ir~ ern ~ue serã. iniübHo -Je votar, podendo to~ 
deputado, term lte dal-a. ao Sr. José Ma ria no cl<t via as~istir ii. discussfo, tomar pa.rte nella, 
e a outros. (Jiuito bem.) quando tenh;i de defender-:; e de accusações 
. Deliberei imndat· pl'oceder tt chamada, qrle ou de sustentai• seus direitos. 
e o que o regnnento deter·mina quau.lo não A Cnmar<1. sabe que um Sr. deputado de

.lJ..a. numero. Vae, portant0, pt•oceller-se :\ uuncion qr1e alguns dos si?us collegas J?resen
chamada. (Muito bem,.) tes se ab3tiveram ele votar. Chamo pois a ti t-

tenção dos Sr.;;. clepntado3 pura o :i.rt. que 
··.Precede-se â. chamada,a qu.tl respondem os acabei 1le ler. 

Srs:_ Matta Macb<~do, f'.aletta., Retumbrt, No- v~ie procacler-se nova.mente ã votação do 
guel.l'a. Paranagua, lndio do Brasil, lnnocen- b n r t 
cio Serzedello, Pedro Cb.ermont, M;\tta Ba- su s l uivo por p:w es. 
cellar, Rodrigues Fer:iaudes, Henrique de o Sn. . PRESIDENTE annuncit.l qne va.e sub
Carvalho, Anf.risio Fialho, Nelson, Pires Fer- metter a ~ot_?s o a.rt. 3.•. do. ~·" sul~stitutivo 
~m, &.roos~ .. Lima, Bezerril, .. J.oão .. Lopes, }~. ~.º!?~~~'.'1-º .. U.~ ... ~~?~.t'.:~.1~~? ... 1eg1slaçã.o e 
José Bev1laqua, N<tscimento, Pedro Velho, Justiça.. · 
Miguel. Castro, Amorim Garcia, Couto Co.r- O Sn. . BELLA.IUUNO D"El M:i;:~mo"NÇ.\. (pela 
taxo,Sa Andrade, Rosa e Silva, José Mariano, ortiem) requer votação nominal. 
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Consultai.la, a Cama.fü, rejeita o requeri
mento. 

E' posto a, voto.:; e approvado o a1-t. :::0 • 

Em seguida, são successivamente po::;tos a 
votos e approvndos os cluus segniutrs 

Arls. 4° e 5° df"J substitutivo · 

«.:\rt. 4. 0 Outrosim, os cidadão;; investidos 
em funcções do governo ou admi11btl'::çii: 1 
fer.lm·al não poderão ser nonwarlos pa1·:i Ci11·
~os judiciario,,; da União e vic(~-\·ersa. 

A1't. 5. 0 Revogam-sr~ ;1;; disposições em 
contrario.» 

O SR. PRBSIDE=--n' annunch que ''ª ! con
sultar :t. Cá1rn1rn si o p1·ojecto ~ubstit.ntivo 
assim adortado, deve pas~ar a 8" di~ : ·1;.;; .. iio: 

Consult<td:t, <t Cr.marn. app1·.;va o projedo, 
para. p:1s,;:1r a :1a tlisc11s:::uo. 

Yae o projeeto ú. comrni:'~iio de c:institnic;ã.o, 
1 egislnçã,o e justiça . 

O Sr.Leovig;Hdo l...,ilgueira.s 
-Chamo a attenção c.le V. Ex. para o art. 130 
do regulamento que diz o segni 1 te (lf:.): 

« As emendas on artigos addilivo~. desde 
que não ve1·s;1 Pem sobre --o projecto, 1i1:1s es
tenderem ou ampliarem :1. 1_füposiç:iio delle o 
a ol1jecto ele igual natureza ou n. u: ; ti os i:id :
vi<luos, serão r1ldigi•los, dcj1oi~ de :1pprovar!os, 
em projectos s~ panHlos p :ra tere:u discussão 
especial,ante:- üe sernm remettidos no Sena.do. 
A Ca~nnra poderit acceital-as ou rejeita 1-as 
depois de encerr-a.da. essa discussão, que co1·
respondera à :3:i. tlo projecto 01·clina.rio. )) 

E:m vista deste artigo peç:o ' " V. i~x. que 
rl~t~rmine à _comrnis~ão ene i !Teg;trl;:i, de re
d1g1r .o. 'P!-OJecto CJUe separe <'t ma.teria. da, 
emenda votada, eh ma.teria do 11r<~ecto, a.fim 
de que, ern 3"- 1liscuss<i.o, sejnm <tpresentadas 
conjunctamente, embora discutidas em sepa-
rado. . 

o SR. PRESIDENTE-O art. 1:30 do regi
mento refere-se aos projectos e.1n terceira 
discnssão. 

E' posto a votos e approvado o projecto n.32 
ileste anno, approvando o accordo feito com o 
wini::itro pl1::nipotencíario do Perú, em 8 de ju
nllo proximo passado, ampliando o existente 
S•1bre a execur.'.ão de cartas rogatorias. 

E' posto a votos e approvado o projecto 
n. ::ls ,\, fazendo extensivo aos empregados 
drts ::;ecreh1rias do Senado e da Cam::ira dos 
Deputados o 1nontepio crendo pelo decreto 
n. 942 A de 31 de outubro de 1890. 

E' posto a, votos e appr6vado, salva a 
emend<~ , o projecto n. 20 deste anno, conce
clencJo liceni,:;t ao Dr. Pedro Augusto Carneiro 
Lessa. lente cathedratico da Faculdade de 
Direít;> de S. Paulo. 

E' igualmente posta a votos e approvada a 
emenda do Sr. L·ci mounier Godofredo, man
dando supprimi1· no art.1° as paluvras: «com 
o respectivo ordenado.)) 

O SR. PagsroENTE aununcia a votação do 
projecto n. 43 deste anno, concedendo ao Dr. 
Nuno de Andr<tde, lente da Academia de Me
didna, do Rio de Janeiro, prorogaç.:1o por 
dois amios. J.a licença em cujo gozo se acb.a, 
:;cndo o primeiro anno com o respectivo or
denado e o segundo sem vencimentos. 

O SR. VINHAES (pela 01·dem) requer que 
na votação seja dividido em duas partes o 
p l"i >j t~CtO. 

Cons11ltado, a Ca.mara regeita o requeri
mento. 

E' igualmente posto a votos e regeitado o 
pro_jecto n. 43. 

Entra em discussão o projecto n. 6 A deste 
an no mandando ad.querir-se a casa em que 
fülleceu o Dr. Benjamim Constante o ediftcio 
em que fuocciomwa o Instituto dos Cegos, 
por occasião da procl:unação da Republica • 

.Ninguem pedindo :t -palavra, é encerrada a 
discussão e, posto a votos é approvado o pro
jecto. 

o SR. ARISTIDES MAIA (pela ordem) requer 
diSj>ensa de íntersticio para que o projecto 
entre immediatarnente em 2a. discussão. 

E' <1.pprova:Jo o requerimento e entra em 
2ª discussão o art. l 0 do projecto . . A' mesa, parece qu~ o pens:1me;1t1J do artigo 

e destacar de um proJeCto tudo que a elle nii.o 
pei·tença . O Sr. _-\...ristides Maia - Pedi 

Si a um projecto em terceira discnssü.o se n. pa1avm para mandar a mesa uma emenda 
apresenta um additivo conceJe11do favor igual <to uHimo artig-o do projecto·. 
ao que esta no projecto, entào, a commissão Parece-me que é muito limitado o fim a 
!em, na fórma <lo regimeiito, de redigir pro- que a commissão destina o edificio cuja 
.Jectos separados. acqu.isição elh ir.anda fazer, isto é, para 

Si a interpretação ;}o i 11 ustre deputado archivo de todo; os documentos que possam 
fosse verdadeira, referia-se a projectos em interessar à historia ela, revolução de 15 de 
terceira discussão e não em segunda e, uoe- novembro. . 
tanto. ê~· . :!lJeSn.JDmit~n~ - ~· ~,ua ~,y,Iipel'<l.Çii?.~. . Pc.irecia-:me <lue el'a mais . . proveitoso 

Contmua a ordem do dia, e vae proceàer-se 'airipfüi.r~se '"esfa 'd'ispos·ição;· ó:estin:an:úo·o· elli:. 
it votação das mu,t0rias encerr-.i.das. ficio para archi~o de toJos os documentos 

Continua a votação ela materia, cuja discus- relativos a historia do desenvolvimento moral 
são ficou encerrada na sessão anterior. e material de toda America do Sul. 
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Nesta sentido, >ou mandar à mesa. nma 
emend~, que uilo necessito fumlamcntl.r por 
mais fompo. 

. Vem ó. mesa, ó lida, ap0iau;i. e pos tn, con
Junctu,m(rnte em discussão '' se;ninte 

Substituam~se, a.;; pahtvr:is - que possam 
interessar d hi.<toria <Úz revolurao de 15 rle 
nocembro_-.ret.i_s sc<'uintes: - possnm in
teressar a lustor1a do desenvoh·iment o mot«1l 
materia l, intellcctunl e ~rfü tico da Amel'ic:i. 
do Sul. 

Sal (l. das sessões, 24 rle jnlho de 1891 .-
4ristides iliaia. · 

. Ningucm m:iis pedindo :t pal:wrn ,\ sncces
sn-n.mente encermrfa a <li.icussiio e ::i.dla1b a 
voh'lç;.1o dos arts- l" e 2°. 

Entra em tliscus:Sõ"io o art. :)0 • 

Vem à mesa, e lidn. e apoi;11fa a. seguinte 

Separa-se o art. 3. •- R. A.foe~. 

O Sr. Serzeclello - Peili :t. p:ila.
vrn., Sr . presidente. pen';\. fazel' a 1 gumas con-
siderações sobre o :1rt. 3°. ' 

.:\ commisSão de orçamento enten•!eu qu<" 
d:ve-se ndiur :i- mat.~ri:i desl'e artigo, em 
virtude de cons11!erações de cer ta. orrlem. 

Como V. Ex. sabe, este o.r·tizo mand 1va 
comprar a casa, Ollde anti~·ameute f'unccio
nou ·o Instituto dos Ceg-os, e onde se IJ<wiam 
pas~do actos imf'Ortnnti8simo:- qne dizínm 
respeito á revoluçã.o de 15 de novernl1ro, 
on~e se )lnvia.m :cissignado os primeiros de
cretos d:t junta revolacionarfa, esperiialmente 
entre elles o decreto da prciclam~ção d:i Re
pub~i~a. np !3r•1zil. 

Por o'utro lado, h<lvia. mesmo a notttvel 
coincidencía histol'ica de terem-se rennidos na 
!Y!esma $ala deste e<lificio os cleputarlos revo
lucionarios da primeir·<t constit uinte Llo irn
pcrio. 

Atteudend'? a estes factos e por outro latlo 
a reclamações que constavam a. comrnissão de 
orçamento haviam sido ft•equentemente for

·~ · !llU~;tdn~ pelo 91rGctor do Arcllivo Publico, 
faz_endo seniir que nes;;e esl(\belecimento nã.o 

•• Jh\-yiil mais es p:1ço~ que er3m 1iecessarias 
novos salas Parii. aceommodiit' documentos de 
~Ito ·vali:ir, e-~tendeu a coinmissão que uão se 
podia recusar in limine essa disposição, que 
ellfl. não devia ser rejeitada. a primeira vísta, 

. , ... . lJ:lltii que.,. imporhtud0. augntent.:; de· d.espei·:1., 
er~ n1ai$conveniente tratar do n.ssumpto por 
.QPCa~tüo <la discussão dos orça.menfos, visto 
éomo ~à ·p~$siy~T p,~s ·~q~i~s ·~~~es·~o 

nosso Thescurro esfabelecer mrni nova repar
tii;:ã.o pnhlica, a. qual trari<~ ttug-mento de 
g r:tnrlP. rlP.;:;pe7~1s, -eom o ])S.~oal, com o d'.-
1·cctor clrn :es d l'l secção, ama n 11~ns~s. secre
ta rio~ e tc.,i~to ,in~t:lm <·nte n;t occasião em que 
:;;e tr;1tn. tl c rednzit' t:ioto quanto po;;sivel as 
desp ~za ;; pn hlic:1 ~. :i.ti m de ver si se póde 
::alv:u· o paiz e t quílíbrar a receita com a Lle
spezn.. 

Foi csfa n, raiiio que dominou no espírito 
Ll:i rom:nissiio, :J<tI'il que el!a en teucless e dever 
pc.li1' l ' ncllamcnto dcsto. 'lucstiio p<•r::t quando 
se rliscutirom os ol'çamentos, reservantlo p:i.ra 
ne'"'i. o·~cnsião a s<il uç:'io cJ;1 ma teri<i . 

P.11·~ce-lhe, por con sequcncia, riue não tem 
log-at• ::i, acccltaçüo da:; du~s mnelllhts, uma. 
mondando snpprimir o a.rt. ::1°. on tra. d::tndo 
ao t'l ilieio nm destino nwis ;i.mplo, m:>s que 
i mpor l:trú. em g-randc lle;;pe:.:n. com n Sll:\ 
acqnisi ;ão o com a. cr;•nçi'lo ue num novn re
p:lrliçiiv palJlic:i. Reqm~iro . po:s. 'lnc seja se
par.1clo do projccl" o art . 3" :di1u de consti
tni1· p1.,1jecto cm ~cp:11«ulo e ser submctfrlo ú. 
np:·l'ci :1 i,:;"w da comwis;;;io de orç<imento. 

O S1~. P1{.icsw1ü·n;; - o St'. deputado pude 
fazei· n :-;0u pedido p<"tm sei• remettido il co:n
mi~:são , alim Llc J:1 r par.;!cer em separado. 

O Stt. H.om:iGuE.> :\LYEs-Estou de accul'
' lo co~u :t;; •)IJSl'rva<;ües do illustt•e coll~ga, d<\ 
cun1mis~ão. 

C:omo me persuadi qne o projecto passasse 
sem discussão. pareceu-me que o mais Jll'<1-
tico t! l'<i. <lg-u.:u·1h1r o pensil.mento d,, coinmissão 
do , 11·ç~unento e '\·ota.i· a sep<w;1ção (lo nrt. 3•; 
por CtltlS(;i"JUencia, parece-me rrue feito isto O, 

con1mbs:"t0 cst:.irá h;ibilita.da l'nra tomar co
nheci i•euto da matel'ia e <tpra:aenta1' as me
didas nec::is5<~t'ias 1:~\ra sc1.lvu1· a idca do antqr 
do projccto. 

O SR. . PaEsmro:~-rr.:- Fica eucert\}fa :..i dis-
cus:-iio e adiatl;t <t votnç.ão. · 

Ent r.L e:n diõctm!i'iO o rrojecto n. 48, ap
nrciv1111lo o tra h1 tlo de 15 de malo <lc 1882, 
entr.:i o H:·azi.L e n. Boli\·i:i . concedendo o. esta, 
o lkt• 1le qua.lqner estra<ln, de ferro que se 
Ye11lla >1 constr·nir Jl•n·n. ·vencei· o ohstaculo n·p
po.:;t ') tL nn veg:1ção pebs cachoeir-.is dos l'ios 
?tla:!ei1 a <! ~famorê . 

O S1t. S!'!RZEDELLO (pela ordem) ;__ Como o 
asmrnpto tlcste Jirqjccto 6 iropor~ nte. ~ o 
adh:mento d<\ tl1scu~ão. 

O SR. PREsmEnE- Nilo ha numern p:i.ra 
vota.!', mas, aintJa qn~ tlq~tA hoje encerr:Jda a 
primeiri\ -{[iscuss1o, o Sr ... d.eputado póde füzer 
o s:rn pedido na 2" 011 3ª discüssão. 

O Si.···· . Badaró .. diz <i''t"° e ·parecer <fa_ .. ,, 
commi~são ua diploma.eia sob1·~ o tratado c~ 
lebrado em 1882 entro o Brozil e a B0Jh·h1, 
co'nciedendg· .~ ~~ '. ~ep~bll~- - ~· ~só d~ · tiII1a, 
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estrada de ferro nas margens dos rios l\fa- l suas antigas irmãs ; e que os argentinos 
moré e Madeira, dá logar á consideruçõe.~ do dese,jam por todo e qualquer meio estabe~ 
ordem geographica, politic:l e econo:ni.:<•. cer o antigo vice-reinado do Prata. . 

Parece-lhe que o p 1rccer esta e:n desa.e- A principal funcção politica do Bra,zil, 
cordo com fl g·eographia dnqnelles paizcs-Bo- como it primeira n;)ção do continente Sul
livia e Chile. Entende, portanto, que a Camara .\mericano, deve ser: manter to la a integri
não deve delib"r:1r ::sobr~ u:n pal'ecui· que niío clade 1:olitlca ues;as pequenas nacionalidades; 
satisf:1;,, em relação ús posições geDgt·aphic'1S e a Bolivia que procura um porto de sahida; 
com precisão. deve naturalmente clrnmar a. attenção do 

Chama a attenção ela Gamara pnr<). nma Bl'azil afim de se lhe conceder favores, ou 
outra questão, que reputa importunte. o tl'a- pedirlos por aquelle governo, ou por patriotas 
tado foi celebrado aimh nos tempos 110 lm- tirazileiros que pretendam lançar uma estrada 
perio. A legisl:.ição ti:;c<.tl de:;:;a época prollibia de f't::rro em direcçiio a Santa Catharina ou ao 
o:S impostos que algum;:::; prodndns lnnçaxam porto de s. Francisco. 
com o titulo de tax<1:; itirn~t·arias, olJl'ig·<ln:!o Concl11e, reservando-se l?ara otrerecer 
toda e qmllC]U3l' especie de tran:; portes rws emendn.s em occasião opportuna. 
rr:onteiras. Daqui vem sem rluvi1h a declara- -+-----
~~no cpw se nota no art. 2" d? tratado.. o Sr. Retumba- Sr: presi<lente· 
.. c~~1prelt~.l1Cle qn~ .'~~ .. reg-'.11:em ,'u~~1g-o os:~ não f'ô_r:.i o, cli5cm·so do honrado .deputad~ 
·tr!1no do t1.lt ido di,\Oü :ser •lJ1P1º''ul.o, ~11.:.1 ::. pol' l\11uas (Tecaes que :tca!;a, de dei.xara tr'i-
11~'.!º.:i. .re1·;;uuta 1> o~·'.ttlor,, .que•~ ~Jo1~~:1t~.tçao buna :;empre sollieito em tratar com criterio 
Ll1:sp~e -~e .1.1iotl? c1:mpl:t,une~.t~ ... ;·1\et:s~: ,~ ecircurnspe~ção do ~odos o::; assumptos riue 
C~nºre::.,o ].ode ·'l 1 1~1.r_n: 1 1 um t~•llüc.o q~ie 1:1. cli:i:.em respaito ao5 111t·~resses do nosso paiz; 
pede. que u~ rn~rn~11 1 ~0 lance 1 m~o::ito~,nTe::: e11 por cer·to uão v1ri..t, em hora Uio adiantada, 
o.t: na.quelle ~e? tido : .,1 ensa.~~te nao · }"' . 11: e,, occupar a atteoção da casa com as ligeiras 
c1::.°. qne o_trc1tado seJ~ corr!~.1~0 ,nest1.y~~te, observações que vou f~1zer. 
por que_, si ur:n d~sse:s mu111c1pws lau_ç<~1 im- O honrado deputa.elo começou o seu discurso 
~ost~s rnco11s:Ituc10na~s, -~~mpre a~~ i_nter,es- dizendo, que a commmissão não tinha sido 
::;ado::. chamar em seu «uxrlt~ o pode1 fedei al · correcta no parecer que apresentou, por dif-

Acha tam?em um P?Uco m~orrecta o_ut1·a ferentes motivos : em primeiro lo/)'ar disse 
par~e do proJecto,qu~ i~. O art1:g-o .elo p1:0Jecto s. Ex. que tt commissão não havi:f a;signa
<l~v1a transplantar. zps1:~ ve~-b'.~. -~ ~:tigo do lado geographicamente quaes os pontos en
tratado i;ias suas ptoprf<tS e~p! _,::,::;o~::., porque cachoeiratlos dos rios Madeira e Mamore · 
da 2~rnne1ra porque esta red~g2do pode tra_zer muito de proposito deixou .a commissão d~ 
tlu~1~as, pelo menos, .d~ pos1ç~o ~:o~raphi.c~. meucionar esses ponto:; no pa,recer qu~ veiu 

.l\~~.::;tra que no tmt,ido ~iec 1~<i-se .. ate '' apresentar, porque se acham determinados 
m<n,,.em por ond~ deve _correr a estracl:l, err:- no tratado, não havendo tambem carta al• 
quanto que o proJecto diz <t penas-as cachoe;- guma, geographica, em que essas cachoeiras 
ra.s do r10 tal e tal· deixem de vir claramente traçadas, e nin-

A commissifo diz nos m pa.recer que o tra- guem melhor do que meu honrado collegà o 
tado é destinado a prestar grandes serviços sabe, porquanto é reconhecidamente 'Versado 
ás relações ccmmerciaes tanto da. Republica em geographb. 
ela Bolivia., como eh H.cpublic L Brazil~ira, e :S. Ex., que vem Lle ler o trabdo~ devia ter 
da a entender qne as relaçõe5 commercíaes vbto que à. Bolívia era concedido o uso de 
daquella republica tendem todas a procurar qualquer estrada de ferro que for construida 
o norte. por conta do governo do Brazil ou por em-

0 orador discorda. desta opinião. preza pai'ticular nas partes encachoeiradas 
Parece-lhe que a sahid:i n<1tural tlos pro- dos rios Madeira e Mamdré, entre o San.; 

duetos daquelle paiz deve ser pelo sul do to Antonio e um outro ponto· cujo nome 
Brazil, procurando o estado de Santa Catha- não me acode neste momento á memoria; 
rina e mais particularmente o porto de São que necessidade, portanto, tinha a commissão 
Francisco. . de rtxar em seu parecer esses pontos se ein 

Demonstrando o erro da commisão, o ora- um dos artigot:; do tratado ell~s se acham 
dor passa. a encarar a questão por outr:. face, cla.rtt e posivai:nente mencionados ! Em se~ 
e vem a ser que as razões de ordem. politica gundo logar,o meu distincto collega querendo 
nos devem levae a facilitar tudo quanto pud<er encontrar incorrecção, por parte da, com..:. 
ci Brazil clecenteinente fazer, no sentido de missão, no parecer, disse que ella desconhecia 

' .. JE:!Y.:\lD.Í1ll',.l),l;l ... Í.O~Ç(lS \lª'Qü~lll:l, .. l'ep(lplic~\, um tratado historico que . s. Ex:. possue e 
kecorda o orador que a Bcilivia fazia parte em que leu - nãó possuir a Botivia· neDhum 

das colonias hispano-ameriéanas, e que; porto de mar. 
quando em 1825 se separou do vice-reinado Como relator da commissão, não tive a 
do Perü,despertou por este facto ciumes nas ventura de lêr a importante obra do Sr. Barros 
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Araoa, que ouvi citar, na qual se diz, com a despeja. De.: A ma zonas, pnrecc-me vantajoso o 
autorifü)de de um hist o1·iad01', qu:~ a R·~pu- tt·:Ltndo e portanto <!!::no 1lc merece:· '" ap
blica da Bolivia não po:>~ue llOrtos 1mu·itimo~. prov,\<;ão <le,;t:i, ;~ss9:uble: 1 . 
E' possível que actualment.e ern algum com- Sr. pl'e~idente, o B!·n.zil j á t enton poi· mais 
pendio de geogrn.phia. ,,;e diga. qn<· n. Boli~·ia de mna vez consti·nir nnw estrada tle fer ro 
não dispõe de portos, mas, e rmm isso cl1:imn nn. região eucaclloeit·ada f.les~c~s dous r ios; 
aattençii.o do honrado daputado e da Camnra, cr·elu oue existem até conslrnidns IS kilome
a epocbil. em que foi füito o tratado em dis- í1·os d~ uma liuh:• fene:i encetadlL ha annos 
cussão é bastante remo ta, foi em 188Z. eutre po1· ntn coreni?l amel"ic1ino <J llr) 1) 1 rn. isso obte
DOSSO ministro, Sr. Franco de Sá e o miuisti-o ve co nce:;são Jo nosso gover;io com g;:ra.ntia 
daquella nuçã.o M. Cnba\lero; ne;;sa. épocha a de jur os, t enrlo nau fragado a empreza. por 
Bolivia tinh<i portos d e mar, que perdeu por I falta<= uo "umpr imen to do r·espectiYo con
terem sido conquistados peln Republic.1. do t racto ; di ver sas commis~ões <\.lli trabal ha.1~1m, 
Chile durante a guerr a qne $Ustentou contra t~nclo t <Jdas regrr:ssado 1li%imadas pe las fobres 
ella e o Peru. e por tlexas cios indios que :; Ili habitam ainda 

Entretanto, Sr. presidente, tive a Yen- sel Yag-en~ e traiçoeiro:>; em ama dessas com
tura ele lêr uma ob1·a. geog·rúfJhica, qu" o rni,;sões perdi don~ n.mi;;os: o l0 tenente A;;ii
nobre deputado não possue, em que se diz pito ila Veiga, Yic tima ifo um<\ Jlexada e n Dr·. 
te1• ainda a. Bolívia. al;.nms ]Jel]uenos portus Ltlilào da, Cunl rn, eni consoquench <lo fcb1·es 
de mar, entre elles o tle Mejillouc.'S, porto pe- p:ilnstres. 
queno é verdade, mas onde exi:>tem t1·c,; Ya- 1-:m outro ponto im J1<Wl:llllú 1.,c011 0 hon
pores e :lõ pequenas em1~1 rcaçUes de co::>- i·rnto d1' putado por ~lina,; Ge t·a <·~. roi o tl;1 d i:;
teagem, que com ont r(•S va P<·l'es e:,tt·:rng-eiro!'. peusa c11w Q fl';• tado concedp do irnp;~tos mu
f:i.zem a na.ve!rnçã.o entre esse pm·to e o nicipues; 1üfo l11i duYiiia , Sl' . prc:;icle11 t.c , qne 
Pann.mil. . ~ de:inte 1lo actrwl 1«:.-g imeu fod1:1·al ivo cm quo 

E, Sr. presid<::nte, qur.l seri.1 o estado da a cou:;titt.liç;i.o ;?·aran te a uu touomia dos es
Bolivin., si uão posstiisse 11111 unico p01·to de todos, cs~a clausuhi. é i ncou~titll'~iona l, at ten· 
mar~ Enc1"avada entre outl'ns republic;1:;, dendo norúrn a r1ue o trat:1r.l o ('oi fe ito e as
como teriam sabida seus productos e por onde !':~: :H\do em 1882, quando impc!'ava com todo 
r eceberia a importaçlo de mercatlorias es· o ~eu tlspleuclor o r<;;g imeu 111unarchico, isto ~' 
tran~eiras 1 quando o poder ceiltral podin conceder taes 

Si'realmente a. Bolívia não possuisse um só dispeusas . .. 
porto maritimo por onde escoasse seus pro- o SR. BEYILAQliA- V. Ex. acha qne havia 
duetos, já estaria certamente e ha muitcs esplen<lor ? 
aunos a11iquiilada, quando ao c:ontrario não 
ha muito tempo, vimol-a ba ter- se com inye- O SR . RE'l'U)ll:iA - A palantc foi dita 
javel heroi$mo contra o Chili, a presentando sublinlrndn, V. Ex. interpetre-a como lhe 
um exercito disciplinado e fornecido dos nwis parecer. 
modernos armamentos ! Corno dizia, S:·. presirlente,em 1882, ti uando 

A commissão, examinando attenc:ios;1mcnte 0 p0< ler· c:ent ral podia. l'u.zer taes concessões, 
o t rabalho en viado à Gamara. do::: Srs . Dcpu- rne pare"e que o 1:i;:recer foi cor recto pedindo 
tados pelo Exm. chefe do Poder Executivo, á Cnmara n. approvação do t t'i<t<1<lo, por,1ua nto 
entendeu que devia sei' elle approvatlo á vista tr a tava- se de um accordo j i feito com uma 
das vantagens que podem re:;ultar do com- potencia estrangeira por i nte r medio de u m 
mel'cio da. Bolívia pe lo I'io Amazonas, que, sen plen ipCJ l enci.tr io; a Gamar a ap provaodo o 
como V. Ex. sabe, recebe um grand;:;; numero tr-;11:\do, não fer. maü que r acti t:ic1t l-o; eli
de affiuentes e confluentes Q.ne percorrem em min;:r eSS;i. clausu la, importa ente.~r em 
larga extensão a Bolivia e quasi wda (\ frou- novo ncc<wdo com a Boliviu, trnlm.Jho que 
teira do estado de Matt<l Gros:;o ; como sejam: Mrerlito desnccessar-io, po l'~ trnn to construida 
o Madeira, qne pelo seu volume ,l'n.gua é con- a esk~da e quando ent1•c ambas ;' s potencias 
siderado o maior affiueute llo Amazonas, o se tiver de accordar providencias no sentido 
Mamoré, que corre pelo centro da, Bolivfa.em de reprimir o contril.baudo, como detemriua 
direcção ao Sul, o Guapqré, qne sepa r ;:i. o es- o mesmo trotado em outro art igo, a Bolivia, 
tado de I\.iatto Grosso da Bolivia e qne no seu attendendo à nova eonstituieão que nos rege. 

.. curso chega á cidade daquelle n ome e por poderà conseguir do Am~zonas a dispensa 
ultimo o Beni, que cor1•endo para Oeste da d' esses impostos. 
Bolívia chega a La Pa.z, passando por algumns 0 Sn.. BEYILAQUA _ Est ou certo que 0 cidades e povoações importantes,como Apolo-

., bamba. e Re}·es.: nessas .condic:õe.s,. Sl',, .. presi7 ~.1n.ªZ?~1.as dispe?~tir.~ ·. ... ... .. . .. . . . .. ..... . 
dente, podendo graud0 parte dos productos da · O Sn.~ R.iinni:BA. ;,:._ Supponliariios, · Efr: · pre.:· · 
Bolívia ser conduzidos as cachoeirus do Ma- sidente, que o Bmzil uão dispensa os im
moré e d.a.hi por via-ferrea a.téo Madeira, que postos de impol't açã.o e expot't.'\ção e que o • 
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estado do Amazonas füz o mesmo em relação 
á taxa itiner<1 ria,além da tarifa. da e;;tra<la de 
ferro, por que preço fkarã.o as mercadorias 
ou procluctos da Bolivfa importados ou ex-
vortados? . 

Creio, portanto, fóra de contestação a 
clausula do tratado em que o nosso governo 
concede dispensa de impostos rara <1S merca
dorias que transitarem em alguma linha 
ferrea que venha a construir-se para vencer 
os obstaculos oppostos 1ielas cachoeiras do 
:Madeira e l\famore, ficando a.penas essas 
mercadorias sujeitas à tarifa J<t estrada de 
ferro. 

E' mais um incentivo. mais uma facilid:tde 
que se proporciona ao systema de viação que 
se tenta estabelecer. Sem o recurso do 
Amazonas a Bolivia dillicilmer,te ::ilmenh ,. 
seu commercio; pela Republica A!'gentina, 
alem de não encurtar a i.li:,.tanci :: q11e sep:u't\ 
essa republica <b Em·opn, teria que atr<W<:S
sar verdadeiros <leseitos 111011La1il10sus; pelo 
oceano Pacifico. serfa ne ,:e:;:;nl'iu cun tornar 
to<l:i a Amcl'ic:l l\Ierii!ional, passando pelo 
estreito de Magalhães, ve1·1h1cteir·o ninho 1.le 
temporaes, e para isso dbpondo sómente do.; 
vapore:; da comprtnhia do Pacitico, que apezar 
ele caminharem 1:3 e 14 milha:~· por hora, 
gastam, na travessia. para a Europn, 45 dias 
de viagem ! Pelo Pa.ragua.y, não desappare
cem as difficuldades µara attina-ir o Pnra.na 
que lhe dá sallida pelo Rio da Prata. ; resta 
o Amazonas e, portanto, comprehende ;t 
Gamara a importancia do tratado e a necessi
dade de sua approvação. 

e diplomaci~, de que não tenho duvida algu
m :t em acce1tar qualquer emenda relativa á 
supr:s~ão no tratado da-; palavras impostos 
nwrucipaes que pelo regimen actual são da, 
exclusiva competencia dos estados. 

O focto d.e não constar no p:trecer os limites 
d~s cachoeiras dos rios Madeira e Mamoré 

t
nado tem signitbnção alguma, constão do tra
a o. 

_O SR. SERZBDELLO- 0 que é preciso e pu
blicar-se o tratado. 

_O SR. RETUl\JBA-Tambem não tenl10 du
vida; por minha parte, em que o tratado seja 
pubhcad~ .antes de appr·ovado pela Gamara 
apen:1s míorrno que não é praxe a publicaçã~ 
de tratatlos intemacionaes antes de mtitica
rlo15; elle ~'. ~ :LCh:.t na secrnt:ufa da Gamara, 
onde os ~11ustres deputados o podem ler 
quando qmzerern; entretanto, o Sr. presi
deute,que acab<t d~ ouvir o aparte de V. Ex. 
par-a mandar pui.Jltcal-o no Diario Of(icial 
procedera como entender. ' 

Assi~n .• creio ter r-espondido âs considera
ções te1tns pelo meu clistiucto ami"'o o 
Sr. ~-eputado por ;\linas, a.proveitagd~ a 
occas:ao p:.u-.L :tg rwlecer a, S. Ex. o ensejo 
que me propor~10nou de, sustentando o pa
~ecer <le q.ue fm refator, mostrar a Gamara a 
importancm do tr,ttado e a conveniencia de 
sua approvnção. 

VozEs-Muito bem, muito bem. (O m·ador e 
felicitado. ) 

Não ha veurl? ninguem 111ais inscripto, e 
encerrada. a chscussão, lictLndo adiada a vo-
tação. · 

Vem iL mesa as seguintes 

Dectar;.ações de voto 

Permitta-me ag·ora V. Ex., Sr. presidente, 
que encare o tratado em discus::ão por outro 
lado ; estrategicamente fallando o . tratado 
com a Bolivia não offerece desvanta~em al
guma ao Brazil, porquanto a via-ferr:ea, cujo 
uso ella µede, é construida em zona Brazi- «Declaro que votei contra o projecto do Se
leira, parte no estado do Amazonas e parte no nad1; que crêct as igcompatibilidades absolutas 
de Matto Grosso,senclo sua fiscalisação aft'ecfa entre os cargos federaes e estaduaes, e votei 
ao governo ~o Brazil, que sabera manter se- c,ontr.t os subst~tut~vos e er~e~d~s por consi
vera neutrahdadE .em c~'so de gne1·r<1 d<t Bo- \ ue_ral-os con trar1os a Constltmçao. - Garcia 
livia com algumas de suas visinhas repu- . Pwes. » 
hl~u. ~ 1 

A approvação do tratado, entretanto. não 1 . _ . 

importa o immediMo t'a.brico da estrada. póde « Declaro que votei J_)e!_'-L a approvaçao do 
mesmo dizer-se que é um tratado parti o ru- parec~l'_ n. 18 da co?1_m1ssi:.o de poderes sobre 
turo. (Apartes do Si· .Badaró.) a_ ele1_çao elo J\rlaral?-nao, nao por suas co!:.!.clu-

Gom garantias de ,juros, estou certo que soes finae~, por isso que entend.o, q~e em
não faltariam pedidos de concessão, espe- qu~nto nao for. decretada, uma lei eleitoral, 
cialmente na. quadra actual, em que já se es~a, ~m pleno vigor o reg:ulamento n. 511 de 
co.,.ita de estabelecer linhas ferreas n:ereas 3 de JUnho de 1890, mas sun, por que entendo 
pa~a facilitar e accelerar a viação interior da que a Camara dos Deputa~os é a unica com
Republica. . petente ~ara tomar coi:~ec1meJ:!.tO da renuncia 

........ Sr .•. Presidente. a hora. vai adiantada, tenho de seus m~mbros, e :::.o clepms, que ella se 
fatigado os meús illu~trados companheiros tenha mamfes~::i.do, po~em os .gov~r9ad~res 
(nao apoiados) e sinto-me como elles tambem dos es~dos mandar proce~er a .ele1çao para 
fatio-ado, vou concluir e o faço declarando, preenchimento da vag.t entao existente. 
em ~eu nome e no da commissão ele tratados Rio, 24 de julho de 1891.- Ftôres. 
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vae a. imprimir o segulote rrojecto 

N. 10 A - 1891 

E:;;tingue as Secreiúr:'cr.~ de E~tado /los .:.Vego
cias ela Justiça e da Jii_~trucção Publica, Cor
reios e 1'elegraphos e traug(ere ns serviços 
da Seci·ctar:.es das Relaçoes Exteriores e do 
lnter:.01·. 

A commissão de constituição, Íegishção e 
justiça, a. quem foi pre5etite o ;,rojeeto n. 10, 
de 7 de julho, propondo <'l. extincçào do :Minis
terio d,L lnstrucçào Pnl.·lh~l, Com~ios e Tele
graphos; vem Jar O S3ll pareC:Jl'. 

Proclamada. n. Repnblic11. Fcclera.tiv.i., e con
'"ertida.s em Estndos lig·::l.dos pelo::; laços da 
federação as a.ntig;as pr·ovinci:1s, longe tle 
accusar-se desde lo~o no trabalho a. carg-.i do 
g-0verno central sensivel llimínuiç:<.lo, como :i 
todos parcceri:1, tiveram os ser\7içn.s perten
centes aos diversos miui::.terios notoI'ÍO incre
mento pela. oecessUade nrg-ente de se fo.ze
rem quasi todas as reformas reclamadas pelo 
novo regimen politico, e outras não depen
dentes desta ci:;:-cumstancia, mas qne motivos 
de ordem pura.mente a1lministrativa. aconse
lharam; e nn. phn:;e de or·ganisaçJo qne o 
paiz iniciou f'oi mister a. pl'ovidencia ex-

Üio·centralisacias,e pa1;a, a da. ' muniCipalidàde 
c1o Districto Feclera.l outra parte~-º avtiitadà.. 
de . serviços: trata.LI os até aqtii nas Secretarias do 
Interior, ·Agricultura, e li:istrucçãó fiubliêà, 
.P.arec~. de _bom a vise;> ap1·ovoit_a1: o. en~~.io p~rj), 
~imphticar o mecanismo aclmm1stra.tivo geral 
porm~Jo que se atl~pte á int1ole do regimé:il 
repnbl!cano ferlet·at1vo, e tamberil para o fim 
ele :;e .::U'ectua.r nottwel diminuição de déspeia 
com a reducçã.o rlo funccionalismo às necessi
d,tdes rea~s do servic,:o publico, sem prejuiió 
rio liom;rndamento úos negocios e sem offensa 
de direitosauquiridos, economia esta. que, si. 
não ê de momento. a.o meno.; r0alizar-se-lin. 
em füturo !Jl'Oximo: 

Neste intuito, a prov·idencia. ê a i•educção do 
numero dns seerebrfas de l~stadó a seis, 
extingnindo-·se os l\iinisterios da. Justiça e d:.l. 
Instruci,: 'io Publica. cujos assnmptos serão 
tlevolvidos aos Ministct·ios tlo Interior e elas 
Relações Exteriores. ficando ta.mbem com o 
p!'imeiro destes o que for· attinente it Justiça. 
federal e policia, em fac~ elo que dispõe a. 
Constituição 1111 n. ::io do a.rt. :34. 

Esta.s cousidel',tções fundamentam o se
guinte projecto 

Substiti,tivo 

. traordinaria da creaçfio dit_Secl'etaria. de. Es-
tado dos Negocios da Istruc:ção Publica, Cor- O Congre~so Nacional resolvei 
reios e Telegraphos pelo <lecreto n. 346 de 19 Art. l ;º . Fic<Ull extinctas as Secretarias . 
de abril do anuo pass1do, se!ldp para clla de Estado dos Negocius da. Justiça e da In;.;
tra.nsferidos: da Secretaria do luteriot' os ser- struc_ção Public<t C01·reios e Teleg1·aphos.
viços relafrrns á. insti'ucção publica. prima- Art, 2. 0 A' Secretaria de Estado das Rela
ria, secundaria e superior aos estabeleciinen- çües :· Exteriores J.ifarão annexos os serviços 
tos de educação e ensino especial <iü peorissiu- dos corfüios terrestres e madtirrios é deis te-
nal, aos institutos, aca.demias ou ~ocie::lades bgraphos da_ União. . .. 
que se dediC<J.m ás sciencias, lettrn .. ~ e artes; Art. 3.º. A Secretal'ia tle E.stàdo dos_Négo
ao passo que d:l Secretaria th ilgricultura, cios do InteriOi.', além dos serviços que l!le 
Commercio e Obras Publicas passaram os ser- incumbirem depois de feita para. a µiú.ri~cipa
viços dos correios terrcstr<:ls a marítimos, dos !idade elo Districto F~deml a transferencia de 
telegTaphos e o Musêo Nacion::i.l. :1lguns dos serviços hoje. a seil eargo, terá .os 

Em consequencia deste acto, teve-se de que . forem concernentes . a justiça . fedéral e 
distribuir novamente os sery-içvs da Secreta- os clema.is que, tr,ttados até agora no Minis
ria do Interior, pelo decretou. 366 de 213 de terio da. Justiça, continuarem dependentes dá 
abril; bem assim de organisar-se o da Instrue- União; outrosim os relativos à instrucÇão pb
Ção Publica, por decreto n. 377 A de . 5 de blica, excluida . desta a parte qtie tiver de 
maio; e tambem de expedir otitro regula- p:1ssm:· à Municipalidade refédda, e ao Mrisêo 
tilento -para. a da Ag;ricultura; Commercio e Nacional. _ 
Obras Publicas, pelo aecreto' n. 449 de 31 de Art. 4. 0 O trabalho continuarà. a ser des-

..... _ mai.o do anrio passado. erripenhado como actúalmente, . emquarit não 
Estando, porêm; encerradó corp. a _promul• fórem expedidos novos regulamentos para. as 

·~. gação .. dá . Constituição o período da livre ex:- Secretarias do Interior e:.das Relações Ex:te.., 
pansão e maior desenvolvimento do serviço riores d3 accordo éózn a organisação que dê
putil!eo nos diversos ministerios; tendo além vam ter em conformidade da :presente lei. 
disso ·dé diminuir consideravelmente o expe- Art. 5. 0 Aos empregado:; âa.s secret.aríri.s 
diente, :sobretudo rias Secretarias do Interior, extiuctas ficam ga.rantiâos Os direitos adqui
daJustiÇa edalilstrucÇãoPublica;não só.Pores.;. ridos, sendo apro:veitados nas Secretarias do 

. taremjá realizadas. asreformasalludidas;como Interior e das R~lações Exteriores, os que fü.;. 
Lambeill : por .passar para a . C-ompe_t~ncia.dos rem precisos, mantidõs os seus vericinientós . 
Estados grande parte de .attribúições até en-:- e catégoi'ias. -
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Paragrapho unico.Os que excederem doqua
dro respectivo em cada uma das r.luas ditas secre 
tarias,conforme os regula.mentas que se expe
direm,ficarão addidos a uma e outra até serem 
aproveita.dos, attendendo-se ás suas catego
rias e aptidões nas vagas que forem occor
rendo nas ditas secretarias de Estado ou em 
suas rei.mrtições subordinadas, e mesmo nas 
secret:1rias dos demais ministerios, preferin
do-se entretanto para o provimento das vagas 
nas secretarias em que houverem de ficar 
addidos os que, por accesso, puderem ser no
meados,attenta a pratica do ramo especial rio 
serviço a que pertencia o logar vag·o ; man
tidos sempre seus vencimentos e catego
rias. 

Art. 6. 0 A Secretaria de Estado das Rela
ções Exteriores continuará a ser constituída 
por uma directoria geral e o numero de sec
ções conveniente, attento o additamento do 
serviço dos correios e telegraphos. 

Art. 7.0 A Secretaria de Estado dos Nego
cios do Interior será constitnida por tres di
rectorias, a sa.ber: a l ªdos Negocios do Inte
rior propriamente, . a 2" da Justiça Federal, 
Instrucção Publica e Musêo Nacional e a 
3:i. a central, se constituirà da contabilidade 
do ministerio, e recebimento, abertura e . des
tinação da correspondencia para o gabinete 
do ministro, para as directorias e archivo; 
:ficando-lhe subordinados o porteiro e seu aju
dante. 

Paragrapho unico. Os serviços concernen
tes á instrncção publica, são transferidos para 
n. Secretaria da Justiça, que se denominará 
Secretaria de Estado dos Negocios da Just~ça 
e lnstrucção Publica e os relativos a correios 
e telegraphos para a Secretaria do Interior, 
que conservara a mesma denominação que 
ora tem. 

Art. 2. 0 Aos empregados da secretaria ex
tincta ficam garantidos os àireitos adquiridos, 
devendo o Presidente da Republica aprovei
tal-os, na proporção de suas categorias e 
aptidões, nns primeiras vagas que se derem 
nas secretarias de Estado pelas quaes elles 
serão desde jü. distribuídos, conforme convier 
ao serviço publico. 

Art. 3.° Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 7 ele julho de 1891. -
Fi·ancisco Veiga.-Feliciano Penna.-Pacifico 
Mascarenhas. - Costa .Machado. - Antonio 
Olyntho.-Polycarpo Viotti.-Alvaro Botelho. 
- J. Avellar. - Chagas Lobato. - Alexandre 
Stochlet. - Joao Pinheiro. 

Vae a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 37-1891 

Paragrapho unico. Cada uma destas tms 
directorias, immediatamente subordinadas ao 
ministro, terá um director em categoria e · 
vantagem iguaes aos directores geraes llas 
demais secretarias, e se subdividirão em 
tantas secções, quanhs forem conveniente:), 
mantendo entre si as relações precisas para. o 
bom andamento dos negocios. 

Art. 8.0 As commissões ora desempenha
das por funccionarios estranhos ás secreta
rias de Estado, extinctas por esta lei, ficam 
supprimidas. 

indefere a petiçüo de Paulino Martins Pa
checo, relativa á jubilação de pi·ofessoi· ela 
Escola Normal desta Capital. 

A' Commissli.o de Constituição foi presente 
a petição de Paulino Martins Pacheco, offi• 
cial da Secretaria da Fazenda, peb qual re
corre ao Congresso do acto do governo que 
diz tel-o obrigado a optar por este emprego e 
abandonar o de professor vitalício da Escola 
Normal. 

Art. 9.o O Poder Executivo é autorizado a 
expedir os necessarios regulamentos para u. 
organisação das duas secretarias de Estaclo 
de que tratam os arts. 2° e 30, sobre a base 
da presente lei. . . _ 

Art. 10. Ficam revogadas as d1spos1çoes 
em contrario. 

Amphilophio, presidente. -Francisco Glice
rio, relator. - Leovigilclo Filgueiras (com 
restricção ).-Gonçalves Oiaves.-Angelo Pi
nheiro.-França Carvalho.-CTL(Lgas Lobato.
Aristides Lobo .-Leopoldo de Bulhões -

N. 10 - 1891 

Diz o peticionario que desde 1871, sem pre
.iuizo do emprego de fazenda, e:x:er.ceu o ~ar&"o 
de professor da cadeira de calhgra:pbia ao 
Instituto Commercial do Rio de hneiro? na 
qual foi provido por concurso ; que extmcto 
o Instituto em 1879, passou-se para a Escola 
Normal< onde esteve até 31 de março ultimo, 
que nesta data abandonou o cargo d~ pro
fessor em vista de duas circulares do numstro 
da fazenda, que juntou á sua petição, pelas 
quaes sob pena de perda de vencimentos do 
emprego de fazenda viu-se obrigado a aban
donar o cargo de professor, optando ~elo em.,. 
prego de fazenda que mais lhe renc!J.a ; _q~e 
elle peticionaria está á salvo da d.isP.os1çao 
do art. 73 da Constituição, que érestr1ct1va da 

o Congresso Nacional resolve : antecedente e garante a e:ffectividade nos 
Art. l.º Fica extincta a Secretaria de Es- cargos inamoviveis, de cuja natureza. é o ~e 

tado dos NeO'ocios da lnstrucção Publica, professor da Escola Normal; que so poderia 
correios e Telegraphos. · perder este cargo em vista de sentença ~as .. 

Ca.ma.ra. V. I 
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sada em julgado e que deve ser restitlli<lo ao 
magisterio, ou lhe ~er concedida jubilacüo 
com o rnspectivo ordenado, sem 1)rcjuizo dri. 
effectiYidude no emprego de fazend:i. e, tfa 
aposeutadoria a quo tinha direito. 

Estu<l:.i.clo e discutido o pedido de 1\Iartins 
Pacheco, é a commissão de parecer que seja 
o mesmo indeferido, pelas ra.zües seguilltes: 

A Constituição terminantemente prohibe, 
no art. i3, as accumulações de cargos remu
nerados, e os occupados pelo peticiono.rio são 
dessa especie. 

E' Yerdade que o art. 74 g-arD.nte os carg·os 
inamoviveis em toda a sn:i. plenitude. 

Esta. disposiçi"i.o, porém, em mdrt restringe 
a anterior com <1 qual J1armonisa,-~e per
feitamente. 

Di1 garantia do art. 74, é olwio, ficam ex
cluidas as accumnla.ções do art. 73. 

Pelo texto deste artigo, obrigado o peticio
naria tt opcão por um dos dous cargos e si o 
fizesse pelo de professor vitalicio, correria em 
seu a.1u.ilio <• garanti:\ do art. 74. 

Optando, porém, como fez, pelo rzue mais 
lhe rciule, mas que não tem a _qm·a;itia. consti
tucional, desistiu, ipso facw, desta garantia. 

Pelo mesmo motivo, a jubilaç1ío pedida pelo 
'[lCticionario nü:o póde ser concedida: 

Si uão ha accumulação de empre~o, ha o 
que é peior-dupla. remuneração. V 

Sala das sessües, 23 de .iull1o de 18[)1-Am· 
philophio, presidente.- GUcerio.- A.i-islides 
Loõo.-L. de BirViões.- Gonçalves Chaves. 
- Aw;clo Pinlieiro. 

N. 38-1891 

f;1de/ere a Ji'ranci~co Go;içalvcs ele Siqiieira a 
p;·eteuçcío de consti-u:1· uma no-::a cidaclr: da 
Republica. 

A commi:o:são de obras publicas e coloni
sação, 

Considerando que no requerimento ,junto 
Francisco Gonçalves de Siqueira pede justiça, 
sem dizer entretanto o que pretende, limi
tando-se a apresentar ao congresso alguns 
documentos e um plano para uma nova cidade 
a construir entre a ilha do Governador, Ma
ricá., l\faxambomba. e Cascadura ; 

•• . Considerando que desses documentos nada. 
se deprehende de preciso quanto ás suas pre
t~peões, tal é a confusão que nelles se nota: 
-E' de parecer que o assumpto não seja 

to'mado em consideração emqua.uto o autor 
do requerimento não disser precisamente o 
que solicita dos poderes publicos. 

Sala das sessões, 24 <le julho de 1891.
.!l.ntao de Faria.- Ga~i1w B esouro.- Pedro 
Velho.- F. Schmidt.- Jacques Oiwique.
Dr . .A.l,fredo Ellis.- Domingos Roc11a.-José 
B evilarnia . 

O SR. PRESIDE:\TE marca a seguinte ordem 
do dia para. 25 : 

Votaç-<l:o das ma.teeins encerradas; 
Discussão do projecto n. 37, concedendo 

licença ao Dr. Amnncio João Cardoso de An
drade; 

Discu;;são uuica do -projecto n. 31, elevando 
a peusão de D. luediua de Amorim Aguiar e 
suas irmãs; 

Primeira discussão do projecto n. 39, que 
autorisn. um pla.no ~eral de linhas telegra-
phicas; ~ 

Primeira. discussão elo projecto n. 49, que 
Hmíta fr somma actualmente existente no 
paiz, :.i. circulação de bilhetes (le bancos e do 
Thesouro, não conversíveis em metal, e 
declara livre a emissão de notas ou bilhetes 
de banco, sujeita a regras que esto.belece. 

Levanta-se ~ sessão as 4 horas tla ta.rele. 

26<> SESSÃO E)! 25 DE JULHO DE 1801 

Presidencia elo Sr. JoaqHim P ernam buco 
(2".> vice·pi·esid ente) 

Ao meio-dia, o Sr. presidente annuncia 
que oão ha, sobre a mesa, e:x:pediente a ler, 
antes da acta. · 

O Sr. Fróes da Cruz diz, qlle 
vem á tribuna occupar-se de um assumpto 
digno da maior ponderação, e pede a attenção 
da Camara. 

E' sabido por que meio os par t idarios, na 
Constituinte. da lea:isla.ção saparat!n, entre os 
quaes o orador, Mnseguiram para os estados 
a faculdade de regularem seus processos ju
diciaes. 

Deante dos factos, arrepende-se do voto que 
nesse·sentido deu. · 

Para provn, basta patenteará Gamara que, 
estado lia que estrangulou o j ury, estabele
cendo: 

l 0 , que este só decide por unanimidade de 
votos. 

Assim, dizendo" 11 jurados, por exemplo, 
-sim, matou-, o juiz mandara o assassino 
em paz, com offensa do direito e da moral, ou 
obrigara o j ury a voltar á- sala das delibera
ções e dalü -voltar, pela coacção, com uma 
decisão unanime;onde a consciencia de um se 
subordine a de lI, ou as dos 11 â de um ! 

Mais ainda : 
2", o juiz s6 decidira sobre o facto princi

pal ; as attenuantes, aggrayantes, modaUda
des do cl'ime, dependencias insupera:veis. do 
facto incriminado, serãoapplicadas pelo juiz 
de direito e as justificativas, a essencia do 
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proprio facto ' il1criminndo, só pel-o juiz ser~o 
applicadas e recoo hecidas ! ~ 

Que é esse .iniz ~ Um magistrado, depcm
dente do governo do estado, desde que póde 
ser removido, a pedido de qualquer pessoa 
qualifica.tia, dependendo essa qualificação do 
proprio goi·eruo- . · .. 

Isso não é manter a instituição do jury, 
garantidti pela Constituição Federal. 

No processo civil e commercial, mais estu
pendas enormidades ! 

Pócle a causa ter appellaçã.o que será dece
dicla por quinze dezembargaclores ! 

E isso em nome de uma µhrase bombastica, 
de tanto estrondo quanto falha de cooseqnen
cias praticas pn.rn. os proprios qne a acendem 
e fazem estouear : a justiça nã.o se vende, 
nem se pesa. A injustiç1 e sempre a injus
tiça. 

E é es:e mesmo reformador da justiça que 
não se vende nem sé pesa, que clívide as ac
ções em summarias e ordiuarias, conforme o 
-valor e natureza do direito que a pleitea! 

E que clamorosas injustiças na nomeação 
de mt•gistrados ! (.Apoiados.) 

Deputa.dos e Senadores tomando comarcas ! 
dignos e venerandos magistraclos! (:lpoiados). 

Uma ma.china politica, montada. 

vincias ou o prégão -de dissolução do Brazil. 
(111uito bem, muito bem.) 

Vem á mesa, é lida e enviada à commissão 
de constituição, legislação e justiça a se
guinte 

lNDICAQÃO 

Indico que a mesa da Gamara mande apre· 
sentar á comrnissão de constituição e poderes 
as constituições adoptadas pelos estados e as· 
leis processuaes discutidas pelos mesmos, para 
que a commissão apresente projecto revo· 
ganclo as disposições dessas consfüuições e 
leis contrarias ti constituição federal, e ao 
direito civil, commercial e criminal da Repu
blica.- Fróes da Crie;. 

Vem ã mesa, e julgado objecto de delibera
ção e enviado á commissão de constituição 
legisl_acão e justiça o seguinte 

PRO.TECTO 

N. 54 - 1391 

lJá compet~nc ~a ao Senado -e â e amarcr, dos 
])eputaclos tJCtru ;•ecebei· a adm,isstiO OH re-. · 
mmcia dos ·respectivos membros. Não votou no marechal Deodoro, não fJ.Z 

opposição intransigente a elle, muito pelo 
contr-ario, venera-o. Reputa o general Deo- O CongressoNacional resolve: 
doro ID'tior no governo provisorio. quando Art. L º Sõ o Senado e a Gamara são com-
tudo podia e não abusou nem fez violencias, petentes para receber a demissão ou renuncia 
do que quando o guerreiro no Paragm1y ou de seus respectivos membros. 
revolucionario a 15 do novembro. Art. 2.0 O.::; governadores <los estados, em 

O regímen presidencial é insustentavel e _cuja, representação se der vaga, desde que 
repugna ao orador responsabilisar quem, nã.o tiverem conhecimento do facto da aceitação 
tendo a onmiscieucia, é obrigado a confiar da renuncia, quer . por communicação das 
em auxiliares que abusam. · mesas de qualquer das duas camaras, quer 

O marechal nada mais póde aspirar, não pelo Diario elo Congresso, rnanda.rão immedia-
tem interesses no futuro. tamente procecler a norn eleição. S. R..-

Responsabilisa o Sr. Henrique de Lucen&,: Casimiro lunioi·. 
esse, sim, prepara por toclos os modos sua Procede-se à chamada, a qual respondem · · 
candidatura ú; presideocia da -Republica.. os Srs.: Joaquim Pernambuco, Retumba, ~ . 

Não digamos: o marechal procurou seu in- Nogueira. Paranaguá, Aristides Maia, Epita-
teresse · · cio, Uchóa. Rodrigues, Indio do Brazil, lnno-

Essa accusação repellida -pela consciencia cencio Serzedello, Cantão, Pedro Chermont1 
do accusado, é nova arma em favor dos Matta Bacellar, Costa Rodrig-ues; Casimiro 
planos do Sr. Lucena. Junior, Rodrigues Fernandes~ Henrique de _· 

Pensa que só o parl~mentarism~ pócksn.1- Carvalho, Nelson, Pires Ferreira)'.Martinho 
var-nos. . . Rodrigues, Barbosa.::Lima. Bezerril, José A >e· . 

Ao governo que intervem na Gamara, a lia.o, José Beyilaqua. Gonçalo de Lagos, Nas-:.;: 
Gamara que determine situações. .. - cimento, Amorim Garcia, Couto Cartaxo, Sã: -:-

Passa a analysar diversos artigos de c_onsti.,. Andrade, José Mariano, André Cavalcanti, . 
tuições estadoaes que aponta e demonstr;\ que Joãode Siqueira, Meira de Vasconcellos; Luiz 
elles offendem a Co:istituição Federal.l\fostra. deAudra.de,Espirito.Santo,Pontes de lVf-iranda, 
aimpotenciá. dn. magi::itru.tura federal pará Oiticica. Gabíno Besouro,-Ivo . do Prn.do, .Oli- · 
manter :.l constituiçii.o gera.l. . .. ·. veim. Va.lladão, Leandro Maciel; Felisbello 

Termina pedindo á Ca.mu.ra. q_l!~ af,firme por 'Freire, _Augusto de Freitas, S_eabra, Arthnr 
· seu ·. voto . si -o art. 63 da Constituição Fe7. Rios, Garcia ·pires, -Severino ·Vieira, Santos 
tleru.l foi simplesme_nte á libertaçã:o .. :das pr0:- Pere~~ª' ' ~Nton~ Amphi~o,Qliio; -Frá11cisco So~-

. - - ··- . .-- - -----· '::~-~-':·~ .. ~ - . . ·==- - ·- . -: 
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d.ré, Dionysio Cerqueira, Cardoso de Mello, 
Medrado, Prisco Paraiso, Athayde Junior, 
Fonseca Hermes, Nilo Peçauha, Virgilio Pes
soa, França Carvalho, Fróes da Cruz, Al
cindo Guanabara, Erico Coelho, Sampaio Fer
raz, Jacques Ourique, Arist,ides Lobo, Fur
quim Werneck, Antonio Olyntho, Badaró, 
Leonel Filho, Chagas Lobato, Francisco 
Veiga, Costa Senna, Lamoun_ier, Al varo Bo
telho, Gonçalves Chaves, Amarico Luz, Du
tra Nicacio, Corrêa Rabello, Manoel Fulgen
cio, Domingos Rocha, Gonçalves Ramos, 
Francisco Amaral, Costa Mach~do, Domingos 
Porto, João de A vellar, Bueno de Paiva, João 
Luiz, Bernardino de Campos, Francisco Gli
cerio, Cesario Motta, Adolpho Gordo1 Carva
lhal, Mursa, Paulino Carlos, Costa Junior, 
Rodrigues Alves, Alfredo Ellis, Leopoldo de 
Bulhões, Guimarães Natal, Azeredo, Caetano 
de Albuquerque, Bellarmino de Mendonça, 
Marciano de Magalhães, Eduardo Gonçalves, 
Carlos Campos, Schmidt, Victorino Monteiro, 
Pereira da Costa, Antão de Faria, Borges de 
Medeiros, Alcides Lima, Thomaz Flores, Cas
siano do Nascimento, Demetrio Ribeiro e 
Menna Barreto. 

Abre-se a sessão. 
Faltam com causa participada os Srs. : 

Matta Machado, Palleta, Nina Ribeiro, Oli
veira Pinto, João Lopes, Justiniano de Serpa. 
1'liguel Castro, Pedro Americo, Theophilo 
Santos, Zama, Custodio . de Mello, Paula Gui
marães, Urbano Marcondes, Cyrillo de Le
mos, Viriato. de Medeiros, Gabriel de Maga
lhães, Alexandre Stockier, Ferreira Rabello, 
Ferreira Pires, Moreira da Silva, Homero 
Baptista e Rocha Osorio; e sem causa partici-

. pada os Srs. : Belfort Vieira, Anfrisio Fia
lho, Frederico Borges, Almino A:ffonso, 

· Pedro Velho, Tolentino de Carvalho, Rosa e 
Silva, Gonçalves Ferreira, Juvencio de 
Aguiar, Annibal Falcão, Raymundo Bandeira, 
Pereira de Lyra, João Vieira, Bellarmino 
Carneiro, Paula Argollo, Tosta,, Marcolino 
Moura, Leovigildo Filgueiras, Pires e Albu
querque, Moniz Freire, Fonseca e Silva, 
Manliães Barreto, Alberto Brandão, Joaquim 
Breves, Luiz Murat, Mayrink, Jesuíno de 
Albuquerque,Lopes Trovão, Vinhaes, Thomaz 
Delfuio, Figueiredo, João Pinheiro, Pacifico 
Mascarenhas,Jacob da Paixão, Ferreira Bran
dão,Feliciano Viotti,Astolpho Pio, Carlos Cha
gas, Monteiro. da Silva,.Martinho Prado Ju
nior, Moraes Barros, Lopes Chaves,Domingos 
de Moraes, . .Angelo Pinheiro, Carlos Garcia, 
Almeida· Nogueira, Rubião Junior, Fleury 
Curado, Fernando Sinlas, Lauro Muller, La
cerda Coutinho, Julio de Castilhos, Ernesto 
de Oliveira, Abreu e Fernando Abott. 

E' lida e 11osta em discussão a acta da 
sessão anterior. 

O Sr. Jacques Ourique nota 
no lJiario O fficial ele hoje, na publicação dqs 
debates de hontem, da Gamara, uma o~são 
que reputa grave. 

Por occasião de votar-se hontem o art. 3° 
do projecto sobre incompatibiiidades, alguns 
Srs. deputados, quando pela 3a vez, ia-se 
verificar a vota(;'.ão, deixaram-se ficar sen
tados. 

O orador foi um delles, ou por que esti
vesse distrab,ido, ou por que quizesse assim 
protestar contra essa 3ª verificação, ou mes
mo por que entendesse que podia deixar de 
votar. 

O SR. PRESIDENTE- O que está em discus
são ê a acta. 

o SR.JAC~UES OURIQUE-Mas isto não dava 
direito a nenhum membro da casa para le
vanta.i·-se e nominalmente citar o nome do 
orador denunciando-o •.. 

o SR. PRESIDENTE - o nobre deputado 
attenda a que isto não consta da acta. 

o SR. JACQUES OURIQUE ..• e o presidente 
da Gamara, attendendo à denuncia, fez ler ou 
leu o artigo do regimento que obriga o depu
tado a votar sempre. 

O orador e o nobre deputado por Pernam
buco, reclamaram; e o Sr. presidente, tam
bem leu um outro artigo do regimento que 
tolhe· a qualquer membro da casa citar o nome 
de seus collegas. 

Entretanto, no lJiario Offecial· de hoje, só 
consta a denuncia rlo nome do orador e de 
outros collegas e a leitura elo artigo do regi
mento a que se procedeq na mesa em virtude 
dessa denuncia. · 

Entende, portanto, que deve pedir ao Sr. 
presidente para mandar fazer essa rectiii
cação. 

o SR. PRESIDENTE-Mas o incidente não 
consta da acta. 

o SR. JACQUES OURIQUE-Consta da pul1li
cação das trabalhos Camara. Este é o mo
mento proprio de discutir-se e corrigir-sé o 
que consta dessa publicação, afim de :ficar 
consignada qualquer rectificação. 

Vem pois, simplesmente i·eclamar contra a 
omissão da leitura dos artigos do regimento, 
que foi feita pela mesa, emrelação ao proce
dimento que teve um dos seus collegas. Não 
quer mais do que justiça,. por_ que s~ se en
tendeu que o orador e o seu ccillega por Per.
nambuco, não votando infringiram o regi
mento, tambeni . esse honracio. collega citand.q 
nominalmente alguns deputados, denuncian
do-os, infringiu igualmente o regimento. 

O SR. PRESIDE.c~TE-A rectiíicação do nobre 
deputado s~r~ co1lgig11aa.a·.na:_ac.ta. 
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O Sr. José Mariano pede per
missão para juntar o seu protesto ao que acaba 
de ser lavrado pelo nobre deputado que o pre
cedeu na tribuna. 

Pensa que na occasião ele se votar a acta, 
assiste aos deputados o direito de reclamar, 
para que se consigne, tudo quanto possa con
tribuir para o hístorico dos factos occorridos 
nas sessões da Gamara. 

Ora, de todos os facto;: passados na sessão 
de hontem, devia-se ter feito menção na 
acta,, e quando mesmo da acta não constasse 
aqllillo que fez objecto da reclamação do nobre 
deputado, é direito do deputado fazer com 
que conste exactamente todos os incidentes 
occorriclos, afim de fica,rem consignados nos 
annaes. 

Ora, si ela publicaçfi,o dos trabalhos da Ga
mara consta que alguns deputados foram ac
cusados por outros de ter transgredido o 
regimento, não cumprindo o seu dever, ê 
necessario que tam bem conste que o Sr. pre
sidente não deixou de cumprir o seu; que se 
applicou o artigo do regimento aos deputados 
que, interpretando o mesmo regimento de um 
modo pouco regular, chamaram pelos seus 
nomes collegas para accusal-os. 

Já uma vez o orador disse aqui que a pala
vra - denuncia - não era palavra inju
riosa. 

o SR. GABINO BESOURO - Nem eu a tomo 
como injuria, e mesmo o Sr. deputado pólle 
dizer o que quizer. 

o SR. BAPTISTA. DA MOTTA dà um aparte. 
O SR. Jos:E MARIANO diz que se o nobre 

deputado julga que o orador lhe dirige alguma 
injuria, estâ. prompto a. responder, aqui ou lá 
fóra. 

Deve dizer que se por accaso qualquer dos 
seus collegas alguma vez encontrar no.s 
suas palavras acrimonia, que o orador não 
deseja ter, terá apenas o direito de o expro
brar pela exaltação da palavra; mas declara 
que não dá direito a ninguem de injurial-o. 

Quando hontem um collegtt. conversn.va 
com o orador e si retirou do recinto quando 
se procedi~ ã. votação, alguns collegas disse
ram- fugm ! 

O orador respondeu então: isto é converter 
esta casa em torrinha de theatro. 

Si deu este aparte não foi parn. insultar a 
Gamara, mas para lembrar a dignidade da 
sua missão, emquanto que o aparte que uma 
folha de grande circulação affirma ter sido 
dirigido ao orador pelo deputado pelo Rio ele 
Janeiro, chamando-o de palhaço, isso é que é 
uma verdadeira affronta. 

A uma observação do Sr. presidente o or-.:i.
dor responde que por occasião da leitura da 
acta é que se deve discutir aquillo que tem 
immediata relação com essa mesma acta, 

isto é, tudo quanto se passa. no dia :i, que ella 
se refere. 

Si, um jornal de grande circulação e 
de muita autoridade publicar que o ora
dor ouviu um aparte como o que acaba de 
citar sem protestar, amanhã qualquer depu .. 
tado poderia dizer que o orador era um ho
mem desbriado, porque ouvindo um aparte 
tão insultuoso como esse não o repelliu em 
tempo, como repelle agora como toda a ener
gia. 

Pede pois ao Sr. presidente que faça com 
que se consigne na acta este seu protesto,não 
só em referencia ao facto de não ter sido pu
blicado no Diario official o artigo do regi
mento cuja leitura reclamou do Sr. presidente, 
relativamente, a chamar-se nas discussões 
pelos nomes os collegas até para accusal-os, 
como tambem á injuria que uma folha diaria 
affirma ter-lhe sido irrogada por um seu 
collega. 

o SR. ARISTIDES MAIA (servindo de secre
ta?'io) - A acta é o resumo do que se passa na 
sessão, mas não se occupa detidamente dos 
debates. 

A publicação dos discursos é feita sob a 
responsabilidade dos oradores, e por isso a 
acta nada contém relativo ao incidente de 
hontem. 

Os discursos pronunciados hoje parecem que
rer provocar uma censura ao deputado que 
hontem citou o nome de alguns collegas, mas 
o presidente da Camara fez sentir a esse 
deputado que o seu procedimento era con
trario ao regimento, e esta observação foi 
feita ao mesmo tempo em. que se pediu o 
cumprimento do regimento que prohibe aos 
deputados presentes absterem-se de votar. 

Parece pois que não houve razão para este 
incidente, que nada tem com a acta cuja 
fidelidade não foi atacada. 

O Sr. Gabin() Besouro não quer 
agitar nesta occasião um incidente que reputa 
inconveniente; mas, dizendo-se que deu hon
tem uma denuncia contra alguns deputados 
que se abstiveram de votar, dando isso logar 
a que se suspendesse a votação de mataria 
tão importante, qual a de que se tratava, por 
falta de numero ..• 

o SR. ARTHUR RIOS - A sessão foi inter
rompida porque estavam apenas presentes 
99 deputados. 

VozEs-Esta vam cento e tantos. 
o SR. GABINO BESOURO ••• não tem duvida 

de que cumpriu o seu dever e não infringiu o 
regimento. 

Bem sabe que não póde dirigir-se nominal
mente aos Srs. deputados, mas isto tão 
sómente em discussões indi viduaes e directa
mente ; mas tambem sabe que o regimento 
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não lhe. prohibe de citar o nome de qualquer 
Sr. deputado, desde que o·faça com refürencia 
ao presidente da Camara, e com tanto mais 
l'azão quando se tratava de verificar um facto 
muito importante como aquelle que se deu. 

Faz estas considerações para mostrar' que o 
seu procedimento foi correcto, e que não tre

. _. pidai·á em proceder da mesma, fórma sempre 
que se derem casos i<.lenticos. 
. A mesa, não o chamot1 nominalmente á 

ordem, e avenas lembrou a todos os deputa
dos que não podiam referir-se nominalmente 
aos seus collegas. Não quiz levantar lloutem 
esta questão, apezar de não acha.1-a justa. ·; e 
se hoje vem referir-se a ella, é provocado 
pelo rseu collega, deputado por Pernambuco, 
cujo nome não cita para não imlispor-se ainda 
mais com S. Ex. 

Tem a seu favor o art. 80 do regimento 
que diz (lê) : 

« Quando nas sessões se (allcli· cm l'Jlgum 
deputado, será este tratado pelo - apellido, 
annexando-lhe sempre o pronome senho1· ; o 
que i~ualmente se praticará nus actas, A1maes 
e registro. )) 

Portánto, está no seu direito de referir-se 
a qualquer Sr. deputado, desde que o faça 
com as conveniencias necessarias. 

Entende que cumpriu o seu dever pro
curando restacelecer a ordem. Repete, havia 
no recinto Srs. deputados que estavam per
turbando a marcha regular dos· trabalho!:i, 
abstendo-se de . votar, outros retirando-se 
propositalmente do recinto, e outros pro.,. 
curando occultar-se por detraz das columnas. 
Foi o facto que denunciou. 5i citou os nomes 
de alguns deputados foi simplesmente por• 
que contestaram a sua affirmação; e desdé 
então tinha o dever de dizer quem era que 
fugia ao cumprimento de seus deveres. (7'i·o
cain-se diffe1·entes apartes.) 

Não pôde, pois, acceitar a inclusão na 
acta, co!Do reclama. o seu collega, de que o 
Sr. presidente o chamou a ordem especial
mente, lembrando-lhe o artigo do regimento. 
Protesta contra isso, não só porque o regi
mento não· se oppõe ao que fez, como porque 
esse facto não se deu. 

O que o Sr. presidente fez foi chamar a at
tenção de todos os deputados, mas não se re
feriu a ninguem especialmente. 

·'Fenho · concluido. 
o SR.. BAPTISTA DA MoTTA pede a pahivra 

siin'plesmante para dizer que,quando ha pouco 
respondeu ao . Sr.·: deputado por Pernambuco 

- que o logar não e1•a apropriado para dar-lhe 
uma resposta, quer-ia. apenas significar que 

... ,~~fuâ~~ãi~s%Üt~~~~~WesWgsi~s;Ó~?~i.~º da 
. Ninguem mais pede a palavra e é dada por 

approvad~ a acta. . 

Vem à. mesr1, é lido, apoiado, posto em dis
cussão, que é sem debate encerrada, ficando 
::tdiaua. a votrição, o seguinte. 

Requerimento 

Requeiro que com urgencia se peça ao 
governo por intermeclio do Sr. ministro do 
interior : 

1. ° Cõpfa. dos telegmmmas que foram diri
gidos ao governo federa.l pela mesa proviso
ria da assemblcfa constituinte de Goyaz ; 

2.° Cópia do telegramma que, em resposta, 
dirigiu áquella mesa.· o governo federal, em 
18 de abril do corrente anno; e finalmente 
que · 

3. 0 Informe o governo si, depois de 18 <le 
abril passou algum outro telegramma ú. mesa 
da Assembléa Constituinte Goyam. 

Sala das sessões, 25 de julho de 1891-Leo
poldo de Bulhües. 

o SR. 1° SECRETARIO dit conta do seguinte 

E'X.P EDIE NTE 

Officios: 

Do Sr. deputado Theophilo Fernandes dos 
Santos, communicando que por motivo de mo
les tia de olhos, é obrigado a solicitar uma 
licença para tratar-se.- A' commissão de 
petição e -poderes~ 

Do Ministerio dos Negocios da Jústiça, de 
li do corrente, declarando em resposta ao 
ottlc!O desta Gamara, de 7 do mesmo mez que 
naqueila data exigiu.:se do governador da 
Bahia, visto não constar na respectiva secre
taria informações sobre , o facto de estar o 
juiz seccional funccionando .como ·. deputado 
no congresso daquelle estado; 'Para, no caso 
a1lirmativo applicar a disposição do aviso.: do 
mesmo ministerio de 12 do mez tindo.-A' 
quem fez a requisição (o Sr. deputado Garcia 
Pires). 

Do Ministerio da Guerra de 22 do cor:::-ente, 
devolvendo informado o requerimento do coro
nel commandante do 2° batalhão de infantarin. 
João Pedro Xavier da Gamara, pP.dindo que 
a antiguidade deste posto lhe seja. contada de 
17 de março do ann0 proximo passado.-A 
quem fez a requisi~ão (commissão de marinha 
e guerra.) _ . . _ 

Do mesmo Ministerio, de igual da_~a, en.~
viando o requerimento do alferes José Evan:! 
gelista de. Almeida. Junio1\ pedindo 4 mezes 
de licenç:.i. com soldo e etapa, para ir a Lisb_ôa: 
acompanhar pessoa de sua familia, que ~se 
acha enferma.-A' commi~são de Fazenda . 

.... ~ri~~&i~~N~a~J'·a;ã .. x1raii'<lêS:a'·as·"6~'~tà''iJ·~~·;, ..... 
dindo que se dê á mesma a cathegoria da do 
Maranbãõ. -A' commissão de. Fazenda. ; - · 
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Do csr:rivão ~o Juízo Federal da secção do 
Amazonas, pedmdo um anno de licença para 
tratar de sua saude.-A' commissão de Pe
tições e Poderes. 
. De Jo~o Feli:x da Silva, ex-praça do exer

c1~0, peclmdo perdão do resto da pena a que 
foi condemnado por sentença de 11 de outubro 
t~e 1880, como . incurso no praso maximo do 
art. 271. ~o _codigo_ criminal.-A' commissão 
de Constitmçao Legislação e Justiça. 
. De Mauricio Simbre, pedindo garantia de 
Juros de 6 °lo para, a fundação de engenhos 
centraes no estado do Pará.-A' commissão 
de Orçamentos. 

. De . Anselmo Gomes Campello, pedindo pre
vileg10 por,: 50 aunos para a industria, ela 
lleSe<t no rio S. Francisco .-A' commissão 'de 
Fazenda e Industrias. 

I?e Margarida Muniz Lessa, pedindo que ~ 
meio soldo que acti~almente recebe, lhe seja 
pago pela talella v1gente.-A' commissão de 
Fazenda. 

De Manuela Marques ele Souza, i)edindo 
uma pensão.-A' mesma commisstto. 

De Bernardino José Borges, pedindo me
lhora~e~to de aposentadoria.. -A' mesma 
commissao. 

O Sr. BelarDJ.iuo de l\'.Ieu
donça, para uma explicação pessoal, diz 
que dous jornaes de grande circulação, ele 
grande autoridade na opinião publica, (Ga
.::etci de Notic :·as e O Pai.::), attribuem-lhe, dando 
extracto do pequeno <.liscurso que hontem o 
?r~d~r pronunciou nesta casa, uma phrase 
111.]~rio~a para o es~ado que repr:esenta e que 
alias nao pronunciou, nem de forma alguma 
J?Oderia pronunciar, como representante que 
e e que se ufana de ser do Paraná ! 
. Não póde, portanto, deixar co1·rer sem um 

protesto a phrase que lhe attribuem aquellas 
duas folhas. 

Diz a Ga:;eta de Noticias, e ipsis verbi.~ diz 
O Pai::.J que o orador proferin o seguinte": 
«que nao entrava, na questão do Paranà, por 
lhe parecer indigna do Congresso.}) 

Appella para o testemunho de todos os seus 
collegas que estiveram presentes á sessão ele 
hontem. Não disse senielhnnte cousa. 

Respondendo a um aparto de seu illustre 
collega de representação, o Sr. Gonçalves, o 
orador disse, como se vê, ainda que imperfeita

. mente, do extracto de seu discurso p".l.blicn.do 

zesse agitar a questão, não trepida,ria em 
discutil-a. 

Foi isto o que disse. 
E' sómente este l~rotesto que pede licença 

r.arn,_ levantar, afim de que conste esta recti
ncaçao. 

O Sr. Henrique de Carvalho. 
(para ~miei tleclciraç'.ío) entende que. a gratidão 
e o mais Eobre sentimento que se pode aninhar 
no coraçao humano; e como ouviu um distincto 
deputado por Pernambuco dizer que uma vez 
e_.n~ que o orador foi a.tacado por questão po
ht1ca_, S. E~. o defendeu, por isso vem dar 
a mais publica. demonstração ela sua eterna 
gratidão ao christianissimo coração do illustre 
deputado por Pernambuco. 

.A Ca!11.nra deve l~mbrar-se de que o ataque 
fo1 polit1co e por isto parecia, que todas :.ts 
reclamações deviam ser um facto da i•aciona
li<la<le hnma1rn e não um füvor; não sabia 
elle orador que eleve a sua defesa. q:ie deve 
tt sua salvaçií,o ao illustre deputado por Per
nambuco o Sr. Joüo de Siqueira, a quem o 
prendem d' agora em deante todos os laços ela 
gratidão. 

o SR. JoXo DE SIQUEIRA. - Mllito obri
gado. 

O Sr. Cantão - Pede a palavra 
para reclamar a execução do regimento . 

O regimento dispõe que, si um projecto, 
apresentado por qualquer membro da casa., 
for enviado it alguma commissão e esta no 
~m de 15 .dias não der parecer, o presidente 
fica autor1sado a dar-lhe andamento, inclu
indo-o na ordem dos trabalhos. 

Pois bem, no dia 9 do corrente um illuslre 
deputado por Minas Geraes, o Sr. Badarõ, 
oft'ereceu um projecto de amnistia para todos 
aquelles que tomaram parte nos aconte
cimentos do estado do Pará no dht 11 de 
junho. 

São já passados portanto .16 dias, e na 
forma do regimento vem por isso pedir ao 
Sr. presidente que se digne dar andamento <t 
esse projecto. · 

Faz essa reclamação para que se lhe não 
attribua a injusticade suppor-se que como re~ 
presentante do Pará, assim como todos os 
seus collegas, empregaram meios para que o 
projecto não tivesse andamento, quando a.cre
dita que todos os reJlresentantes desse estado 
estão nas mesmas disposições de seu illustre 

autor. 

· no Diario Official e no Jo1·12al do Coinmercio, 
que não podia responder :.i. esse aparte, que 
não podia tratar naq_uelle momento das elei-
9ões do Paraná, por parecer-lhe um pouco 
improprio tratar-se della, porquanto já. es- - O Sr. Garcia Pires-Em vista di1 

.. , ..... td .. ~Y.~ ... ~~ii~. Q.!J~§l~9 .. ~(;l~.9~X.~~.?-.... JJ~~~ ... 9.C?.11.g:~:ess.o ... r~.spos~a dada pelo Sr. ministro da jusliçn, p.o 
o estado qne. ver1ftcou os poaeres dos seus l l'equsrnnento do nobre de1fütado J!e:hv· Balua.,· 

representantes, para o que tinha exclusiva. o Sr. Zama, sobre materia que reputo irnpor
c:ompetencta; µias no en.tret~nto1 c.a~9 se qut ... , t~ntissima, porqt1e não só intei'es~a :J. ,inst\ç:i, 
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.federal como à política do estado que repre-1 artigos do juiz seccional do estado da Bahia, 
'sento, peço á V. Ex. que consulte a éamara e o Sr. ministro da justica deve saber, que 

· -si concede urgencia por um quarto de hora, aquelle magistrado declu.i'ou que não se jul~a 
para occupar-me deste assumpto. incompativel, que a doutrina. do aviso a.e 

Co_:nsultada a Gamara, e concedida a urgen• julho não lhe diz respeito, @ até por um 
eia pedida. ~~ desses a.rgume0:tos extraordinar~os qu~ mo~-

0 SR. PRESIDENTE consulta a Camara si a trou :ª fecund1~ade daquella mte~bgenc1a 
urO'encia concedida deve ter effeito imme- su_per1or, ell.e disse em _um dos artigos gue 
ru:to. é fo] transcrrpto D:'~ Pai.z2 que ª· doutru~a 

Acamara responde affirmativamente. na.o se refere ao JUIZ secc~onal ; pode appll-· 

O Sr. Garcia Pires-Sr. presi
dente,acho-me neste momento em uma posi
ção ditlicilima; de um lado meus sentimentos 
particulares, meus sentimentos pesso::ies para 
com o illustrado ministro dn. j ustiç.a; elo outro 
lado o meu dever de deputado, os iuteresses 
politicos do estado da Bahia . 

Nesta difficil con,junctura, Sr. presidente, 
eu não tenho que trepida!'; obedeço ao men 
dever. aindn. que sangre meu coração. 

V. Ex. e a Cam~~ra se recordarão de que 
em uma das sessões µassadas, o illustre depu
tado pela Bahia, e meu amigo muito particu
lar o Sr.Dr.Cezu.r Zama,apresentou um reque
rimento pedindo informações ao Sr. ministro 
da.justiça, sobre, si a doutrina do aviso de 13 
de junho, que julgou não ser possível a 
accumulação do ca,rgo de procurador e su· 
bstituto seccional com o cargo electivo do 
estado, si devia ou não applicar ao juiz sec
cional do estado da Bahià., que era' senador 
do estado, e além disso presidente da assem
bléa constituinte. 

Sr. presidente, com grande surpresa, vi a 
resposa do illustre ministro da justiça. · 

S. Ex. satisfazendo o pedido de informa~ 
ções, declára á. Camara qne não tem conheci
mento algum do facto, que vae mandar in
quirir, e se por ventura for verdade que o 
juiz seccional do estado da Bahia accumular 
as funcções de senador do estado,- applicaria 
inevitavelmente a doutrina daquelle aviso de 
12 de junho. 

Sr. presidente, eu disse que com surpresa 
ouvi a resposta do Sr. ministro da justiça, 
porque em primeiro logar S. Ex. tambem é 
:filho da Haliia, conhece perfeitamente a . or
ganisação do Poder Legislativo daquelle es
tado. 

car-se ao procuraclor seccional g_ue é advo· 
gado dn. Republfoa e como deputado ao 
mesmo tempo, advogado do estado, e, po:r
tanto, incompatíveis as duas funcções ; mas 
um juiz que tem de julgar em um e outro 
caso esse não é imcompativel. 

Ha dias, DO Jonial elo e omniercio, asseve
rava. o nosso colle1r.1 o Sr. Severino Vieira, 
com .:1.utoridacle da. sua respeitavel palavra, 
que o juiz seccional da Bu.hia. exercia cummu
lativamente os cargos com expresso assenti
mento do Ministerio da Justiça. 

Comprehendc V. Ex. a duplicidade das 
decisões do ministro da justiça quando pro
hibiu ao juiz substituto do Ceará a acceitação 
do mandato, quando prohilliu aos procurado
res seccionaes do Parà e Pernambuco a accei
ta.ção do mesmo mandato, e dã:ao juiz sec
cional da. Bahia expresso assentimento para 
accumullação. 

Si ao juiz seccional da Bahia não se podia 
applicar a doutrina · do n.viso . de 12 de julho, 
tambem aos demais fünccionarios não se podia 
applicar, a posição do Sr. ministro e es
querda.; e tanto comprehende s. Ex. essa 
posição esquerda em . que collocou-se, que 
apenas declarou qlle não tinha conhecimento 
do facto, pondo-se em· inteira contradição 
com o despacho que pela imprensa declarou, 
que o juiz seccional da B.ahia accummulava 
dous cargos com assentimento expresso ·· do 
ministro da justiça. · _ 

Entendo que não ha. soluçã;o de continui
dade no ministerio ; e por ter . sido ministro 
da justiça o Sr. Lucena na epoca em que foi 
eleito o juiz seccioual da Bahia, não se segue 
que aquelles magistrados que foram nessa 
epoca. eleitos estejam a salvo das disposições 
do aviso expedido pelo Sr. A:tionso de Car
valho. . Depois, S. Ex. tem conhecimeuto proprio 

. de que o Sr. Dr. Luiz Vianna era presidente Não ha razão nenhuma para que o Sr. Af.-
. do Congresso Constituinte da Bahia, e mem- fonso de Carvalhó, -que não ·e mais do que o 
' .·· bro do Senado daquelle estado. . · · continuador do Sr. Lucena, -prohiba aos mais 

·· O ministro da justiça . devia ter recebido juizes seccionaes a faculdade que foi conce
. cemmunicação da eleição do governador do dida ao juiz seccional do estado da Bahiã, e 

.,) 1 "1;,~~-~~,4?..4~ .. ~~~.~1., ~~i:nmunicação que devia ter si_ aquelles não podem accumular,este tambem 
sido· transm1tt1ãa' -peta''n'.ieSâ"do"'Congresso,··<la .. ,nao.- o .. pode., füzer~ .. ; .... ........ .. , . ..... ..... , .. ... ..... .... .... . 
qual fazia parte o juiz seccional do estado da Conheço muito de perto o Sr. A:ffoifsó'de· 
Bahia. ·:· . . .. ·. . Carvalho, sei que são os seu.s sentimentos 
. >A imprensa ., tem _ discutido a . materia, . e de respeito à lei; ·e .é. por isso que eu digo , .. 

:'; ~qui, na Capital Federal, tem~se publicado que elle se acha debaixo de uma . pressão eD1 .· 
• · .. • . . ~- • . • -- ._ .. '- · -· • ' ' ~ · ·' . ' ... '' '' . . • • • ·- . ' ' ~~ .. . " • . 
. . 

· •. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 04/02/2015 15:59 - Página 8 de 22 

Sessão erri 25 de Julho de 1891 545 

vista do desrespeito ao avis" por parte do 
juiz seccional da Bahia. 

Desde que foi publicado o aviso de 12 de 
julho, o juiz seccional da Bahia devia optar 
por um dos cargos, mas continuar a. affrontar 
o ~i~istro da justiça e a desrespeitar uma 
dac1sao delle é tornar-se suscepti vel de uma 
pena. 

Pare~e-D?-e, pois, que a discussão não póde 
ser privativa para uns e facultativa para 
outros. 

Subindo a esta tribuna ê meu intento elu
cidar a questão e saber qual a fórma em 
que foi ?ado o assentimento pam poder co
nhecer s1 da parte do Sr. ministro da justiça 
ha contradição nos seus actos. Elle as tinha 
em sua secretaria,, q~ando não q?-izesse pre
valecer-s~ do conhecunento prspr10 que tinha 
da materia. 
. Ass~m, eu creio q~e o Sr. m~nistro d;.1 ,jus

tiça so tem um caminho n. se,!:;mr; e e o de fa
zer com que o juiz seccional da Bahia cesse 
de momento esse attentado que pratica esse 
acto de desrespeito aos avisos do go~erno 
que emquanto nã.o forem resolvidos por esta, 
Camara as questões, constituem inevitavel
mente lei. Nós não podemos viver sob essa 
dupla justiça, não podemos viver ms comli
ções anormaes em que se nos quer collocar. A 
justiça deve ser uma parri todos. Si fere os 
pequenos procuradores seccionaes, os substitu
tos dos juizes seccionaes, deve tambem ferir 
o poderoso juiz seccional do estado d:1 Bahia. 
Si não se deve applica.r t'I. este o aviso, deve 
desdeja levantar-se a incompatibilidade.Seja 
ao menos. o governo coherente, e precavenha
se de hoJe em deante contra ce1tos amigos 
s~us,_ que procuram collocal-o nas condições 
d1ffic1llmas em que se acha o Sr. ministro da 
justiça. 

o SR. SEVERINO VIEIP..A.-V. Ex. é que o 
está collocando. 

o SR. GARCIA PIRES-Eu não; procedo 
como devo; tenho o direito de criticar os 
actos do governo. Não fui eu que arra,stei o 
St. Ministro . da Justiça a dar esse esclare
cnnento expresso, nem a mandar suspen
der o exercicio daquellas funcções. Examinei 
o acto . Os que o collocam em condições dffi
ceis são aquelles que, ainda mesmo amigos, 
desrespeitam as ordens do governo, são 
aquelles que se entendem com o direito de 
acceitarem ou não acceita.rem a doutrina do 
a,viso, conforme o interesse que elle a:trecta. 

Tenho concluido. 
E' approvada a seguinte 

REDA.CÇÀO DO PROJECTO N. 20 DE 1891 

O Congresso Nacional resotve ·: ···· 
Art. 1. 0 E' autorisado o governo a con

ceder ao lente cathedratico da Faculclade de 
C:un:i.ra V. I. 

Direto de S. Paulo, Dr. Pedro Augusto Car
neiro Lessa, um anno de licença, sem orde
denado para tratar da saude de pessoa de 
sua familia. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. das sessões, 25 de julho de 1891.
Baptista da Motta.-Felisbello Freire. 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE annuncia a votação do 
projecto n. 6 A, sobre a acquisição da casa 
em que falleceu o Dr. Benjamin Constant. 

o SR. SERZEDELLO (pela ordem) - Peço a 
V. Ex. que, antes de submetter a votação o 
parecer, faça votar o requerimento que hon
tem apresentei, dividindo o projecto em duas 
partes, a primeira para ser votada desde já, 
e a outra para constituir projecto em sepa
rado, que será submettido a commis~são de 
orçamento. 

o Sn.. ARTHUR RIOS (pe'ta ordem ) - Estes 
requerimentos são considerados requerimen
tos de ordem ; entram conjunctamente em 
discussão com a, materia principal, e a sua 
votação antecede sempre a votação da mate
ria principal. 

Estou de accordo com o nobre deputado, 
mas levanto este protesto agora, para. que 
não se reproduza a, jurisprudencia erronea 
seguida pela mesa, quando ha poucos dias, 
tendo eu apresentado um requerimento para 
que a ma teria principal ·fosse julgada preju
dicada, V. Ex. fez votar a materia principal 
antes do meu requerimento prejudicial. 

Semelhante jurisprudencia não póde .ser 
acceita pela Camara. 

o SR. PRESIDENTE- o requerimento do 
Sr. Serzedello pede pref erencia para a vota
ção ela sua indicação ou do seu pedido ; por 
isso vou submettel-o primeiramente a vo
tação. 

Consultada, a Camara concede a preferencia 
pedid<t pelo Sr. Serzedello. 

Em seguida, é posto a votos e approvado o 
requerimento do Sr. Serzedeilo apresentado 
na sessão de hontem. 

Picam. prejudicadas as emendas dos Srs. 
Aristides Maia e Rodrigues Alves. 

São successivamente postos a votos e ap
provados os seguintes artigos do projecto 
n. 6 A. 

Art. 1.° Fica o Presidente da Republica au
torisado à despender deí'de ja a quantia ne
cessaria, para, de accôrdo com o art. 8° das 

. disposições .. tt•:i-nsitor'.iaS da Constituiçã.o .... Fe
deral, adquirir para o Estado a casa em que 
falleceu o Dr. Benjamim Constant Botelho de 
Magalhães. 

G9 
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Art. 2. 0 A familia do g-rn.nde patriot.'.l. sera 
dp,sde logo indemnizada das dcspe~s pot• eHa, 
feitas com a locacão dessa. cas<~ desde 24 de 
fevereiro ultimo atê ao <lia, em que for satis
feito o disposto no citado art. 8°. 

O Sr. -4...lll.1)hilo:r>hio obtendo ~ 
pahwi·a pa1•a. uma explicação, diz que so 
achava em trabtllhos de cormnissã:o, qnu,udo 
foi iuformatlO <lo qne um illnstrc deputado 
pelo P~rà, estranhou que ;i commissão de 
constituição e justiça não tivesse interposto 
seu parecer, sobre o projecto de amnistia, aos 
indivíduos implicados nos aeontecimentos oc· 
corridos naquelle astado. 

C:i.!Je-lho 1lizer, n::i, qn:tlidnde de meml1r-o 
desta cornmissão, que o parecer jú tiuhn sido 
da.borndo ; mas um <lo:;; memb!'OS <la commis
são1 depois de bn":ulo o p:irecer, OJlinon 11ne 
s~rui conveniente :1g-uardar informações oll1-
c: 1a,~s sobre os factos, com q1t~ a commissão 
~~ occ11p:wa; e cm vbtu disso, o parcc·~r que 
J<t e;;ta.va confeccionado, continuon nn, com
mi~s<1o. 

Si, o Sr. presidente entende que os escru
pulo;; manifestados na commissão, não podem 
pl'evalecer, o parecer virá imuier.liatàmente. 
N~o quer que se supponha. qne :t commissão 
nao cumpriu o seu deYer, que houve desi.dia 
da sua parte. 

Gamara, si o nobre deputl'\do não retirar o seu 
requerimento. 

consultada., a camaro rejeita o requeri
mento do Sr. Cantão. 

Entra em tliscussão unica o projecto n. 37 
deste nnno, concedendo licença ao Dr. An:<1n
cio Jo[o Ga,rdoso de Andrade. 

o SR. ARTHUR RIOS - diz que, como a 
Gamara tem recusado constantemente as li
ctmças que teem sido p~didas, julga do seu de
ver, conhecendo o peticiona.rio de que se 
trata neste projecto, informar que o professor 
da Facultl:i.de de i\Iedicina eh Bt•hfa, Dr. A man
eio João Cardoso de Andrade, tem necessi
dade indeclinavel de ausentar-se do paii por 
n.lgum tem~o para. restabelecer sua saude, 
muito estr:i.Q':l.da e si elle não tiver a. licen{-;1. 
com os vencimentos do cn.rgo que occup<t, n~t0 
poderá fazer essa. vin,getn, e por conseq uencin. 
estarà condemumlo a morrer nu. Bahia, onde 
contr:i.hiu a molestin. 

Natla mais tem a dizer. 
Ninguem mais pedindo a pnJa-vru, é encer

rada a discussão. 
Em seg-uiua ~ posto em votação o projecto, 

o'otendo 67 votos a favor e 27 contm. 
O SR. PusrnEKTE-Não ha numero na sala, 

e em observancia do regimento you manual' 
proceder à, ch~im:ido,. 

Procede-se à cuamo.dn, respondendo os Srs. 
Joaquim Pernambuco, Retumba, Nogueira, 
Para,naguâ, Aristides l\Iaia, li:pitacio, Uchóa. 

o SR. PRK';fDF.l\l'F.-Não compete a mesa Rodrigues, Iudio do Brazil, lnnocencio Serze-
resolver sobre esta questã.o, e por isso cousul- dello, Matta Bacell<\r, Costa. Rodrigues, 
ta~·ei a Cama_ra.. . . casemiro Junior, Rpdrigues l<'ernan~es, Hen · 

Ha um artigo no regimento que obr-1ga as rique de Cãrvalho, Nelson, Pires Fer
commissões a dar pi1recer em prazo deter-- rei ra., 1\fartinho Rodrigues, B~rbosa. Lima, 
minado. Bezerril; Jo5é Bevilaqua, Nascimento, Amo-

0 nobre deputado pelo Pu,ri\. requere\t que rim Garcia, Couto carta~o, Sã Andrade, 

PortMto, aguarda. a. deliberação de 
S. Ex. 

o projecto entras ;e em discuss[o, inclepen- André Cavalcanti, Luiz lle Andrade, Espirita 
dente de p:trecer. Santo, Ga.bino Besouro, Ivo do Prado,Oiticicn., 

Vou consultai· ;1 C•lrnara. Oliveira VuJladão, Leandro :Maciel, Fellsbello 
< , • 1''rei1'e, Se:::.bra, Arthur Rios, Garcia Pires, 

O Sn.. A~IPHILormo_ ob,,c1•vn. que. esta es- ~antrs Pereira llfüton Ampllilophio Frao-
coa~o o p1«1~9 ~onc~_d1do _pelo regnnento, e ~is~o Sodre? Dyonisio 'cerq!leir•i , M~drado, 
o ].~recer a1~d,~ n,10 fo1 apresentado, pelo Prisco Pa.rmso, Athayde Jumor, Fonseca Hel'
mot.tvo ~ue expoz. ., , , . ~ .. m~s, Nilo Peçanha, Virgílio Pessoa, B(lptistt1. 

S1 a Camara .enten.a.: que, ,.pez,u <lo:; e:;- da Motta, Fróes da Cruz, Alcimlo Guanaôara, 
cropulos ma~t~~statl.~"' P,or. um úos n~em- sampaio Ferraz. Antonio Olyntho, Bad<lró, 
bro": da ?º~11~is.sao, ~isto e, .·•pe7.,:_i· d:i. fültu. Leonel Filho, Francisco Veiga, Costa Senua, d: mf~rm. çues º1'.1c.:ies ~sobré º" factos,_ ? Lamounier, Alvaro Botellrn, Gonçalves Cha~ 

. . parece~ deve ser apre~entado, ~lle . ym.~ ves, Americo Luz, nutro Nicacio, correia Ra
ll~~;e~iatu.mente, porque, como disse, Ja. f01 bello, Manoel Fulgencio, Aristides Main., Gon-

• ~~ ·~)1rail,~.. ç..'tlves Ramos, Francisco Amaral, Domingos 
"ao de~~J <• q_ue_se S?.tpponba que llouv~ tja Rocha costa Machado Domin<>os Pot'to João 

pa.1te da ~omm1;;sao ma vouta.::.le ou des!d1a, de •\ v~llar Bueno deP~íYa .João Luiz Bernal'do. ~º· C..~~prim_e.::i~~ d()5 -~~-;i_s _de,:eres · _ .. ... . . ... Jde can:iQos; F~cisco Glicerio, Ce~a~io Motta, -
O _SR. P~ESiDEHE - O nobre deputado pelo 1 Adolpho Gorao, ·Cárvalhal, Paulmo ·Cat'los, 

Para, pedJ u que o -projecto fosse dado p::i,ra 1CostaJ11uior, Rodrigues .-\. l-v-es, Alfredo Ellis, 
ordem do dia; a mesa n[o p6de tomar por si [ Azeredo, Caetano ae ..:l.lbuquerque, Bellar
pssa de!ihera.r,i'io e 1)(\1' isso ,.~e coni>\lfÜ\1' i\ , mino ele Mendonça, ~dual'do Gonçalves; Mat~ 
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cbn~ de l\Iagnlhãcs, Carlos Campos, Schmidt. 
Pereira da Costa, Antão de Faria. Borcres de 
J\Icueiros, Alcides Lima, Thomaz Flores. cus· 
siano do Nascimento e Mcnna Barreto.' (!19.) 

O SR. PnESlDEXTE-Xão havendo numero 
para votar. tica adiada. a vota.cão e passa-se á 
<liscussão das materhs da ordem do <lin.. 

Entru em discussão o l>I'Ojecto n. 31, ele
vando ;.J. pensão de D. Iuedina. de Amorim e 
Aguiar e suas irmãs. 

Ü SR. ARISTIDES LOBO (pal"ci n;;ia decla
raçüo)-OS membros da commissão de consti
taiçü.o achavnm-se presentes na casa, em 
serviço e~ectivo ~o parlamento. Desejo que 
fique ccus1gnado 1sw na acta, para oue não 
pnrcça que nos tiuhamos n.usentado,' o que 
u:.to e justo. 

o SR. PRESinE:>TE-Será tomada em con· 
illera.ção a reclamnçiío do nobre de1mtados. 

O Sr. Gabin.o Bezotu•o vae 
fazer ;-i,lgumas considerações a respeito do 
parecer clil commis5ií.O de fazenda que defere 
o requerimento de D. Iuedina de Amorim e 
Aguiar e suas irmUs, pedindo augmento de 
pensão. 

Suppõe, e crê mesmo, que a commiss._<io de 
fazendo. estudou sutilcieutemeote o assumpto 
e conhece-o; portanto, não vem impuguar 
o seu parecer na parte que se refere ao aug
men to dessa pensão. 

Entende, porém, que e~sas concessões devem 
ser feitas com muito cuidado, o paiz ja está 
excessivamente sobrecarregado, muito one
ru<lo pelas concessões feitas. 

Parece-lhe que em vista de todas essns pen~ 
sões que estão sendo pedidas, não só deve
se proceder com a devida cautella nas con
cessões como atê exa.mimr-seasanteriormente 
feitas:, para eliminar-se as que porventura. 
não tenham ra.zão de ser_ ( ,tpoiados .) 

Mas nü.o quer discutir a que~tão debaixo do 
ponto de vista da_ razão que teve a commissão 
para concordar com o augmeuto da pensão. 

Ooserva, pol'ém, que as requerentes n5.o 
são mulheres ou filhas do oftlcial que foi mor
to em combate na guerra do Paraguay; e e 
muito prova.vel, portanto, que esr;a pensá.o jú 
tivesse revertido da mulher, mãi ou .filhas 
par)). . essas irmãs. 

Nã.o conhece n. questão; apenas esti~ apre
ciando os factos como lhe parecem que elles 
talvez tenhn.m occorrido. 

Desejava entretnnto, ser informado <las ra~ 
zões que teve a commissão p~1fü concordar 
com o augmento de pensão. 

O que porem entende que deve chamar a 
attenção especialmente d~ Camara, e o que 
. se acha consignado no a1•t. 2° elo proj ecto 
aprtilse.lltado pela con1missão, porque julga 

que e uma disposíção muíto grave da qual 
podem resultar graves inconvenientes. 

Diz o art. 2°. (Zê.) 

«Art. 2. 0 Igual favor fica concedido a todos 
aqucllcs que, em virtude de serviços pres
t:tdos na C;tmpanho. do Paregn::iy, são por si 
directo. ou indirectamente pensionistas do 
Estado.» 

Ora, a commissã.o vae armar o Poder Exe
cutivo ele a.ttríbuições e:i..'traordinarias parn. 
augmentar as pensões que entender conve
nientes; e üincla mais com essn. disposição do 
art. 2° fica o poder executivo ate com facul
dade paro. füzer reverter pensões de umas 
para outras pessoas, porque o art. diz que 
igual favor, (o concedido no projectoJ tica 
concedi.do a todos aquelles q uc em virtude 
dos serviços prestados na campnuha elo Pa
raguay, ja í'ol'em â:recia ou ind;reclamente 
peusionadas pelo Estado; tanto importa. dizer 
rica. o g·overno com o direito de augmentar ou 
fazer reverter as vensues a todus ª'luellas 
pessoas que direch\ ou indirectamcnt'}, se 
acham no goso ellas. 

o SR. COSTA ?\TACHADO -Onde vamos che
gar! (Hei outros apa1·1es. ) 

O SR. GAm:-rn BEsouR.o diz que quer j usti
ficar o seu voto. 

Já deu as razões por que não vota :r.elo 
art. 2° do projecto ; julga-o inconveniente e 
pensa até que seria _preferivel que it com~ 
missão de fazenda, cODJUUctamentc com a. de 
marinha e guerra, fosse remettida uma clas
sí.fico.Qão CO!ll})leta. de todas as pensioni~tas do 
estado, que se acham nas condições a que se 
refere o art. 20, para: então a Gamara deli
berar a respeito. 

Pôde haver pensioni.5tas que não necessi
tem do augmento de pensão; póde mesmo 
haver alguma que não a mereça e nem mesmo 
precise della, e que muitas possam ate dis
pensal"""l.s. 

O SR. ALCINDO GUANABARA - Póde-se 
adiar a votação do parecer e pedirem-se es5as 
inrormações. 

o Sn.. GABIXO BESOU RO ma.ada iL mesa uma 
emenda supprimindo o art. 2•, e quanto ao 
voto que tem de dar sobre o a.rt. l º, espera 
explicações da commissão de fazenda, pnra. 
ver se deve negar o augmeu to da pensã.o, 
ou si concorrer com o seu voto pn-ra, que clle 
seja dado. ( .. Jpoiaclos; muito bem.) 

Vem a D1eSa, ê lida, apoio.da e p.osh' con
junctamente em discnssü.o a seguinte 

Emenda. 

« Supprima-se o art. 2° .-Ga.bino Bezouro, 
-.4.lcindo Guaruzõa~·a. 
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O Sr. Bezerril- Sr. p1•esidente, 
preciso e julgo do meu dever dar a esta. Ca
mara uma explica~.lo do modo porque dei o 
e meu ...-oto, acceitando sem restricçâo o pare
cer com o projecto que ora se discute, quando 
foi. apresentado no seio da commissão de que 
fac:-0 pa1'te, por um dos meus coliegas que 11[0 
está p:resente, mas foi quem estudou especial
mente o assumpto, sendo por isso o seu 
relator. 

Assignei o parecer na supposiçifo de que a 
doutrina consagrada no pr-ojecto que a elle 
acompanha iria aproveita!' simplesmente aos 
interessados dns petições que em füo grande 
numero teem sido clit•igidas a Camnra 'nestes 
poucos dias ; mas, rcflectindo sobre o nrt. 2~, 
depois que foi impresso, vi IJ,Uc cllc, tilcm de 
si prestar :t muitos abusos v:d apro\·eitnr em 
geral a todos os que jà são pensionistns e 
estão nos casos de ser melhor•aJos. 

Para metbcxlisar o t~balho e evitar que se 
estivesse danúo despacho em cada uma das 
petições especialmente, combinaram os mem
ltros da commissão <liv idil-as entre si para 
que, estudadas cletídamente. u:nu. a uma, fos
sem classificndas em grupos e urna vez la
vrado o parecer par,, uma, este servisse para 
todas aquellas do ~rupo cort·espondente ; pois 
que umas pedem sunplesmente penso.o, outras 
relerem-se~ equiparação de >encimentos aos 
de empregados da mesma. catllegoria, outros, 
a melhoramentos de reforma, aposenta
doria, etc. 

O meu nobre collega de comm1ssao encon
trou este caso para o qual se deveria abrir 
excepção, e deferir a petição . Redigiu, po
rém, o projecto de modo que fosse <tpmveitar 
a todos os que estivessem nas mesmas con
dicções, mas cl'eio que o hor.1·ndo collega en-

. tendeu de mo~o differente do meu, a prelimi
nar que bavw.mos estabeleci<lol por que o 
art. 2° comprehende todos os casos de pens io
nistas do Estado que goza.m este beneficio 
por serviços prestados na guerra do Para
guay sejam ou não sejam do unmero daquel
Ies que teem seus requerimentos dependentes 
do estudo da com missão. 

Em rigor e essa, a boa doutrina, mas com
prehende-se que isso iria por si sb augmenta.r 
e~~aordinariamentea verba de pensões. 

Agora, ao nobre deputailo por S. Paulo que 
a~u de accusar a commissão de fazenda e 
iodustria, S. Ex. é por demais injusto para 
com nosco suppoodo que procedemos levian:i
mente, só por que deferimos a l.Jetição a que 
s~ refere o parecer u. 31 que motivou o 
projecto que o acompanha. 

A Camara é testemunha de quanto escru
pulosa tem sido a commissão em deferir pe
tições, e tanto assim é que ella está sendo 
accusada de muito rigorosa. 

. O facto que motivou a elaboração do pro
Jecto que se discute, é ~or demais ,iusto. 

O governo concedeu as irmãs de um tenen
te, que füi metral!:ado nas trincheiras do Hu
mayta, uma pensão insignificante porque foi 
dada pelo soldo da tubella antia-a. Peclem 
ellas, agora, que lhes seja abonada nelata
bella moderna, couso. muito natural porque se 
tem concedido isso a muitas outras e até a 
titulares ricos, que não precis:i,vnm do füvor. 

A Camara, como se sabe, não ê obrigada. a 
aeceitar o parecer como a commissão o apre
enta,: yocle modifical-o e até regeital-o 
mesmo. 

Hn, já, nesse sentido, uma emenda apre
sentada t\O art. 2°, e declaro que estou de 
accordo com o collegu que a apresentou, pe
las razões que acabo de expender . 

O Si~. Costa -Tunior (1) diz que 
pelo qnc i\ca.ha de ouvir a. um dos membros 
da commissito, lm u iutenção de rejeitar-se o 
art . 2°, nm:) h~\ tamber.n a de conceder-se o 
que se determion no art. 1•1• 

Deve declarar que votci contra ambos os 
<\rtigos, porque votar n favor do l o é inques
tionavelmente abrir-se umn cxcepçfo em fü
vo1· da requerente com prejuiso de outros 
pretendentes que estejam nas mesmas cir
cumstancins . 

o SR. BEZERRIL-Então fü<;<'\ um projecto 
annullando tudo quanto o governo provisorio 
fez de esbanjamento. 

O SR. COSTA JUNIOR. responde que ha na 
Ca1fü1.rit uma propensão manifosta de se jus
tificar um a15uso com outro abuso ; é umr, 
tlleoria que o orador não acceita, antes re
pelle i;i limine . 

Entende quo o Thesouro Nacional jâ bas
tante sangra.do pela monarabia, muito mais 
sangrado tem sido por esta Republici;.t que 
anda por n-hi. 

O nosso Thesouro jà não pódc resistir a 
tantos ataques, e aaba.-se de tal modo depau
perado, que não temos direito de ser gene
rosos <lispondo do suor do povo em seu pre
j uizo. 

O art . 2° desse projecto envolveu para o 
Thesouro uma despeza. de milhares de contos, 
e o I\Thesouro, repete, j~ tão ludibriado por 
esta Republica, cuj,;i existencia é problema· 
tica, não póde mais supportat· sangrias desta 
ordem, e portanto vota contra os dous al'
tigos do proj~to, e declara como represen
tante da N::i.çao que vota, contra todas as pen
sões que se requererem. 

O Sr. Oiticica dà as razões por
que a commissão de que fü.z parte, suifragou 
a rretenção dos peticionar·ios. 

(1) Kiio foi revisto pelo or:ulor. 
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('..orno, porém, o ponto que mereceu a 
critica. dos·oradores que o pl'ecederam, é o 
relativo ao iirt. 20, diz que n commissüo 
rcsol veti · não coucetler pensões) mas para 
estabelecer um typo de concessão, que fosse 
submettido á apreciação da Cam'lra, formulou 
o ~rojecto em discussão. . 

si a Gamara approval-o, entram todas com 
justiça no uso de seu direito; sinüo, a com
missilo abandona todas as pretenções que este
jam nestes termos. 

Declara que o intuito da commisS<lo r idi
gindo o artigo como esta, foi sómente con
ceder igual füvor âquellas pessoo.s que rece
bessem pensão do Estado. 

E' preciso notar ainda. umu. injustiça que 
a commissfio quiz acabar ; e ess:\ injustiQ3. 
consiste em haver duas ordens tle pensionis
tas, uma, daquellas que percebem pela 
tabella. nova e outras que percebem pela 
tabella antiga.. 

Essa. ioj ustiça. foi que a commissüo quiz 
acabar. 

Si, porém, a. Camara entender o contm
rio, a sua i•esolu~~ão serviL·a de norma para 
o futuro p1•ocedimento da commissü.o. 

E, si é muito justo que oã.o se neguem 
pensões aos pa.trintas quo foram victimados 
uii cnmpanha do P:iraguar, precisrimos 
proceder com muita cautela, tendo em :.i.tten
ção os nosso~ recursos financeiros. (Ti·ocam
se apartes.) 

E' sua opinião que se deve-se conceder 
peusüo às familias dos que mo1•i•eram em 
combate, tambem se o deve fazer ás familias 
dos que lâ. fica.rwi inutilisados e a todas 
aquellas que pelo seu estado de pobreza me
reçam essil. protecçii.o do Estado pelos grandes 
serviços prestados na- guerra pelõs seus 
chefes. 

Mas é preciso fazel-o com a equidade, com 
escrupulo, evitando abt1sos e protecções e 
muito especialmente (lttcudendo as necessi
da.des que tenham, e aos recursos do thesouro. 

A nobre commissão propõe um augmento 
de pensão clada pela tabella antiga. e pede 
que esse uugmento equipare a pensão ao meio 
solclo thi tabella moderna . 

Ora, feito isto para uma, ó preciso füzel-o 
pum todas as pensionistu.s pela tabella an
tiga, pois todas se julcra.ríio com iguaes di
reitos desde que o Esta8o julgou r elevantes 
os serv1ços prestados IJelos seus chefes. 

Acba isso justo, mas acha que é preciso 
O Sr. Se11 zedello diz que acamam vêr a quanto monta esse augmento, esse 

acha-se na impossibilidade de votar quer o accressimo de despeza. 
a.rt. lº quer o art. 2°, porque para votar E' · h · t~-1, · 1 d 
O nrt. '10 coudemnando o 20. é praticar uma ' preciso que ªJª vua a eqmc ª e e que 

, haja. ta.mbem todo o cuidado com estas con-
iniquidade, é colloca.r em situaçã.o di.O:e- cessões. Faz estas considerações para. respon
rente pessoas que estã.o em idcnticas cir- der ao illustrado deputado por Alngôus. 
cumstancias. . s. Ex:. acha justo conceder ás familias dos 

Parece-lhe que tamb€m a Cnmara não pode militares mortos em combate um augmento 
vota.r o art. 2°. sem saber e.xactamente quaes do. pensão que recebem pela tabella antiga, 
são os compromissos que neste ~ssumpto 0 porque outras hoje team pensão pela tabella 
Esta.do jà tem tomado. Acaba. de ouvir de moderna. 
todos os la<los que se teem praticado largos s. Es. la.bera em equivoco sobre pensão 
abusos nestits questões de pensões: que se pela t abella antiga e meio soldo. 
tem auamenta.do extraordinariamente, e por Não lhe consta que ht\jam pensões pela ta
vez~ c~m injustiça., o numero de peusionis- bella moderna e si h:i. nisto injustiça, maior 
tas; que se tem me~mo dat!o pensões avulta- lm em receberem umas familias o meio 
da

0
s '~ªpesnsºeªstass que :C~di~~;:,1s~m. claro que a soldo pela tabella antiga e outras pela tabella 
~ , vv modern:i ; mas isso e inevitavel- e só uma 

Camara não póde absolutamente votar medida geral sanaria o mal. 
pensão uJauma, sem que conheçu. bem qual Parece-lhe que e razoa.-vel o 'luevae propor 
a somma 

0
de responsabilidades, qu~ ª esse o illustre deputado por Alagàas, mandando 

respeito pesa sobre o Thesouro ~ubhco. submetter o assumpto à commissão de orçn-
Mas, pelo que aca.ba. de. o~vir do ~0bEe meuto e de marinha e guerra para. que seja 

deputado por Alagoas,. a propria com!?-1ssao a questão estudada á luz de nossos recursos e . 
não sabe quacs os p~ns10mst.as 9.ue estão em à luz da. equidade. (Apoiados.) . 
coodiçõeS identicas as das 1rmas do bravo e 
distincto militar fa.llecido junto das ~ura
lhn.s do Humaytá ; -e a . Carnara. precisa t er 
isto em consideração, p01s trata-se de onerar 
o nosso orçamento, trata-se de sobrecarre
gar-se os cC1fres publicos conced~ndo este 
au..,.mento de pensão que, para ser Justo pre
cisa attingir as fa.mI!ias de t odos os que 
morreram no campo da batalha e se achem 
igualmente necessitadas. 

o Sr. Pire~ .Ferreira (1) diz 
que pela. e:rposição feita. pelo nobre relator 
da com.missão de fazenda., o illustre deputado · 
pelas Alagôas, pareceu-lhe que essa conces
são de :peusõ.es deve se~· feltn. não sô as fami
lias dos offic1aes e:ffeotivos, que morreram no 

(1} Não foi revisto -pelo orll.dor ._ 
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campo da bat:tlha, como :i.os offidaes 110nora· 
rio:). 

O go\·crno concedeu i1s familias dos offi
cines que tiulrn.m seL·viços relev::mtes,além do 
meio soldo o.. qne tinham direito, umo. pensão 
correspondente a outro meio soldo. 
P~ra qne essas familias não fic::i.ss21n,abau

donadns, entregues á miseria, o governo 
alem do meio soldo, que ellas iiercebiam,con
cedeu a importancin. correspondente a outra 
metade do soldo dl\ patente ; de maneira que 
tiveram esse favor, como disse, não só os offi
ciaes effectivos, como os voluntarios da 
pl.\tria., e assim continua.ram as fa.milias a 
gosar uma pensão correspondente ao soldo 
que tinhnm 03 officiaes. 

.Ma.s -isto e:r:i i)eln. tal>ella. :1.ntign.. 
As petiÇÕes, porém, qne se nch(\m submet

ti<ltls·no exn.me th Cnnmra, segirndo o orador 
estil. informa.do, anelam por 500 e tantas, e 
talvez este unmm·o esteja mnito a.quem dtt 
verdade. 

A idcn,, porlnnto, leml1m.rla pi:llo nolJrc dc
putndo ó muito ra~on.vel. Convém que o pro· 
jecto vi~ ii commissuo 1le orcn.mcnto porque 
trata-se de umn. qucstü.o <JUO affcctn. os re
cursos do Thesom·o, e tal ver. <itte mnitas ou
tras pensionistas se uchem nas condições da 
fnmilit\ do tenente Amorim, muitn.s outras 
familias de otlicia.es füllecidos no campo de 
bn.t::llha. 

o que é preci;;o, porem, e lembrn.r qne o 
governo concedia ess..1. pensilo correspor.dente 
ao meio soldo fui fü.mílias tlos ofilciaes qne 
tinham prestado serviços r eleYa.ntes; e é 
preciso examinar si as que actunhnente re
querem augmento de pensões pódem allegar 
os mesmos fundamentos. 

Levantou-se pam dizer a.penas estas duns 
pala nas. 

O Sr. Oiticica (1) diz que a com
missão de fazenda requereu a mesa da Camara 
dos Srs. Deputados que officiasse ao governo 
pedindo uma ~relação nominal de touas us 
pensões concedidas e o modo por que o foram, 
mas como essa relação não veiu até hoje, n, 
commissão resolveu dar o parecer que se acha 
em discussão. · 

O Sr. Gal:>ino . Besouro vae 
pedir que llle seja ccncecliuo retirar a. emcnd:.>· 
que nrn.ndou à me;;n, supprimiudo o art. 2° 
do projeeto, e substitnil-n. por um requeri
mento que vae apresentar. Antes, porém, de 
fazel-o, deve dizer algumas palavras cm 
resposta aos or::idores l:J. 'le o iir ecederam. 

Parece-lhe que ha uma. confusão, entre o 
qne representa meio soldo e o que representa. 
pensão. 

O direito a meio soldo às familias dos mili
tares, acha-se consignado em lei, e um direito 
reconhecido e estn.belecido ; a -pen~ão, porém, 
não constitue nm direito, é mera.mente uma. 
graça que o Poder Legislativo e o Poder E:te
cuti >o podem conceder qu:mdo tenl1am nttri
bui~s p:im isso, e nessas condicções esti~ a 
pensao dn req11erente. 

Sendo assim.entende que,não haverá incon
venic1)te, sendo reconhecida. a justi.;-.a que 
assiste à peticionaria, em que ~e.iti concedit.lo 
o :rngmcnto dessa pensão, afio sendo entro
tanto votado o art. 2• que mnudn. o.ugmentar 
todus as outrn.s pensões concedidas em circum~ 
stancias iden ticns. 

Si o Congresso julga que todas pensões 
estilo 11:is condições dc~ta de qnc se t rnta, o 
orador entende que 13 e11ti·ct(1.nto preciso exami
nar todas as pen~Ocs concecliclns por serviços 
prestados por otnciaes na guerra do Para.
guaz, e o estudo minucioso dessas pensões 
deve ser feito pelas com missões de orç~meuto 
e marinha e guerra, e nesse sentido manda à 
mesa o seu r equerimento. 

O Sr. Bueno de Paiva diz 
que o Sr. deputado por s. Paulo dis
cutindo o pa.recer da commissão exprimiu-se 
de maneim tal que faz suppor que a coromis
são de fazenda quer dispor, a m5.os largas, do 
dinheiro do Thesouro; mos os actos d:i. commis· 
roo provam exactamente o coutrarío. 

A commiss.io dá parabens a si p1•opria po1· 
ser o primeiro parecei.' que apresenta nesse 
sentido e veudo-se em serios embamços po.1·a. 
resolver sobre tantos e tantos pedidos, que 
tem sujeitos a sun. apreciação, fica com a sua 
norma traçada pela discussão que tem havido 
e pelo voto que a Gamara vae dar . 

Vem :'.L mesa e ê liclo o saguinte 

RequcrimMto. ····o illustre deputado por Aln,gôas pediu que 
~ parecer fosse á commissã.o de orçamento e 
a"Cômmissão de fazenda, entends exactamente Requeiro que seja remetfülo às comrois
a.ssim; entretanto, a mes.."l. enviou para essa sões ele m·çamento, e mari nha e guerra o p1·0-
commissão a pretenção de que se trata. ,jecto n. 31, da commissão ele fazenda e in:ius-

Parece-lhe, pois, que o procedimento da trias, para que, exigindo do Poder Execut ivo 
commissão de fazenda. responde ao pedido do as necessarias info1•maçües, deem tambem o 
Sr. deputado. · seu parecer a rospeito.-Gabíno Besouro. 

(ir Kifo foi revisto pelo :i.o.tor. 
E' onoorrada a discussão e adiada n. vo

êação. 
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Entra em rllscussão o projecto u. 31) e 11\io 
h:.wendo quem pedisse a palavrn foi eucei·
rada. a discussão. 

ao encetar este debate, sou obrig-J.do a de
clarar a V. Ex. que nilo conta-va. com esta 
tliscuss:.1o neste momento. 

E' encerro.da a discussilo, ficando atliatla a 
votação. 

Confesso que vou fallar sobre o assumpto, 
ape~as tendo por pont~ de partida algumas 
ligeiras notas que tomei na minha banca.da. Entra em 1"' discussilo, que 6 encerrada sem 

uebate, ficando adiada a votação, o projecto 
n. 39, autorisando um plano geral de linhas 
telegraphicas para a Republica Fedem!. 

Em seguida o Sr. presidente annuncia a 
P discussão do projecto n. 49, sobre bancos 
ele emissão. 

9 Sn. PRESJDENTE-0 projecto foi julgado 
ob.iecto de deliberação, publicado no Diario 
Offeci"l e hoje distrihui<lo de novo. Além 
disso, n. l ~ discussão ê unicamente sobre a 
utilidade geral do projecto. 

O Sr. Oiticica (pel(i orclem) diz que 
este projecto envolve :i.ssumpto de magna 
importaocia, e o Sr. presidente comprellende 
que, tendo elle sido impresso hontem, e r.lis
tribuido ltoje, n[o houve tempo parti. estu
dal-o. 

O Sn. ARTIIUR Rios - Só ha um meio; é 
V. E:o;:. fallar e occupar toda a horu. 

O SR. OITICICA. :icbn que e o caso em que a 
mesa. deve tomnr pnr si uma delibel'ação. A 
ma.teria. é muito grave, para ser discutido. 
quasi ao encer1·ar da sessão. Esper::i., portanto, 
que o Sr. presidente, tomando em cor.siclern
ç;1o a sua reclamaç-ão, adiará. o projecto par::i. 
segunda-feira. 

O SR. PRESIDENTE - Não h::t numero par::i. 
votar o requerimento de V. Ex. 

O SR. G . .um;o BEZOtiRO (pela ordem) -
Comquauto não haja uma disposição claro. e 
prech:ia u. respeito d:i. reclamação do :nobre 
deputado, eu entendo que ella tem todo. a 
razão, pedindo o adiamento independente
mente de votação da. Gamara. Tomb-a 
liberdade de lembrat' a V. Ex. a reclamação 
feita ha dias pelo 11obre deputado '[)elo Para, 
pedindo que os pl\receres fossem impressos e 
distribuidos com 24 ou 48 horas de antece
dencia antes de serem dndos para ordem do 
dia. A mesa ficou de providenciar a respeito; 
e eu fazendo hoje roinlw. esta reclamaçfio, 
entendo que V. Ex. pôde por si mesmo sa
tisfazer o pedido do nobre deputado peh1s 
Ahlgóas. 

O SR. PR:ESlDEJ)('TE - A Gamara compre
hende que eu não posso satisfazer a reclama
ção dos nobres deputados, porque o regimento 
m'o veda. Si a hora dos trabalhos estivesse 
a termiuur poderia adiar .a discussão pela 
hora; mas ha ainda um:i. hora para trarolhar; 
alem de. que uma deliberação da mesa podia 
dar logar a abusos. . 

O Sr. Sanipaio Ferraz -
Sr. presidentr:l, estoç. inteiramente de accordo 
com as judiciosas ·considerações feitas pelo 
nsibre. deputado pelas ·Ala~oas, que tanto se 
preoccupa com assumptos Ciesta natureza ; e 

. O SR. S!Ull'AU? FimttAz-Quero. a.penas pe
dir a V. E:t. e a Gamara desculpa de não 
tratar o assumpto como elle merece e de não 
cogitar das hypotheses que ene -vem levan
tar, com o desenvolvimento que reclamam as 
dive1'Sns disposições do p1·ojecto. • 

E', Sr. presidente, uma grande verdade,quc 
o estado tiunnceiro <lo paiz deve ser a pre
occupaçfio de todos nós. e nüo considero a 
crise po!iticn. e sochll, quo atrn.vesso. o Brazil, 
tão g-rallllc com<.> u. crise Hnauccira. ( A1Joia
do« .) 

Sabemos l[UO rlcpois da. gloriosa. lei da 13 
de nm.i(), o trabalho agt·icofa ontron cm uma 
cl'isc pel'manente, tLbtll:.trlo como Hcou, Sr. 
prcsiclcnto, no re;.rimon p•i~ado, oito teor.lo 
alndn. sido recott:>lituitlo ['ela Rep11hlicn., po1·
qno. todos couhocem f] U<J par:i isso não tem 
sido sulTici~nto o auxilio 1.k. immig1w;ão, e 
que $Ó devHlo aos gr;rndes recursos âe treson 
quatro estados, é 11ue o Bra7.il apresenta. um 
certo ospecto de prosperidade, bem como a 
sua lavoura, que aliits, como sempre se dir., 
e o elP.meuto principn.l d:i riquez;1 publica. 

Si assim é, si acha-se o paiz-em uma crise 
permanente, crise, que vem··-do antigo re
gimen, que vem do tempo das instituições 
mortas, e devidas aos desregramentos, aos 
esb~njamentos propositaes e systematicoõ, ú 
inc~ria das administrações publicas antece
_ dentes ; si ê certo que essa crise não podia 
deixnr de aggro.vnr-se com o estabelecimento 
de instituiÇões de credito, tal como o Banco da 
Republica .• dotadas de privilegias e de con
cessões, que incontestavelmente iriam em
baracar e perturbar ainda mais a marcha de 
nossas finanças, tambem é por isso mesmo, 
Sr. iiresidente, legitima a nos..~ preoccupação 
ajusto o nosso interesse em aoordar estes 
assumptos. 

Mas, si por um lado, isto é e~ncto, por 
outro não é menos certo que o decreto insti
tucional desse banco está em pleoa execucão, 
não é menos certo que já emittiu mais do que 
pretendia fazer em pouco tempo, pois que 
tem cerca de 200.000:000$ de suas notas em 
circulação; e isso faz ver que as bases com 
que elle foi creado relacionam-se com grandes 
interesses publicos, formam um systema ii
.nanceiro completo . . o que nUo se póde negar 
e que· o nobre ministro da fazenda do go"\'erno 
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provisorio tivesse abandonado as idéas que 
o.doptavti quMdo e:<::pediu o decreto da cre•t
çã.o do banco, porque nos primeiros tempos 
S_ Ex. proclamou, por im1iortantissimo rela
torio de St<li. elaboração, o systema. da unidade 
banca.ria, dn, emissão sobre lastro exclusi''º 
de ouro, sobre fundo metallico, e posterior
mente acceitou a pluralic.l.Me da emissão, com 
ramífiroçci33S de banco2, lastro de p11pel e 
npolices da di>ida publica. 

l\Ie arrojei, Sr. vresidente, a tomar a pa
lavl·a. sobre o projecto, sem competencia 
alguma (Pki'o ápoiados gerae.<:) e 1ipenas por 
amor pue tenho a, estes estudos, a esta ordem 
ue questões; e como em dias p;issados apre
sentei um requerimento sobre assumpto qne 
se prende ao pro.iecto ln.nçatlo pelo meu nolJre 
collega, tomeJ a liberdade de pedir à genero
sidade ela Camara alguns momentos de o:tten~ 
r;.ão JKl1'a. expol' ao falentoso deputado pelas 
Alagóas, as duvirlns que em meu espirita 
suscita o seu importante trabalho, certo de 
que S. Ex. as dissipara com o lJr\lhantismo 
com que costuma fallar nesta casa. 

O qne é uma verdade, senl10res, e que desde 
logo se comprehende, é que do projecto em 
discussão, de seus considerandos e de suas 
disposições, depre!Jende-se que o Banco da 
Republica >ae ser inutilisado, que o Banco 
da .Republica vae ser e:s:tíncto ... 

O SR. OrT1c1cA- Não apoiado. Só daqui a 
dous ao.nos puder entrar no reg-imen da con
-versão, continuara. 

O SR. SAMPAIO FERRAZ- E' verdade que 
uma das disposiçoes do projecto, dâ. dons 
annos para a liquidação do Banco da Repu
blii?a e para a liquidação tle todos os bancos 
que tenbam a emissão facultada pelo decreto 
de 17 de janeiro. :Mas, não é menos verfade 
que o projecto foi além das earantias e dos 
privilegias concedídosàquelle estabelecimento 
pelo seu decreto in;;titucioual, porque este dá 
um verdadeiro curso forçado ao papel emit
tido pelo banco depois de 12 mezes de cambio 
ao par, isto é, as notas emittidas só serão 
con>ersiveis depois de um :umo ininterru
ptamente de cambio de 27 dinheiros por 1$, 
ao passo que o projecto esmbelecc dous annos 
de curso forçado para todos os bilhetes de 
bancos, com lastro em our·o ou em apelices e 

• "'.'que tenham a emissão füculto.da pelo g-overno. 
O SR. MA.NOEL FULGExcro - O banco da 

·Republica não pôde ser bruscamente ata-
1'..acfo. 

O Sá. SA)IP .A.10 FERRAZ - O nobre repre
sentante de Minas diz e diz judiciosamente 
que o banco ela .Republica é um estabeleci
meo.to que não póde ser bruscamente ata
cado .•. 

O Sa. ~"{OEL Fuw:ENcro - Sob pena de 
grande desastre. 

o Sn.. SAUPAIO FERRAZ - ... sob peua ele 
grn.nde desastre, ~ou pena. <la promover-se 
um crach enorme uesta praça e é- dever ele 
todo o homem publico, é dever de todo o pa
triota eYitar as consequGocias que factos(lessa. 
ordem podem produzir, 

Eu, Srs. deputados, sou infaimmenta con
tra.fio aquelles privilegios, áquellas conces
sões amplas feitas ao banco da Republica no 
decreto qua o instituiu. 

N<i.o tive com S. J: X., o Sr. ministro da. 
fazenda do governo provisorio, nem si quer 
a solidariedade do pensm11ento, e mental 
mente comlxüi as bases e os planos em que 
taes priv:ilegios e iaes concessões se assenta
ram u.o ser org~<nisado o banco. Mas o que é 
exado, é que o banco já fez sua emissão, o 
que é exncto é que elle está funccionando ; o 
quo é verdade é que organízou-se de tal modo 
esse estabelecimento de credito, que, como ha 
poucos dias tive occ;1sião de vos dizer, é elle 
um verdadeiro estabelecimento do estaclo, 
de~cle que o. sua orgo.nis1çeio oficial foi, por 
:tssiln dizer, o que instituiu o s0u credito. 

Sou contrario, repito,n. esses privilepos e a. 
essas concessões. Toll:w ia, o decreto foi ex
ecutado e agol':.i somos obrig<1dos a nos sub
metter a todas as consequencias, até certo 
ponto desastrosas, de semelhante instituição. 
Não podemos atacar de frente e iior uma. 
fôrma radical um decreto que esta ern plena 
execução, e p11.rece-me antes que devemos 
com todo o cr te1·io, com toda a reflexlio e com 
todo o ptttriotümo acompanhar os dius amar
gurados que esse banco tem trazido a todo o 
paiz, empenhando os mais vivos esforços para 
obviar os males qnc nos assobe].'.bn.m. 

Devemos cogitar de outros meios que n.Ui
viem os males que pezam sobre a nossa vi:la 
financeira. 

O Sa.. OtT10IcA-Não ha outros. 
O S&. S..i..~tPAIO FER RAZ - Desejo pedir aos 

competentes que se inspirem nos sentimentos 
que todos devemos ter, os de servir ao paiz 
com patriotismo. 

O Banco da Republica uão poderà ser or-. 
ganísado em outros base:! ? 

O SR. OmcrcA - Níoguem impede que se 
apresente uma emenda nesse sentido. 

O SR. SA11IPAI0 FER:a.A.z - Não tenho in
timas relações pessoaes com o Sr. Mayrink, 
cligno presidente daquelle banco, a quem tri
buto muita consideração, e conheço apenas 
tres dos directores, seus compa!!.heiros, mas 
creio, como disse, ha poucos dias, que o sr. 
Mayrink é a pessoa mais atribulaâa com- o 
esta<lo daquella instituição bancaria. . ... 

Creio que a situação do Banco da Republica 
não é devida à inexperiencia, nem a falta. de 
patriotismo e de critel'io desse illustra e.a. va-
lheiro. . 
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Senão sô o ba,nco da Republica, como todos 
os bancos. não teem tido apoio do governo, 
nas suas 'difficuldades, si é verdade que torto 
esse pessoal que se ingero n• s assumptos ti
nanceiros do P'Jiz não encontra ~Liioio na go
vernação publica, porque razão, dominíHlos 
pelosentimento d~ iiem se~vil· ao pn.iz, não 
havemos ele lemorar med 1d11s e planos de 
qua,lq_uer esnecie, q_ue não sejam a extin~:ão 
hru~ca de u[n estabelecimento que encerra 
em si tã-0 gr~1nde somma de interesses? 

O SR. OrTICICA- O projecto visti. unica
mente á abolir o cur;;o forçado. 

O SR. S;DIPAIO FERRAZ- Diz-se que a nos
sa circulaçiio é exagera.da.. que o pt1iz não 
comporta mais moeda. pap~L mas, eSSõ.lS obser
vações attem-se à uma ligeira e superficial 
inspecção do nosw estrido economico. 

Antigamente o [l.gricnltor, f!U0L' rosse l'ÍCO 
ou pobre, tinha nn. pesso:• do commissario o 
sett pequeno baoqu•;iiro, pois era elle '.lnem 
paga.va todas o.s suas rlespeza,s por _ma.is \'a· 
riadas e numerosas que foremJ-fo.Je dn-sc oxa.c
ta.meute o coutrario,o füsendeiro tem 11cces
sido.de de possuil' p:tpel moed<t em sna pro
priedade agricola pn.m occo:-rer de prompto 
a todas as necessidades. 

Hoje o salario é pn.go a.o colono com fre
quencia e promtidão e &'\.bem os Srs. depu
tados que este o quando ate razer um pe
queno peculio com o qual ou compra um pe
daço de terl'as, ou se retira para a Europ<t. 

Logo, sõ po1' este motivo, se pode procla
mar que grande parte do papel moedo. não 
circula e immobilisa-se. 

Esta questão da emissão de papei moeda e 
muito seria e assenta em uma engrenagem 
difficil e complicada. 

Existem no mundo dous ban~os princi
paes de emissão, qne teem attravessado 
crises politicas medonhas, o Banco de França 
e o Banco de lnglater1•a sempre á salvo de 
fallench1 e de liquidação . . 

O Banco de lnglateri•a ê dtado como o 
banco deposita.rio ele todo o dinheiJo vadio 
das praças da. Europa é um banco que rece
beu aquella grande somma. da França e da 
Allemanh:;i. no tempo da. guerra Franco·Prus
siana, e que em um momento dado as entre-
gou sem abalo e nem perturbação. . 

(T1·ocani-se iliv~rsos apartes). 

o Bnuco de França tem atravessado muta
ções até de regimen politico, corno fossem 
duas restaurações e duas revoluções, sem 
deixar de presta!! os grandes serviços que 
nesses criticas momentos exígem a segural?ça. 
geral e a tranquillidade publica, ~udo devi.~o 
á frl'meza de sua engrenagem e a sabedorm. 
de sua organisação. . 

Uma directoria que representa o interesse 
geral dos accionistas e um presídente que é 

C:un&ra V. I 

nomeado pelos governos, eis o segredo prin
ci pai lht su<~ pel'manencia feliz e robustecida, 
desde a sua fundação por No.poleão I. 

Repilo, S!:!nhores, pJ.rece-me que devemos 
cogibt· Je uma reorg-anisação prudente e 
cl'iteriosn., e nilo uc'1.ba1; com essa instituição 
de um mod9 l1rusco, quaodo se sabe que a 
emissão feitü já se elev<\ a somma conside
ru.vel. 

Senhores, o paiz està prospero ; ha índus-
teias no·;as qne se desenvolvem. . 

B.ouve, 0 certo, o levantamento febril de 
em prezas e companhias; porêm, o que ê ver
dade é que muitas dessas emprezas ficam e 
permanecem; outras hão de· fundir os seus 
interesses mutuas. 

Z>l"eshts condições, quando não nos é dado 
ne~·ur :~ prosperidade üo paiz e podemos dí~er 
que follzment0 a lavoura atravessou a crise 
de il'aball10 sem soifz-er os gra.ades males que 
iiotierhun ter occorrido; r1mindo podemos dizer 
que neste anno a lJroducç:io do café se eleva 
talvez a oito milhões de saccas ; porque r azão 
havemos de manifestar panico, e nos sub
metter inteiramente aos graves prenuncias 
de uma deprc:::são cambial, que incontestavel
mente, em grt~nde parte, é só devida a espe
culação~ 

Não lia um motiYo uuíco que e:s:plique re
soavelmente a depressão medonha do cambio 
neste momento. o nosso café é a nossa libra 
ster'lina; temos uma producção enorme este 
anno, e é justamente quando o cambio esta a 
baíxat' ! ! Falla-se em crise aguda da Pra<;.1, 
mas não é porque os bancos uão estejam re
gorgitaudo de deposi.tos, . e sim, porque não 
querem emprestar dmhell'o, e querem pre
textos para estabelecer commissões, que não 
existiam nem devem existir em operações de 
credito. Os bancos teem quantias enormes à 
sua disposição, e não as utilizam com receio 
dos jogadores e dos especuladores. 

oru., se os bancos teem dinheiro, é por que 
os particulares o teem, uma vez que parte do 
numeraria dos bancos é representado justa~ 
mente pelos depositas. Qual a razão desta 
sêcle de dinheiro~ 

Esse phcuomcno -provém mais verdadeira
mente do pouco críterio com que o gouerno 
permittiu que se levantassem empre.zas de 
toda a ordem, algumas das quaes se caracte
rlsava:m 'Pelo méro intuito de lucro dos seus 
orgam&•dores. 

(Trocam.-se differente aparte,~.) 
o que me parece que esta. n~ espir_ito de 

todos é justamente que o cambio esta obe
decendo a essa.· depressão por moti vof:1 que _não 
estão inteiramente explicados, por motivos 
mysteriosos, talvez pela simples especulação 
dos jOgadores. . . . . 

Não sei a que s~tem~ ti.nance!l'o_o.nobr~ 
relator da commissao allia. o seu espmto. S1 

70 
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-S~ . :EX. entende que o Banco da Republica 30 °/o 40 capital ; em terceiro logar, nem si
quer a emissão é feita no valor do deposito, 
porque, dfzo § 2°, do art. 2'>, que o Th13souro · 
Nacional dará em bilhetes 9/10 º/o do valor · 
depositado. 

0 =:SR. ÜITICICA.:...90~/~. 

. deve ser inutilisado, dàndo-lbe apenas dous 
annos para a sua liquidação, mas dous annos 
d_~ ~urso forçado, porque r~zã_9 estabelece que 
ós· · futuros bancos de em1ssao tenham a sua 
ba..se '-em ·· ouro, em apolices e , em · titulas? 
S. Ex;, por conseguinte, não e pelos bancos 
de fundo metallico tão sómente, e acceita. a O Sa. SA.M:PAIO FER.R.Az - Ou 90 °/o e a 
emissão .bancaria baseada . em papel. mesma cousa, conforme tomarmos a e:rpres-

S• Ex. estabelece no art. 1° a liberdade de são. 
emissão, mas, as restricções que lhe faz mais Accrescenta, porém, o nobre deputado: as 
adeante, são de tal ordem, que me,lhor poderia sociedades anonymas que exercerem füncções 
dizer-se: · não é livre a emissão de notas de de banco não poderão de modo algum possuir 
banco. · · accões de bancos e de . emprezas -industriaes. 

· . Quues são as operaeões, qual é o negocio, a 
No§ 1° S. Ex. diz que os bancos depo- especulação licita, o grande objectivo dessa.s 

· sitarão no Thesouro 30 °/o do seu capital. sociedades anonymas ~ Sua acção ficará mais 
.Mas el;l pergunto: é isto garantia. sufficiente, do que limitada, seus lucros muito reduzidos 
guando a emiss..'i.o póde ser feita tenclo por e conseguintemente menos garantias o.trere-
base ouro, a polices e atê outros titules ? rão aos portadores do seu papel. 
; S.. El:'. o explicará depois, com a proft- Pôde ser que com uma explanação maior 

ciencia. que tem demonstrado. Mas, em do seu pensamento, o nobre deput>1do ex:pli
seguida S. Ex. diz, no§ 2°: «esses bancos re- que mais ampla e completamente esse ponto, 
caberão do Thesouro Nacional, em bilhetes que me parece muito obscuro, perdõe-me que 
9 1/10 °/o do v:i.lor dos títulos publicas depo· lhe diga. e isto sem offensa; assim como, sem 
sit~dos. · · > duvida S. Ex. explica1•á outras disposiçOes que 

Ora, pergunto, qual é o lucro dn.s socieda- tambem me pareceram confu~s. 
des anonymas que vão exercer funcções de Por exemplo, diz o pro,jecfo, que os porta
bancos ? qual e a garantia para o possuidor dores do. papel dos. bancos l'eceberão on e~ 
de bilhetes~ Si o projecto permittisse aos ouro ou em prata o valor, da. nota. Pare-

. bancos e ás spciedades anonymas que iunccio- ce-me que o nobre deputado devia em di:trer~n
nass~m (loi::no bancos, possuirem titulos de tes artigos estabelecer disposições_ ,(}oµµe;t!l-S, 
Qutr.a na~11reza, que não os do Estado, explq.,. harmonicas, homogeneas com seupens~iµ.ento 
r.arem, . t .o4os .. QS horisontes da especulação e não em uma. sô disposição (lizer: em oµr:o 
licita, criteriosa e . prudente, po4er-se-hfa ou em · prata, sem· estabelecer uma base, sem 
ainda suppor que o nobre deputado atirava o estabelecer a porcentagem em que ess~ cpn-

-. proj~to. dominado por .boas intençqes ~m . re- versão se póde · fazer. de modo qne a pr~()rt 
·. lação a9s portadores das notas da emissão não se- sabe em que moeda é feita a con-=

: ;·: ' '. , baneari~, e cpm relação aosaccionistas dessàs versão • 
.,., _ ·. emprezas. - -· . . . .. . .. -Estou aualiysando rapida1llente as disposk. 

Em seguida, por~m, ·Do art. 3°, S, Ex~ diz ções do projecto; porque, como· disse; fui sur.,. 
· · q:µe. é .::veaado . aps ban(!()S .de . emis§ão tor-na- prehendido por esta discussão e só pude ler 

rem".'.S!3 .poss,uidores.40 .acções de bancos e com- o projecto hoje nesta casa. . 
P?-n~jc:~~ri.J;lduf?triaes~ A que fi~a reduzido então Pelo § a que acabei de referir;..me e por 
o h1Çrà .c1a ·sociedad(3 arionym~? em .qaA<:>pe- .outras disposições, o que parece é qu.e o The,.. 

_ rações vae ella situar os seus capitaes Y souro Nacional é quem emitte todo o papel · 
:0-SR; ~ ,OITICICA..-- v. Ex. não encontra. isto dos bancos, seja qual for a somma a emíttir. 

qu.e q11er, nem no Banco da França, nem.no Suppóe,-se, leudo o projecto no art~ ~0, que 
B d I 1 t · é a livre a emissão; no entanto, elle .esta,, 
. ~p.e_o ª'· ng ªerra. belece posteriormente restricções que fazem 

_ ~ - ~ ;:_~ -~R~ .S.A.M.J'Ató•' FERRAZ -- Eu quizera_que desapparecera perspe(itiv~ .<J.essa )~berQ.ade. 
· ·outros collegas; · -competentes ·· em -assum ptos U,cna cre~ção. e:x:traordih~ria do project9 ,~ à · 
.~nanceiros, como é o nobre a:utpr do projeçto, facqlda.de ·· que dà ~o tribunal de contas corµ 

·· me dissessem si ;a disposiÇão . do arL 3° é ou ralação aps bancos de emissão. o tribunal de 
_~ão m~~ira~~nte-prohibitiva da exi.st.encia dos coqta~, §efi4ores~ ··é . um verdadeiro . espant~ 

aneos . - . lho p~r~ as ~oçiedades bancarias q11e quize-
-- Oj 1ql;>re .. ~~P~}~d9 ,d~ que as ~ocieda~es rem ~mitW; --.~s~·~isa os banco~ chama a 

. anony'mas;-que qm.zerem· exereer funcções.de · 00.!J..~ os acciOnIB.ta~ . . .. -
·ba.Ilcõ;aepO.Sitàrãõ30°/.>do seucapitat · · · . . . .· - - · ,·.· -

': •· Eµr ,primeiro logar; :q.ão vejo i•_azão :p~ra O SR.. OITiclcA.".":"'"Nao, se~Ç>r~ _ . , 
-_ : qµ~ sé, µtjiite :9 d~~~!@; :.eP! ; §eg~l).do 1 o_gar" . O S~:. S.µn> A.Io FEa~~ .•. re~~inge a , 

- esse deposfünião _-é garante; ~ao· contrario, e c1rcu~çao, .quand,o ,entender neces~no. e con. · · 
, ; · insigniticaI?-te, -desde. q~~ - _é ~onstjtuido _por veni~nte, exige augmento de d~PQêit9~&YJ.ll- , . 

.... ~ ::~~;_;:: ·::: -. . - : ~ .. ·· ~~ --- - ~ . ... - , ~ ~ -~:·: __ :. _ _. .. _~ _··X<:~~;: 
•.- ··:·,. •, . .. _. _·--• ·.: . __ ,:~ ~ -~ . ,..~:.·.:~:-~ • . ,·,;.. • - <•:, •' •· r°' . ~- • ··~-;.,-~ ),•·_-'_; ~~ ·: _: .. ~~->;'..'.~, . :: · · · 
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do da mesma maneira entender conveniente servas e a certos cuidados. Nem sempre nos 
e necessario, pratica uma serie de actos ver- proprios parlamentos devem ser discutidos, 
.dadeiramente dictatoriaes de modo que, não com absoluta amplitude, pontos melindrosos 
tem esses bancos o ministro da füzenda por e que teem relação intima com o credito 
seu superior hierarchico. Esses esfa,beleci- publico, do qual depende a felicidade geral. 

• mentos, creação do nobre deputado por Ha poncos dias ret'eri-me a uma brilhante 
Alagóas, não podem ter vida propria, porque operação: financeira feita pela m~s pódero~a 
o tribunal de contas é quem hade dirigil-os, companhia de viação ferrea deste paiz ; cipe
contrariantlo suas idéas financeiras, sabendo ração que vem mostrar que o nosso credito 
si elles podem emittir ou não emittir ; no externo está em condições de vantagens que 
tribunal de contas é que elles vão beber não occorrem agora para o nosso credito 
inspirações para seus negocios, encontrar interno. 
ampn.ro para seus planos, e o juiz supremo As praças de Bruxellas, Londres e Pariz 
de seus a.ctos. E' o tribunal de contas quem entravam com a somma de 20.000,0ÓO ster
diz si - podem fazer a emissão, é quem linos para essa operação, exigindp apenas q~e 
póde :i.ugmental-a, quem póda diminuil-a, o nosso governo ou as nossas companhias erl.-
quem póde pedir n;iv;1s garantias. Log-o, esse trassem apena,s com 2 1/2 milhões, . ·. 
tribunal fica constituido, por assim dizer, no Já tive occasião de dizer que o Sr .Lowndes, 
proprio banco ! ! espírito activo e intelligente, e o Sr. Méllo 

o SR. OITICICA-Tem apenas a fiscalisação Barreto, ex-presidente da Companhia Leopol-
no f1m do anuo. dino, homem arrojado e emprehendedor, se 

acercaram do governo, lembrando-lhe medi-
0 SR. SA.:\IPAIO FERRAZ-O projecto uiz, das, fazendo-lhe propostas e pedindo-lhe re-

no § 3° do at•t. 2°: c~sos clirectos ou inclirectos, e o gove~no 
« Apresentar-d.o nnnualmente um relatorio nao se moveu, 

exacto do estado do banco ao tribunal de Porém elles, por si e com o patriotismo de 
contas do Thesouro, afim de dar a conhecer alguns bancos e capitalistas censeguiram le
cas suas t_ransacções e o computo da garantia vantar aquillo que era insignificante deante 
existente em valores para os bilhetes emit- daquella somma que vinha da Europa, e em 
tidos. poucos dias t'azel-a chegar á 2 1/2 milhões 

E diz no§ 4° do mesmo artigo: sterlinos. 
~ Restringirão (os bancos) a circulação ou Ha pouços annos o Sr. Belisario de Souza, 

augmentarã.o o deposito de garantia, quando financeiro distincto e de uma perspicacia in
exigido pelo tribunal de contas, por verificar contestavel, adiantou 10.000:000$ á Compa
a insufficiencia das garantias existentes.» nhia Leopoldina, importancia da. compt·~ ·da 

Logo, o tribunal de contas póde exigir Estrada cte Ferro de Cantagallo, pois já es':" 
allgmento de deposito, pôde restringir a c1r- tava levantado na Europa um emprestimo . 
culação e, por assim dizer, inutilisa, ames- para esse fim. . · 
quinba, reduz a nih:lidade o banco emissor. A directoria entendeu-se com aquelle mi ... 

Por um dos paragraphos do projecto, 0 nistro de saudosa memoria, e declarou que 
Thesouro póde mandar retirar da circulação achava-se em di:fficuldades, que não tinha 
um decimo por cento dessa mesma circulação dinheiro sinão na Europa, que não podia to
baseada nas apoiices. . mar cambiaes, porque o estado desse ·m:er:-

0 nobre deputado, auto.r do pro,jecto, ou é e.ado não o permittia, e nessas .con(].içqes, 
livre emissionisfa ou restringe a emissão, cer- pedia um expediente, uma me~ida qu~lq:uer, 
canelo-a de embaraços extraorclinarios. quando esta operação estava fe1t1:1. e era v~n.:. 

- tajosa para a companhia. . .. 
O SR. SERZEDELLo - A base em a.polices o ministro da fazenda mandou imm.ediata .. 

serve para os ba.ncos novos. mente pl),gar os l0.DOO:OOO$ à prom~iá .. Q.q 
0 SR. SAl\rPAIO FERRAZ-O projecto não )1io, somma que lhe era devidf!;, _e .p~oY41Jl~ 

expiaria o assumpto de um modo dese_jado, e da compra da Companhia C~~tªgl:).llp, 
não atira para a discussão disposições expli- Veja~se~ p9r conseguinte, qµe i~porta-µt~ 
citas que fizessem immediatamente compre- serviço não prestou aqueile estadis~ e qu~n~ 
hensivo-o seu pensamento financP.iro. tas não foram as -vantagens Plll'~ ~o µo~§9 

O projecto diz que .é livre a faculclade de credito no exterior. Um acto sirripl~s, opp.or~ 
emissão; mas, pelas restricções que apresenta, tunamente praticado, desviou · difficulâàdes e 
vê-se que não é essa a smi orientação. einl'J(lraços qu(3 por assim dizer a:trectayam 

Sr; presidente, serà este o momento pro- os proprios interesses do paiz. ·· · · · · · . 
picio par .discutir um assumpto desta ordem ~ Desci a esses detalh~s para_ mostrar que 
E' pt•eciso notar que a viP.a tinanceira de um;;t o nobre deputado que .. me deu ne~ di~ Urq. 
nação qualquer, sobretudo a nossa vida :ti- aparte não tinha ·razão dizendo· que era um 
nanceira, deve ser submettida a cel'.tas re- absurdo avançar que o nosso credito externo 
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·esta-VS. e!ll :1Jê. regtllar~ . quando o nóssocreditó a recebél~os;··._ e agora fez-se o deposito ·ae 
interiio.estava depriniido .. , . - ?' < ·" · .· ·•·. 20 __ · ._o_oo_ conto __ s_ em __ co_n_ s_ olidad<is ingle_ies. · · .. · 

__ .Póis, senborés, sfcom o:cambio actua.lde~ .. 0 SR. SAMPAIO FER.RA.i- Eu sou inimi.,.
0 : preciado como poucas>vezes o temos tido ; si da eno!!I'ena~em economica do Banco ·d· a . ·Rºe-

com-essa sede de dinheiro, com esse Ie-vanta- <' 

.menfo0de tantas empreza,s, algumas das quaes' publica ; ·entendo que foi um acto de temeri
·.· "- producto de mera phantásia especulativa ·; se· dade ªinstituição desse banco e que . a base 

ainda assim nós conseguimos levantar na em que se fundou não serin. a me1hor; mas sou 
· -Europa 20 milhões sterlinos; porque razão ~a;quel.les que enten~em que devemos nos' su

os particulares não encontram nos bancos Jelt.~r as consequencias daquillo que infeliz
qualquer . quantia e os emprestimo são feitos mente já está feito. 
com a taxa de juros de 12, 14 e 16 º/o, além O SR. OITICrcA..:-0 projecto não trata de 
de uma celebre commissão moderna e tambem liquidação dó Banco da Republica. 
exage;rada ~ e SR. SAMPAIO FERRAZ-Mas .liquida-o 

Si os particulares com titulos de compa- dizendo no art. 1° que fica limitada a emíssã~ 
nhias e bancos, até com acções do proprio á que existe actualmente. · 
banco da Republica, o:fferecidas como caução, Como não o liquida, se nem metade ·da 
não encontram dinheiro·, eu tenho razão para emissão està feita ~ 
affirmar que o nosso credito externo existe Sem embargo, Sr. presidente, agora que o 
em um pé de vantagem em que não està o projecto està lançado, eu faço um appello aos 
nosso credito interno. 9ompetentes desta Camara para que venham 

E é por isso que eu observava ha pouco, se a tribuna esclarecer este assumpto, orien
seria este o momento propicio para levantar tando o meu espirita no pensamento de que 
questões desta natureza. sera possível obviar-se os males numerosos 

Sera este o momento psycologico para que nos assoberbam neste momento, tentando 
levantar uma questão grave como seja a da a reorganisação do Banco da Republica. 
emissão bancaria livre ~ O governo tem fiscaes, e certo, mas em 

Será esta a opportunidade para apresentar em geral, com honrosas ex:cepções, esses fis
aqui um projecto regulador, amplo, absoluto caes não tiscalizam cousa nenhuma. Nós não 
e completo, de toda a ordem e natureza dessa podemos ter os 12 mezes de cambio ao par ; é 
emissão~ uma chiméra. E se assim é eu concluo di-

~ -se as nossas preoccu-pações são patrioticas; zen.do que· se esse ba11co e verdadeiramente o 
se os nossos intuitos são puros, congreguemos Banco destà Republica, âpesar de falsiftcada, 

. os nossos esforços ·no estudo de bases que se e se elle é realmente o Banco . desta Nação, em 
· prestem a um . reorganisação · desse grande -virtude da sua responsab!lidade, nós os repre

estabelecimento de credito; lembremos aqui sentantes deste paiz devemos antes de tudo, 
um meio, um recurso, um expediente para reorganizal-o. Sel'à muito mais patriotico, 
obviar anossa situação :fi.rianceira; mas, não ser~ uma med.!-d_a muito mais criteriosa .. . ·.·. , · ~ 

. queiramos lançar o paiz em um descalabro N;stas condiçoes, eu peço desculpa a . V . . 
, : completo, em uma desordem financeira e J3!x. P?r .te~ levado ~anto _tempo sem add_u

bancaria, acabando lioje com aquillo que hon-· zir esta h~e1ras cons1deraçoes e peço tambem 
t~m: fundamos, ainda _ que imprudentemente. desculpa a Gamara por t~r occupado por tan-

; · ·· . · · . · ·. ··.·.· · . ·. . ·. ·; to i:empo a. sua attençao, , assegurando aos · 1 

.. DISse ha pouco . que o decreto que mstttmu illustres deputados · que 0 meu desejo é ouvir 
:. o b~co da Republica? amb_9ra .0 meu d~sco- quanto 'antes a palavra fluente do nobre de;. 
nhecupento da mater1a, nao tinha a mmha putado de Alagóas, que eincontestavelmente 
a:dhesao. . . . _· . um dos que aqui mais se preoccupam com .os 
, .~as, re:tlicta!!J.OS qu~ em todo o caso elle assumptos -financeiros. - ·. . . · ··: . •· .··· . 

,. ' ~~ .fundado, Ja ellllttio um~ grande SOI?ma, E parece que posso concluir peclin.do a 
-)l! 1;em .prestad() algµm serv1ç_?, e tem a sua todos os meus collegas idéas, reflexão; e . so- . 
. :·;/fr~nt~ Uil'.l coU.ega, _n~sso pat:-1ota,. emp~ehen- bretudo muito patriotismo~ (Muito bem.; muito 
. ·· · aeaor, .homem que _nao. _ gu~r ~a para . Sl todos bem! 0 -.orador e felicitado pelos seus collegas;) . 

esses grandes cap1taes que as vezes ganha · ·· · · . : . '- .. ; . ..· .... · · .·. ·.· · 
·:n,~. __ s s_u_. __ as es_pe. cul_. __ ações,_ eª. nt~s os atira. __ ; __ como Fica~ discu_ ssa_ o a~ad: .ª .. pe. la :hora . . _//'/_·_. _·_.· · 

se me informa, a novas emp'r:'ezas, abrindo Vem a mesa a segu:mte .· / / . 
as5izzi nova8}u_~usfyias ' e trabalhando pelo · · D 

7
:_ • . . - · ·· 

futuro do paiz. . . . . •. . . . . . . . ecw.ração _ . 
''"""'''' i-O '.~R.·; ... ~~~A~.:r~;.:p~ti:i.o~a.~ q:q13.,J~ª-' .. P9.1k: .. . ... ~ P.~.~!~~'?. _gp.~:~ ~~tiy_esse presente ·a, sesSão . 

cos dias, e:ngm.do a · casa. Rotschlld de Londres. de · nontem · teria' 'votâãõ"pe1o""sií'óstítutí"'10·" ·1fü" ~·· ·" 
deposito para : q~e o;. ban.co .. pudesse .saccar'. Sr. A·mP.hilop~o ao projec~o de lei que regula 

< sobre alla,:eUe. so qtµz :;rnandar .· p~a la . fün-. ~ inater1a de mcompatibilidades •. =- Casimiro. •; 
. _- . - ~ _49s: braZiJ.e4'o_s_; ,~A :~a ,c'-Rotschild ·- negoU:-~e .J~n.~or~~:' .... .• '._·_,_ .:_-:, .. L ··: · .·-.·-- · .. :· __ :._·-~ ···:-· ·· :·· ... · .•:······ ::; .: .~~~: j 

;v,-..;:.~ :=·-.. ~::: ·.::: :. - , , ;J-~:-:·- . . :: -~ -~· .. -,. ~ -.,_ 
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Vão a imprimir-se, para entrar na. ordem 
dos trabalhos os seguintes 

PROJECTOS 

N. 13 A -1891 

Concede amnistia aos implicados nos movimen
tos armados no estaclo do Pará 

. A_ commissão_ de constituição,_ legislação e 
. 1ust1ça., a gue foi presente o proJecto de lei 
n. 13, offerec1do por alguns membros desta 
casa, e pelo qual se concede amnistia aos re
voltosos do Pará, tendo examinado o mesmo 
projecto, vem otrerecer a consideração da 
Gamara o seu parecer. 

o projecto, que motiva a sua opinião, não 
veiu acompanhado de prova ou documento 
algum attinente ao facto de que se occupa . 
. A commissã9, na impossibilidade de pronun

ciar-se em virtude dessa falta de provas, 
teve que recorrer ao que lhe consta de pu
blicações de caracter semi·official, feita nos 
jornaes desta capital, nos do Para, e nos te
legrammas, que se devem suppôr de origem 
governamental. . 

De todas essas publicações se deduz, que 
na.s vesperas de se installar o congresso da
quelle Estado e ela eleição de. seu governador 
definitivo, sur&'iu uma sedi~.ão popular com o 
fim manifesto ue impedir a realização desses 
actos. 

Consta mais, que essa sedição armada tra
vou luta em campo raso com as forças do go
verno, dando-se um combate relativamente 
~orti.ado e longo, o que quer dizer que as 
!orças sediciosas eram tambem relativamente 
:raumerosas, pelo que verifica-se: 

e impedem o acerto dos julgados, reveste aos 
olhos da sociedade o aspecto de uma barbaria 
que de~urpa os costumes publicos; 

Considerando que a sedição politica, muito 
embora . prejudique a ordem social, comtudo 
tem no fundo intuitos de certo modo respei
taveis, pois que se prendem a princípios e 
crenças, e poem em jogo os dictames da con
sciencia de cada um, embora exaltados pelas 
paixões: · 

E' de_ parecer que o proj ecto merece a ap
provaçao desta Gamara . 

Sala das sessões, 24 de julho de 1891.
Aristides Lobo. - Amphilophio. - Leopoldo 
ele Bulhões.- F. Glicerio.-Chagas Lobato.
Chaves. - França Carvalho. 

N. 13-1891 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Ficam amnistiados todos os 

individuos que directa ou indirectamente to
maram parte nos movimentos armados que 
tiveram logar no Estado do Pará, em dias do 
mez ~e ju?-ho do corrente anno, e em perpe
tuo silencio os processos; que por esse motivo 
tenham sido instaurados. 

s. R.-Sala das sessões, 9:de julho de 1891. 
F.Badaró.- Alcides Lima.-Cesar Zama.
Nilo Peçanha.-Froes da Oruz.-Augusto Vi
nhaes.-J. Avellar. 

N. 1 A-1891 

Prohibe e1n todas as relacões officiaes e em 
quaesquer actos pubUcos o uso de titulas nobi
liarchicos e de conselho, etc., etc. 

- 1°, que o movimento era evidentemente 
sedicioso; 

- 2º, que 0 seu fim era puramente politico, A com.missão de constituição, legislação e 
pois tendia a impedir actos de organização justiça, a cajo estudo foi submettido o projecto 
definitiva. daquelle estado. . n. 1 daCamara dos Srs. Deputados: 

Ora, sendo assim, a commissão conside- Considerando que as disposições do referido 
rando, que a amnistia, sendo como · é, uma projecto se deduzem logica e manifestamente 
medida de excepção às leis criminaes, e ao do principio estatuido no art. 72 § 2° da 
exercício regular das attribuições soberanas Const~tuição da Republica; -
da magistratura, é determinada por motivos Considerando que, estabelecendo esse prinêi-
extraordinarios de alto interesse social e poli- pio, a lei constitucional não fez sinão coiis~. , 
tico; grar uma garantia consoante â indole e 

C0nsiderando que essa medida, consagrada nature~a das instituições democraticas ; 
pelo art. 27 da Constituição, é destinada a Considerando que, na especie de que trata 
inanir odios e resentimentos, que si perdu- o projecto, não se verificam-direitos adqui
rassem no seio da socied_ade, abrangendo ridos-e·· que, portanto, não desrespeitando elle 
grande massa de população, teriam o merito a regra constitucional da não retroactividade 
u_nico de romper os laços da fraternidade so- da lei, seria irrecusavel a competencia do 

... ~1.ªcibj~~f1tW6PCi~~··lºiâ~faao··a.0,··grariilê·1rn: ~~~;.~ge·Ei~tof:!~~Jre;a,~.;~~~ha~~~-, .. 
mero de cidadãos alem de ser difficil tarefa 2a. parte do citado art. 72, § 2°; 'mas, 
para ajustiça, pela complexidade de circum- . Considerando que é deficiente o projecto, 
sta.ncias, que embaraçam a exactidãa da prova, -porque omitte a declaração dos e:ffeitos civis e 
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a de sancção penal resultante da -.iolação de 
suas disposições , 

E' de parecer ciue o mesmo seja substituido 
pelo seguinte: 

Art. i. 0 E' prohibido em todas as relaÇões 
offié.iaes e cm qmiesquer actos publicas ou de 
náturez<i juridica, o uso de titulos nobilinr
chicos ou de conselho, bem como de condeco
rações das ordens ex:tincta.s. 

Art. 2. 0 Os actos praticados com infr:tcção 
do artigo antecedente serão nullos de pleno 
direito e incorrerão na sanc~.ão penal deter
minada em lei c1•iminal. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em con
trario; 

Amphitophio, presidente.- Gonçal1'es Cha
ves, relator.-Aristide.~ Lobo.- Cha_qas Lo
bato.-F. Glice1·io.-Lcopoldo de Bv.lhües.
França Cm·valho. 

PRO.TECTO 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1. 0 E' prohibido em todas as relações 

officiaes e em quaesquer actos publicos, por 
força. do art. 72 § 2° da Constituição füi Repu
blica, o uso de titulos nobilia.rchicos ou de 
conselho, bem como de condecorações das 
ordens extinctas. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposi~õss em 
contrario_ 

Sala das sessões, 22 de junho de 1891.
Moniz Freire.-Astolpho Pio.-Athayde Ji1-

nior.-Barbosa Li'i'ria.-Pedro Velho.-Antão 
de Faria. - Caroallv;,l.- }d. de :Dfagalhties.
NHo Peçarilui .. ;.... José Bevilaqua.- Gonçalves 
Ranios. 

PARECER. N. 89 - 1891 

Indefere a petição do pessoal do Laboi·atoi·io 
.Nacional de Anatyses pedindo augmento de 
iienc íme1itos. 

À' éomfuissão de fazenda e industria foi 
presente a petição do D.t'. José Borges Ribeiro 
aã Cósta. e outros fonccioaarios do .Labora
torfo Naciôhal de Analyses, em que, allegando 
a exiguidade i:los seus vencimentos em rela
ção a?S .de i;mtf~S repartições publicas, pedem 
o augmento de vencunentos. 

Dizem ois peticioiiarios que o decreto n. 9.311 
de 25 de. outubro de 1884, desligando o La
botatoi'io da Faciil.dade de Medicina, e o de 
n r277 G .. . de 22. de marÇo .de : 1890 que.deu .. 
nova organiiação àqti.elle estabeledmento, 
riiuito prejtidicara::n ao dito pessoal, alguns, 
dos qua~s. ainda. mais ag-g'.ravados foram por 

. 
terem sido privados das n.ccumrilações, ve
dadas pelo a,rt. 73 da Constituicão. 

A cornmissão entende que aos peticionarios; 
por equidade ao menos, se deveria mundat• 
equipara.r os seus vencimentos nos que per
cebem outros de igual categoria,, descripcio
nu.rfameute augmentados no' rcgimen do Go
verno l'e. vi1;;orio. 

Ha, porém, uma infinidade de funccionarios 
que estão em identicas condições que os peti
cionarias e justo seria nttender a todos. 

Julga a. commissilo que, sem se conhecet• 
com ftrndamentos reaes a receita provavel da 
União, após as discriminações d>lS i·endas, e 
bem assim a quanto mamam precüsnmente os 
seus encargos, não é licito no CongreS3o en
trar jit no rranco regiu en de repara~ões que 
affectam ao Thesouro, de erro e injustiça qne 
po5sam ter sido commeitidos no período anor
mal de uma. revolução, alguns dos quaes, 
ta.lve;z;, inevítn.veís, precisam s·~~· bem avalia
dos, atim de que a repamção não seja uma 
nova injustiça. 

Assim, pois, é de par.?cer que seja indeferida 
a. petiçãu. 

Sala da:> se~sões da commissão, 24 li.e julho 
de !891. - Aslolpho Pio. - Be:errit, - M, 
J.1loura.- Leite Oiticica..-.Mui·s'7..- A .. nfonia 
Olymho.- Bueno de Paiva. 

N. 40 - 1891 

Indefe1·e a~ peliçues do s officiaes amam1e11ses 
do A}·chiiJo Publico e de "lia.noel Josê Viefra, 
continuo do mesmo A.rc!.ivo. 

Os peticionarios das duas inclusas petições, 
como funccionarios publicos, estão nas mesmas 
condições que os do Laboratorio Nacional de 
Ano.lyse. 

A comi:nissão, reportando-se n.o que ex.pen
deu no parecer n. 89 de hoje datado, conclue 
do mesmo modo pelo indeferimento das pe-
ticões a. que este se refere. . 

Sala. das sessões d<i commissão, 24 de julho 
de 1891.- Astolpho Pio.- Bú~r;·il.- Leite 
Oilicica .- .1lfa1·colino 11fo•1ra.- Polycarpo 
Viom.-· B'Ueno de Pai~a.-Mursa.- Antonio 
Olyntho 

N. 41 - 1891 

Indefere a prete~ão do IJr. Julio Cesar Be
rengi1er, soln·e sua aposen!ado1·ia 

O supplicante allegà ter serviào por mais 
de 33 annos ·e ha 10 que esta no gozo de 
sua. .. a-posenta!:l.ori;i, . .. f'<l.~~ .qµ~ ~~ . alt~r~ .. ·.~.de
creto de 21 de maio de 1881 que o aposenfoü 
com ordenado proporcional, no sentido de 
ller aposentado com todos os vencimentos, 
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como se tem concedido aos juízes de direito 
e outros desembargadores que se aposentaram 
depois de 15 de novembro do anno pro:x:imo 
passado~ 

A commissão entende que não é justa 
a pretensão do supplicante e por isso é ele 
parecer que seja indeferida a petição. 

Sala das sessões, 24 de julho de 1891.
Astolpho Pio. - Bezerril. - M. Moura.
Mursa.- Bueno de Paiva.- Antonio Olyntho. 

N. 42 -1891 

Indefere a petição de Mariano Antonio da 
Fonseca, sobre equiparaçcio de vencimentos 

O peticionario, que é agente de compras do 
hospital de S. Sebastião, allega exiguidade 
de seus vencimentos que não comportam as 
eictraordinarias despezas que é obrigado a 
fazer no desempenho do seu cargo, e por isso 
pede que seja equiparado os seus vencimentos 
aos de um seu collega do hospita.l de Santa 
Barbara. 

A commissão acha que o peticionario tem 
direito a que se llle abone uma gratiricação 
para essas <lespezas extraorrlinarias que po
derão ser tiradas dos eventuaes do Ministerio 
do Interior a quem foi dirigida ::t petição do 
supplicante manda.da encaminhar para esta 
Gamara. 

Quanto a equiparação de vencimento:; aos 
de outro empregado de igual cathegoria, 
allegada pelo supplicante, a commissão 
abunda nas mesmas considerações formuladas 
no parecei· sob n. 89 tambem de hoje, refe
rente a igual pedido dos funccionarios do 
Laboratorio Nacional de Analyse que manda 
indeferir a petição. 

Sala das sessões 1Ja commissão, 24 de julho 
de 1891.- Astolpho Pio.- Bezeri·il.- Leite 
Oiticica.- M. Moura.- Bueno de .Pai'va.
Polycarpo Viotti . ..=;; Antonio Olyntho • ...;.. Mursà. 

N. 43- 1891. 

Indefere a petição de D . Anna Josephina 
Garcez da Cunha, pedindo uma pensão 

A peticionaria D. Anna Josephina Garcez 
da Cunha allega ser neta do brigadeiro 
reformado Carlos José da Costa e Silva, e 
bisneta do general Raphael Pinto Bandeira 
e ser pobre, pelo qU3 pede uma pensão. 

tesco, que, mesmo provado, não lhe daria 
direito a pensão requerida. 

A commissão é, por isso, de parecer que 
deve ser indeferida a petição. 

Sala das sessões da commissão, 25 de julho 
de 1891.- Astolpho Pio.- Bezerrit.- Leite 
Oiticica.- JJfürsa.- Antonio Olyntho. 

N. 44-1891 

Indefere a petição de Pedro Antonio de Paiva, 
ex-empregado da extincta casa imperial, pe
dindo urna pensão. 

Foi presente á commissão de fazenda e 
industrias um requerimento de Pedro Antonio 
de Paiva, ex-empregado da. extincta casa 
imperial, pedindo uma pensão. 

Dos documentos apresentados nada se colli.;. 
gindo que justifique tal pretenção, é a com
missão de parecer que seja indeferido o 
requerimento. 

Sala das commissões, 24 de ,iulho de 1891. 
-Astolpho Pio.- Polycarpo Viotti,..;.;.. Leite 
Oiticica.- J.f. Moura.- Mursa . ...;.. Bezerril. 
-Antonio Olyntho.-Bueno de .Paiva. 

N. 45 - 1891 

indefere a petiçíZo de D. Amelia Leopoldina 
Rabello deVascoticellos, pedindo pensl!o 

Foi presente â commissão de fazenda e 
industrias um requerimento de D. Amelia 
Leopoldina Rabello de Vascon.cellos, viuva 
do tenente-coronel José Rabello de Vascon-
cellos, pedindo uma pensão. . 

Tendo a peticionaria, como declara, a 
quantia de 108$ mensaes, correspondente ào 
meio soldo que de direito ltie cabe, comó 
viuva de tenente-coronel, é de pàrecer a 
commissão que seja indeferido o respectivo 
requerimento. · 

Sala das sessões da Gamara dos Deputados, 
24 de julho de 1891.- Astolpho Pio . ..- Po
lycarpo Viotti.- Leite Oiticica • ...;.. M. Moura~ 
- M ursa. - Be:Jerril. - Antonio Olyntho.--
Bueno de Paiva. · 

N. 46 - 189.l 

indefere a petição de D. Ft'ancisca Amalia de 
Bittencourt Cardoso Guimarães, sobre pensão 

Comquanto os referidos generaes tenham 
prestado bons serviços à patria no tempo de Foi presente á commissão de fazenda e 
colonia; como se depreh~nde dos trechos tran- industrias um requerimento de D. Fràncisca 
·scríptos··ctos · Annaiis da ántiga"pYovfacia:d:o "Amathi. de;·Bittencouft Cardoso Gúimarães.;. 
Rio Grande do Sul, todavia a supplicante não viuva do juiz de direito aposentado Francisco 
apresenta documento algum do seu paren- .José Cardoso Guimarães, pedindo umá pensão._ 
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Os motivos alleg·ados no requerimento não 
são bastantes que justifiquem a pretensão da 
peticio?ai.fa, sen:Jo a comm~ssão de parecer 
que seJa 111defer1do o requerimento. 

Sala das sessões, 24 de j ui ho de 1891. -
Astolpho Pio.- Polycarp·> Viot i.- Leite 
e Oiticica.-M. Moura.- Mursa.-Bueno ele 
Paiva.- Antonio Olyntho.- Bezerril. 

Judiciario e não do Legislativo, é de parecer 1 

que o requerimento do peticionario seja inde
ferido. - Amphilophio, presidente. - Fran. 
cisco Glicerio, relator.- Aristides Lobo . ....;. 
Gonçalves Chaves.- Chagas Lobato.- Leopoldó 
de Bulhões. 

O SR. PRESIDENTE marca a seguinte ordem 
do dia 27 : 

Võtação das materias encerradas; 
N. 47 - 1891 Continuação da 1 a discussão do projecto 

n. 49, limitnndo a somma actua!mente exis
Indefere a petição da Baronesa de Santa Can- tente no paiz, a circulação elos bilhetes ele 

dieta, solicitando pensão bancos e do Thosouro, não conversíveis em 
metal; . 

A' commissão de fazenda e industrias foi Discussão uoica elo parecer n. 32, mcle-
presento um requerimento ela Baronez1t de ferindo a pretição de Adelaide Telles 
Santa Candida, viuva do magistrado de igual Pires ; 
titulo, pedindo uma pensão· Discussão unica do proj ecto n. 22, conside-

Do exame minucioso dos documentos apre- rando reformado 0 ex-capitão do exercito 
sentado~ não se evidencia a justiç~ d_a sua Chrispim de .Mello e castro; 
pretençao, sendo. de parecer a comm1ssao que 2ª discussão do projecto n. 32, approvando 
deve ser mdefer1da. 0 accordo feito com o plenipotenciario do Perú 

Sala das commissões, 24 de julho de 1891. ampliando o e.xistente sobre a execução de 
- Astolpho Pio.- Polycarpo Viotti.-Bueno 1 cartas _roga!orias; . _ . 
de Paiva. - Leite Oitic1ca.- M. Moura.- Coht1J1uaçao da d1scussao do requerunento 
.Mursa.- Be:;erril.- Antonio Olyntho. do sf.. Jose de Bevilaqua sobre a prisão do 

Dr . .Annibal Eloy Cardoso. 
N. 48 - 1891 

Indefere a petição do general M.iguel Maria 
Fram;ini sobre indemnização a que se julga 
com direito. 

A commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça, a quem foi presente um rnquerimento 
do general Miguel Maria Franzini, vem dar 
o seu parecer. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

\ 
27ª SESSÃO EM·27DE JULHO DE 1891 ' 

Presidencia dos Srs. ·Oliveira Pinto ( 1° vic~~ 
presidente) e Matta Machado 

AQ meio-dia, o Sr. presidente declara. 
não haver sobre a, mesa expediente a ler, 
antes da acta. 

Allega o.peticionario qu-e, em data de 12 de 
julho de.1872, celebrou com o Ministerio da 
Agricultura contracto para a introducção de 
immigrantes, por si ou por companhia que 
organizasse; o Sr. Frederico Borges:<;-Em 

Que, organizada a companhia, depois de sessqes a que não pócle comparecer, dous illus
haver dado começo de execução ao seu con- tres deputados, um por Minas Geraes e outro 
tracto deu-se a impossibilidade, promovida por S. Paulo, levantamm reclamações que á 
pelo governo brazileiro ele então, de se eles- primeira vista parecem muito justas e funda
empenhar de seu compromisso, pelo que tem das, sobre êt actual administração da Estrada 
pedido ao mesmo governo indemnização por ele Fyrro Central do Brazil. · 
prejuízos e damnos R lucros cessantes; Si estivesse presente quando se fizeram 

Que, nos termos da clausula XIX do con- essas reclamações, o orador teria, ao menos, 
tracto, as questões que se suscitarem entre em aparte, dado a SS. E;xs. algumas das ex
elle reclamante e o govemo, devem ser de- plicações que neste moinento vae apresen
.cididas por arbitros, mas que, por sua parte, tar. 
tendo sido apresentado o seu arbitro, não tem Amigo e admirador do illustre profissional 
querido o governo apresentar o seu ; que se acha á frente da admnistração daquella 

Conclua reque~endo que esta Gamara ob~i- granP.a empreza, que tanto honra o l:lrazil, 
gue, por uma ler, a que o governo brazile1ro sabendo dos esforços por elle empregados para 
cumpra esta claus~la arbitral do contracto. que a estrada de ferro corresponda ao ser

Isto posto, .e cons1de. rando a commissão que l viço importantissimo que tem de satisfazer, o 
a competencia para obrigar o cumprimento orador não póde ficar silencioso deante da
das clausulas do contracto alludido é do Poder quellas reclamações. 
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Antes de tudo é preciso attender á~ cir
cumstancias especialissimas do paiz, mor
mente em relação á Estrada de Ferro Central 
do Brazil. 

O digno profissional, chamado a tomar a 
direcção daquella importantissima estrada, 
entrou em uma épocha anormal, quando alli 
havia uma gréve tremenda e triumphante ; 
teve pois de lutar com as maiores diiflculda
des, tendo de desenvolver o seu espírito con
ciliador, as suas notaveis habilitações, e pes
soalmente pode com summa difficuldade res
tabelecer de alguma forma a regularidade 
do serviço e inspirar confiança ao pessoal, o 
que conseguiu por suas incontestaveis quali
dades de administrador. 

O proprio director é o primeiro a confessar 
que o serviço não esta como elle deseja ; mas, 
repete, as circumstancias especialissimas que 
occorrem actualmente, ainda não poderão ser 
de todo removidas pelo seu trabalho e dedi
cação_ Antes de tudo deve-se attender á anor
malidade da quadra, pelo excesso da exporta
ção; e em segundo logar á concurrencia 
extraordinaria que a Estrada de Ferro Geral 
tem empregado, no sentido de desviar da 
Central grandes quantidades de café e outras 
carg1,1.s, dando em resultado que, não podendo 
car-lhes vasão, fel-as como de subito, con
porrer aos pontos de entroncamento com 'll 
Central, accumulando assim o serviço. Esta 
é a verdade; e o orador está certo de que os 
nobres deputados, desde que conheçam estas 
circumstancias, farão a devida justiça áquelle 
digno funccionario, que por todos os modos 
louva veis tem procurado corresponder á eon
fiança do governo e do publico. 

O SR. BuE:No DE PAIVA-Ninguem conser
vou o funccionario; mas a verdade é que ha 
grande irregularidade no serviço. 

o Sa. l<'REDERICO BORGEs-Occorre ainda 
uma terceira razão, a deficiencia do pessoal, 
explicada pela grande concurrencia feita por 
innumeras companhias; de modo que os func
cionarios mais antigos e mais habilitados da 
Estrada de Ferro Central attrahidos para esta 
grande febre de industria no paizteem abando
nado aquella estrada, procurando as vanta
gens que essas companhias lhes ofierecem e 
que o governo lhes não póde dar, attentos os 
meios limitados do orçamento. 

Ha ainda outra razão, e da ma.ior impor
tancia. 

E' preciso que os Srs. deputados saibam 
cioe o primeiro pedido que aquelle digno func
cionario fez ao governo, ao assumir a direc
ção daquella estrada, onde encontrou aliás 
vestígios assignalados da notavel administra
ção do Sr. Dr. Ewbank da Camara; o primeiro 
pedido, digo, foi de material rodante, carros 
e locomotivas, afim de satisfazer as exigen-

Camara V. l 

cias crescentes do serviço da Estrada de 
Ferro Central. 

Até hoje, porém, não foi satisfeito este pe
dido. 

Senhores, um outro ponto das reclamações 
aqui levantadas pelo illustre deputado a que 
me acabo de referir, foi a critica á medida 
da suppressão do cargo de chefe do prolon
gamento e a reunião das funcções deste cargo 
ás do trafego, da administração. 

Parece-me que não ha razão para esse re
paro, e o nobre deputado deve attender a 
que realiza-se assim uma economia conside
ravel para os cofres publicos, além de que é 
facto incontestavel, que davam-se sempre 
questões entre a administração geral e o di
rector do prolongamento da Estrada de Ferro 
Central. .. 

UM SR .DEPUTADO-E era o Thesonro quem 
pagava. 

o SR. FREDERICO BORGES ... questões que, 
como disse o nobre deputado, sempre se resol· 
viam com grandes prejuizos para os cofres 
publicas. 

UM SR. DEPUTADO-Essa accumulação é 
inconstitucional. 

o SR FREDERICO BORGES-Com a provi
dencia adaptada veiu estabelecer-se a unidade 
de pensamento e a unidade de administração, 
o que é essencial em um serviço dessa na tu-· 
reza. 

Sr. presidente, eu poderia ter .guardado 
essas explicações para quando . vressem as 
informações pedidas nos requerimentos dos 
meus illustres collegas, que levantaram essas 
reclamações ; mas,desde que os rap.aros f~itos 
foram tão serias e tão grandes, Julguei de 
meu dever apresentar as considerações que 
acabo de fazer em defesa de um funccionario 
que de perto conheço, e que se recommenda 
pelas suas habilitações profissionaes, pelo seu 
zelo pelo serviço publico e pela sua compe
tencia. 

Entendi por isso que não podia demorar em 
offerecer á Gamara essas explicações. 

Ul\I Sa. DEPUTADO - Mas elle não podia 
supprimir o lagar de director -d~ prolonga
mento, isto era da competencia da Ga
mara. 

o SR. FREDERICO BORGES - Foi um acto 
do governo, fundado em razões de grande 
irnportancia, como acahei de expor. 

Lembre-se o nobre deputado de que estamos 
em uma quadra, em que toda a economia é 
louvavel. .. 

UM SR. DEPUTADO - Foi uma economia de 
15 contos. 

o SR. FREDERICO BORGES ... além de 
que, ouve aquella outra;razão, que apresentei, 

71 
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sobre a conveniencia resultante da unidade 
de direcção de serviços, que se ligam e cor
respondem intimamente. 

UM SR. DEPUTADO - Um director só não 
póde tomar conta de tão importante serviço. 

o SR. FREDERICO BORGES - Si o honrado 
deputado attendesse para as condições espe
ciaes da época, veria que o Dr. Crockat de Sá, 
com um nome feito no paiz, está praticando 
um acto de abnegação, continuando á frente 
da Estrada de Ferro Central do Brazil, por
que, só elle, como outros seus collegas, 
teem tido muitas solicitações para empregos 
mais rendosos. 

Portanto, em vez de partirem da Camara 
reclamações desta ordem, devíamos relevar,
tanto quanto fosse possível, qualquer falta e 
promover os meios necessarios, para ha
bilitar o director daquella estrad:t a satisfazer 
as exigencias publicas. 

Eín vez de tão repetidas censuras, e que 
parte da imprensa tem reproduzido, si bem 
que jà tenha ultimamente modificado o seu 
juizo, em vista de explicações razoaveis quei 
teem sido apresentadas, parece-me que devía
mos procurar outros meios de resolver essas 
difficuldades e nunca augmental-as, nem tor
nar um logar daquella ordem mais cheio de 
difficuldades do que é. 

Estou de accordo com os illustres depu
tados nas considerações que fizeram relativa
mente ao ponto de que o serviço não é cor
recto e não attinge ainda a perfeição que 
todos desejamos. 

Neste ponto posso dizer que o proprio 
director Br. Crockat de Sá está mais do que 
ninguem convencido disto e tem pedido ao 
governo os meios necessa!'1os que o habilitem 
a remover essas difficuldades ; mas só em se
tembro espera que chegue o material por elle 
pedido, tendo então os meios promptos para 
satisfazer plenamente as exigencias do ser
viço daquella estrada. 

Como póde o director daquella estrada acu
dir de prom pto a todo o serviço, si lhe faltam 
os recursos ~ Isto é o mesmo que os Srs. de
putados quererem que um general dê batalha 
sem soldados. 

UM SR. DEPUTADO-Nós censuramos a su
pressão do logar de 2° director. 

o SR. FREDERICO BORGES-Os nobres depu
tados fazem pesar a sua reclamação sobre o 
governo que não dá os meios e eu defendo o 
funccionario zeloso no cumprimento dos seus 
deveres, a quem não cabe a responsabilidade 
das omissões notadas no serviço, e que toem, 
apeznr da deficiencia dos recursos, satisfeito 
o mais que é possível a regularidade no 
grande movimento de trabalhos da Estrada 
de Ferro Central. (Aparte do Sr. Glicerio.) 

o SR. FREDERICO BORGES - o nobre depu
tado esteve na pasta da agricultura e sabe 
que pela deficiencia de pessoal que ha na Es
trada Central é quasi impossível organisar 
um serviço especial de prolongamento. 

Sei de sciencia certa, que em vista da 
deliciencia de pessoal teem sido convidados 
estudantes da Escola Polytechnica para 0s 
trabalhos do prolongamento e, que final
mente recurnm por não quererem ser simples 
auxiliares. 

O SR. F. GLICERIO- O prolongamento da 
Estradft de Minas e a construoção da Estrada 
Central estão entregues a uma das primeiras 
capacidades de engenharia, o Sr. Cunha Bel
trão, que até hoje não se empregou em in
dustria particular, porque não deseja deixar 
o serviço do E:stado, e o governo dispensou-o 
inconstitucionalmente. 

o SR. FREDERICO BORGES-Não entro nesta 
questão; o que sei é que o pessoal mais ha
bilitado e mai;; antigo da estrada teem sahldo 
por encontrar maiores vantagens em outras 
em prezas. 

Cqeio ter cumprido o meu dever, pro
curaDdo dar as explicações necessarias sobre 
as reclamações levantadas pelos nobres depu· 
tado,s a quem me referi. 

O governo não pôde ainda .attender ás 
recl2fmações feitas pelo director da Estrada 
ele F1.~rro Central do Brazil, e este, apezar da 
deficiencia de meios, tem-se desempenll\ldo 
o mais satisfactorin}pente possível da ardua 
commissão, que lhe foi commettida, desenvoi
venqo actividade inexcedivel, notavel corri:
petencia e extremado zeJo pelo interesse pu:.. 
blico ; e quanto ao prolongamento, não fal
tem os recursos indicados pelo illustredirector, 
e a E]strada Central, dentro de tres annos, terá 
cheg11clo a Pirapora. 

Esta é a verdade, que só faz recommendar 
o nome do Dr. Chrockatt de SiL e hoqrar a 
sua administração. 

O !Sr. Ga bino Besouro pede 
a, paléwra para fazer uma 1·ectamaçao contra 
o que foi publicado no Diario Otficial a pro
posito da discussão havida nesta ca's,a ante
hontem. 

No discurso do nobre deputado por Pernam
buco cujo nome pede permissão p11ra declinar, 
o Sr. José Mariano, vem a resposta a um 
aparte do orador que o sorprehenrleu, por
quanto ella não foi dada nos termos em que 
vem publicada. Sabe que a mesa não é res
ponsa.vel por estas faltas, assim como tambem 
não quer. tornar culpados qs Srs. tachygra
phos. A confusão é tal ás vezes que estes 
enganos podem clar-se. Assim é que no dis
curso do Sr. José Mariano, diz-se (lê): 
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«o SR. GABINO BESOURO-Nem eu a ~orno 
como injuria, e mesmo o Sr. deputado póde 
dizer o que quizer. 

« 0 SR. JosÉ MARIANO diz que ;;e o nobre 
deputado julga que o orador lhe dirige alguma 
injuria, está prompto a responder, aqui ou la 
fóra.» 

A Camara sabe que tal cousa não se d':lu, 
mesmo porque o orador reputa o Sr. José Ma
riano bastante respeitador das praxes parla
mentares, pa,ra vir lançar a um seu co!lega 
um desafie> destes. Não sabe si o facto se deu 
com outro collega, mas 5abe que não se deu 
com o orador. Faz, pois, esta reclamação, 
lembrando a conveniencia de que em casos 
destes, os debates não sejam publicados sem 
que os Srs. tachygrophos consultem o orador 
ou o deputado que der o aparte, p1ra evitar 
estas contradicções. (') 

O SR. PRESIDENTE-A mesa tomará na de
vida consideração a reclamação do nobre 
deputado. 

O Sr. Cantão-Pedi a palavra para 
tambem fazer uma reclamação a respeito ela 
publicação no Diario do Congresso das poucas 
palavras com que justifiquei uma reclamação 
que ante-hontem tiz, relativamente ao pro
jecto apresentado pelo nobre deputado por 
Minas, concedendo amnistia aos revoltosos 
do Pará. Nessa publicação lê-se o seguinte 

« Faz essa reclamação para que se não lhe 
attribua a injustiça de suppor-se que,como re
presentante do Pará, assim como todos os 
seus collegas,iuio empregaram meios para que 
o projecto não tivesse andamento. » 

Foi justamente o contrario disto que eu 
disse, foi que não queria que me attribuissem 
nem aos meus collegas do Para a injustiça de 
suppôr-se que estavamas empregando meios 
para que o projecto não tivesse andamento. 
Portanto, mando a mesa uma rectificação 
neste sentido. 

Aproveito a occasião para dizer que,quando 
o nobre deputado pela Bahia, Sr. Amphilo
phio, explicou a razão por que ainda não tinha 
sido apresentado o partJcer da commissão a 
respeito desse projecto, eu não me achava já 
na casa, por me haver retirado por incoin
modado, senão nessa mesma occasião teria 
retirado expontaneamente o meu requeri
mento, porque o meu tim era sómente pedir à 
V. Ex. que desse andamento a esse projecto. 
na fórmtt do regimento, visto que se tinham 
passado 15 dias sem que a commissão ti
vese aspresentado o seu parecer. 

Mas a mesa declarou-me que não o podia 
fazer sem consultará Camara, e na occasiãu 
em que a consultou não me achav<t presente; 
sinão indepen(j.entemente do convite de S. Ex. 
para retirar o meu requerimento, eu o faria 

( 1) Fez-se a correcção. 

expontaneamente, desde que S. Ex. acabava 
de dizer que o parecer· estava prompto, mas 
que não tinha sido apresenta'.lo porque um 
dos membros da commissão desejava obter 
informações officiaes. · 

Faço esta declaração para que não se sup
ponha tambem que eu insistia no meu reque
rimento com outro intuito que não fosse o de 
ser o projecto submettido á deliberação da 
Camara. 

Mando a minha rectiticação a mesa. 

Rectificação (') 

Na publiçação da reclamação qu~ fiz na 
sessão de ante-hontem sobre o proJecto de 
amnistia aos revoltosos do Pará, no ultimo 
período, em que se lê - faz esta reclamação 
'para que se não attribua a injustiça de sup
pôr-se que, como representante elo Pará, 
assim como todos os seus col!egas não em
preg-aram meios para que o projecto não ti• 
vesse andamento-deve ler-se-a injustiça de 
suppor-se que, como representante do Pará 
assim como os seus collegas empregaram 
meios para que o projecto não tivesse anda
mento. 

Sala das sessões, 27 de julho de 1891.
Cantão. 

O Sr. I~oclrigues Alves-Pedi 
a palavra para renovar um requerimento que 
tiz ha dias solicitando do Ministerio da Fa
zenda a remessa dos relatorios, trabalhos e 
mais documentos necessarios á commissão de 
orçamento para elaborar os projectos que 
tem de submetter a consideração da Camara. 

Até agora esses documentos não chegaram 
às nossas mãos ; e não sei si d•wa attribuir 
este facto a desconsideração do Sr. ministro 
ua fazenda para com esta casa, a frouxidão 
no cumprimento de seus deveres, ou a uma 
inexplicavel indifferença pelos mais momento
sos interesses do paiz,quaes os que se prendem 
à elaboração dos orçamentos. E' preciso que 
V. Ex. saiba que, tendo começado os nossos 
trabalhos ha mez e meio, ainda não recebe
mos os relatorios da instrucção publica, da 
,justiça e dos estrangeiros. 

Os balanços do exercicio de 1889 e 1890 até 
a,.,.ora não nos foram remettidos ; e, ainda 
m

0

ais, as tabellas do orçamento dn receita e 
despeza para o exercicio de 1892, nas quaes 
a commissão tem de basear o seu estudo, tão 
pouco vieram ao conhecimento da Camara .. 

V. Ex. comprohende que nestas condições 
não é passive! à commissão ele orçamento 
cumprir o seu dever com a regularii.lade de
sejad,t. 

Tenho aliás me esforçado para conseguir 
esses documentos. 

(1) Fez-se a correcção. 
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Vou ler á Camara as informações que a 
respeito dos orç<tmentos e tabellas ,justitica
tivas existem em sua secretaria, vindas de 
diversas secretarias de Estado. 

Em data de 16 de julho , a Secretaria da 
Agricultura informava (lê): 

« .•. que as tabellas p~1ra 1892 pendem de 
impresão, havendo sido recommendada toda 
pressa a Imprensa Nacional ... » 

Ainda não chegaram áquella secretaria. 
Em 15 de julho, a Secretaria da Justiça, 

dava, em resposta, as seguintes informações, 
(lê): 

« ••. que o orçamento deste ministerio está 
na Imprensa Nacional se imprimindo e logo 
que receba as respectivas provas, apressar
se-ha em remettel-as .•. )) 

Ainda não chegaram ao conhecimento da 
Camara. 

A Secretaria da Guerra na mesma data, 
communicava o seguinte (lê) : 

« ... que as tabellas do or.;amento do Mi
nisterio da Guerra para 1892 estão sendo con
feridas na contadoria geral do mesmo minis.,. 
terio, as quaes serão depois devolvidas á 
ImprensaNacional, e bem assim que ao Minis
terio da Fazenda compete apresentar o orça
mento geral. >) 

A Secretaria das Relações Exteriores man
dava em igual data a seguinte informação, 
(lê): 

« ... que as tabellas explicativas para o 
anno de 1892 foram remettidas, a pedido do 
Ministerio da Fazenda, à Imprensa Nacional 
~m ~ do mez proximo passado, para serem 
mclmdas no orçamento geral da receita e 
despeza do dito anno, e, bem assim, que essas 
tabellas farão parte do relatorio que este 
ministerio vae brevemente apresentar ao 
Sr. Presidente da Republica; que está sendo 
impresso e será opportunamente distribuido 
pelos membros do Congresso.» 

o SR. SERZEDELLO - Quando tudo devia 
estar prompto ! Ou isto é um proposito do go
verno para desconsiderar a Gamara, ou é mm~ 
inepcial 

UM SR. DEPUTADO - Parece um plano, e 
muito habil. 

o SR. RODRlGUES ALVES- Comprehende 
V. Ex. e comprellende a Camara, que na 
falta de taes documentos, não pôde a com
missão elaborar os projectos que lhe in
cumbem. 

Sera possível, Sr. presidente, que o Sr. 
ministro da fazenda esteja persuadido de que, 
com o no_vo regímen, cessaram as obrigações 
que a::; leis antedores impunham ao seu mi
nisterio quanto à remessa desses documentos'' 

Mas as leis anteriores não contrastam ab
solutamente com disposiç~o alguma de nossa 

Constituição nem com o regimen por ella ad
aptado. (Apoiados.) 

V. Ex. sabe que nos Estados Unidos o se
cretario do thesouro manda todos o,; annos ao 
Congresso relatorios detalhados, acompanha
dos de numerosos documentos, que habili
tam-n'o a examinar todas as despezas e apre
ciar todos os recursos necessarios para ca
bril-as, e os escriptores que se occupam destes 
assumptos dizem que não füro a solicitude do 
Poder Executivo põe em evidencia a estrei
tura de vistas do-Congresso em pontos que 
íntere~sam á riqneza nacional. 

Não se quer proceder assim entre nós. 
E' preciso, entretanto, ponderar que o mi

nistro da marinha, não obstante pertencer ao 
CongTesso privativamente a attribuição de 
fixar as forças de mar, enviou á Camara a 
respectiva proposta tal qual no antigo re
gímen. Não póde prevalecer, pois, aquella 
supposição, cumprindo notar que são tão ge
nericas as bases ministradas pelo relatorio do 
ministro da fazenda, que absolutamente não 
servem para os nossos trabalhos. 

De proposito tomei algumas dessas bases 
par1it mostrar à Camara dos Srs. Deputados a 
impqsibilidade em que nos achamos para 
cumprir o nosso dever. 

Do relatorio do Minbterio da Fazenda se vê 
que a despeza do exercicio de 1888,definitiva
mente liquidado, ascendeu a 147.450:538$391, 
menos 12·209:001$153 da que fóra fixad~ em 
lei anterior. , 

No exercicio de 1889 a despeza elevou-se a 
184.p65:947$182, mais 11.477:875$072 do que 
se fi:rára. 

No de 1890, a despeza fixada com os credi
tos supplementares abertos para occorrer ao 
deficit das verbas, chegou a 229.228: 118$801. 

Em 1891, exercício corrente, os 01'çamen
tos organisados pelos ministerios accnsam a 
som rua de 224. 459:464:l;056, tendo-se 'autori
sado posteriormente despezas na importancia 
de 9. 026:27 4$000. 

Para 1892 a despeza é orça da em 
240. 724 :558$357. Nota-se que n, despeza vem 
em um crnscente progressivo, carecendo a 
conm1issão de dados para poder apreciai-a 
devidamente. 

No relatorio, a que nos temos referido, é 
orçada a receita a principio em 180.440:000$. 
Pam chegar a este resultado, o Sr. ministro 
aband.onon a média da arrecadação dos tres 
ultimos exercicios na parte mais importante, 
referente aos impostos de importação, aos de 
exportação, á renda da Estrada de Ferro 
Central, dos correios e telegraphos, mas, se
duzido pela arrecadação do exercicio corrente, 
eleva o seu calculo á somnia de 208.848:000$, 
verificando um deficit ou de 31. 876:558$35?, 
ou de 19.188:271$650, ou de 25. Il8:791$53v, 
conforme a inclusão ou não de certos ele-
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mentos de receita. Incluindo, porém, na re
ceita 2p. 000: 000$ de impostos de expor·tação, 
7.000:000$ dos de transmissão de propriedade 
e 5.000:000$ dos de industrias e profissões, no 
total de 37.000:000$, o deficit subirá nesta 
importancia. Para .. cobril-o falla-se vaga
mente no relatorio em impostos lembrados 
pelo Sr. Ruy Barbosa quando ministro da fa
zenda. 

Apresento estes dados, que s 'lo do relato rio 
do ministro da fazenda, para mostrar que a 
comm1ssao se acha desarmada de todos os 
elementos para os projectos que tem de ela
borar. 

Não creio, Sr. presidente, que o Sr. ministro 
da fazenda esteja persuadido de que póde 
deixar de mandar esses documentos, porque 
no seu relatorio elle faz referencias ao plano 
de orçamento pam 1892, e ás tabellas expli
cativas, que estão sendo publiccidas para serem 
remettidas á commissão. Assim falla clara
mente o ministro em seu relatorio. 

Accresce uma outra circumstancia, a que, 
ha pouco, me referi. 

Si a Camara tem de annualmente orçar a 
receita e fixar a despeza publica, tem tambem 
o dever de fixar as forças de mar e terra para 
o mesmo periodo. 

Ora, o Sr. ministro da marinha mandou-nos a 
proposta da fixação ele forças de mar, que foi 
submettida ao estudo da commissão de ma
rinha e guerra e não o teria feito si encon
trasse embaraço na Constituição quando de
fine as attribuições privativas do Congresso. 

E mais uma razão tenho, Sr. presidente, 
para insistir na minha reclamação ; vejo que 
o publico já começa a se impacientar e a im
prensa desta capital está diariamente cha
mando nossa attenção para os trabalhos que 
nos incumbem. 

Ha dias, o Jornal do Commercio, que aliás 
acompanha com bons desejos a marcha de 
nossos trabalhos, estranhou a conducta elo 
governo, não remettendo-nos os subsidios 
necessarios para o orçamento. 

Hoje li com tristeza um artigo do Jornal do 
Brazil cujos intuitos elevados conheço, cen
surando-nos se111 razão, em vista elo que tenho 
dito, pelo atraso dos nossos trabalhos ou por 
seu abandono. 

Occupando-se com este assumpto,diz o illus
trado orgão de publicidade: 

«E na lei de meios, no orçamento offerecer
se-hia ao Congresso o ensejo, que elle devia 
aproveitar, apenas reuniu-se, para esse tra
balho de fiscalisação, de ordem e de reorga
nisação de serviços geraes. 

Ao envez disto, nem é dado ainda prever 
quando começará o CÓngresso a occupar-se 
do orçamento, e, não havendo mais tempo 
sinão para discutil-o e votal-o apressada-

mente, póde-se desde já fazer a idéa do 
quanto elle deixará a desejar.» 

E accrescenta: 
~Não impor~a fallal' do mais que ao Congres

so mcumbe, s1 desse dever maximo e elemen
tar elle por tal forma descuidou-se.» 

Parece que a Camara dos Deputados não se 
tem descuidado do cumprimento dos seus de
v~res. Si ha descuido é da parte do Sr. mi
nistro da fazenda,que não tem providenciado 
·co~o. lhe cumpre, para que esta Camara fiqu~ 
habilitada a trabalhal' com regularidade. 

Devo declarar, por parte da com missão do 
orçamento, que ella está disposta no exercício 
de su~s fu~cções a não ter outra preoccupação 
que nao SeJa a de attender aos grandes inte
resses do paiz, não obstante a divergencia en
t:e os seus membros sobre o modo de apre
mar ~ conducta do governo. 
. Sei que as commissões teem o direito de pedir 
mformações aos ministros por intermedio 
do secretario da Gamara. Mandando o meu re
querimento á mesa não o faço sinão para 
melhor esclarecer ao Sr. secretario, e sobre
tudo com o proposito de salvar a responsabili
dade da commissão e da Camara dos deputa
dos, defendendo-os das injustas accusações 
que lhes teem sido feitas. 

o SR. PRESIDENTE-O requerimento elo Sr. 
Deputado foi expedido pelo Sr. secretario no 
dia 16 para o Ministerio da Fazenda, e, por
tanto, o Sr. secretario cumpriu o seu dever, 
e espero que o Sr. ministro cumpra igual
mente o seu. 

Vem a mesa, é lido e apoiado o seguinte 

Requerimento 

tiequeiro se reitóre ao ministro da fazenda 
o pedido de remessa do plano de orçamento 
para o proximo exercicio, com as tabellas, 
relatorios, balanços ou synopses, assim como 
que se solicite informações sobre a receita e 
despeza dos estados, sobre os creditas de que 
carecem nos termos do tLrt. 4° das disposições 
transitorias da Constituição e todos os estu
dos a que se houver procedido sobre discrimi
nação de rendas ela União e dos estados. 

SnJadas sessões, 27 de julho de 1891.-Ro
drigues Alves. 

Vem à mesa e ficam para opportunamente 
serem julgados objecto de deliberação os se
guintes 

PROJECTOS 

O Congresso Nacional decreta:· 
Art. 1. º Os vencimentos dos empregados 

das alfandegas ficam classificados em dous . 
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terços de ordenado e um ter\o do gratifica
ção. 

Art. 2. 0 Revogam-s::i as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 25 de julho de 1891 .
Epitacio Pessoa.-Sâ .tlndrade.-Couto Car
tnxo.,.-.Andrd Cavalcanti. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l .° Ficf1 o Presidente d<I Republica 

autorisacto a despender até a quantia de 
100: 000$ na construcção de um edificio para 
a alfandega da Parahy ba. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 27 de julho de 1991 .
Epítacio Pessoa. -Sei Andrade. -Couto Car
taxo. 

Procede-se à chamada,á qual respondem os 
Sr,;.: Matta Machado, Nina Ribeiro, Retumba, 
Rodrigues Nogueira, Parauaguà, Belfort 
Vieira, Uchóa, lndio do Brazil,Innocencio Ser
zedello, Cantão, Pedro Chermont, Matta Bf<
cellar,Costa Bodrigues, Casimiro Junior, Hen
rique de Carvalho, Pires Ferreira, Martinho 
kodrigues, Barbosa Lima, Bezen•il, Joiio Lo
pes, Justiniano de Serpa, Frederico Borges, 
José Bevilaqua,Gonçalo de Lagos, Nascimento, 
Pedro Velho, Epitacio, Couto Cartaxo, Sà An
drade, Joaquim Pernambuco, -i\ndró Caval
canti,Pereira de Lyra,Meim de Vasconce!los, 
Luiz de Andrade, Espírito S<1nto, Pontes de 
Miranda, Oiticica, Gabino Bezouro, Ivo do 
Prado, Oliveira Valladão, Felisbello Freire, 
Paula Argollo, Seabra, Zama, Garcia Pires, 
Severino Vieira, Santos Pereira, Milton, 
Amphilophio, Francisco Sodró, Cardoso de 

· Mello, Medrado, Prisco Paraiso, Moniz Freire, 
Athayde Junior, Fonseca Hermes, Nilo Pe
çanha, Virgilio Pessoa, França Carvalho, 
Baptista da Motta, Fróes da Cruz, Sampaio 
Ferraz, Lopes Trovão, Aristides Lobo, Fur
quim Werneck, Jesuíno de Albuquerque, 
Vinhaes, Ba?aró, Leonel Filho, Chagas Lo

. bato, Francisco Veiga, Costa Senna, La-
mounier, Alvaro Botelho, Americo Luz, 
Feliciano Penna, Dutra Nicacio, Corrêa Ra
bello, Manoel Fulgencio, Aristides Maia, 
Gonçalves Ramos, Francisco Amaral, Do
mingos Rocha, Costa Machado, Domingos 
Porto, Joi"lo de Avelar, Ferreira Rabello, 
Bueno de Paiva, João Luiz, Francisco Glice
rio, Cesario Motta, Domingos de Moraes, 
Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo Pinheiro, 
Mursa, Paulino Cal'los, Costa Junior, Alfredo 
Ellis, Almeid·~ Nogueira, Rubião Junior, Leo
poldo de Bulhões, Azeredo, Caetano de Albu
querque, Belarmino de Mendonça, Marciano 
de Magalhães, Eduardo Gonça.lves, Lauro 
Muller, Carlos Campos, :-Jchmiclt, Lacerda 
Coutinho, Alcides Lima, Abreu, Demetrio 
Ribeiro e Menna Barreto. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa particí ... 

pada os Srs. Paletta, Pedro Americo, ,Miguel 
Castro, Amorim Garcia, José Mariano, Theo
philo dos Santos, Custodio de Mello, Paula 
Guimarães, Urbano Marcondes, Cyrillo de 
Lemos, Viriato de Medeiros, Antonio Olyn
tho, Gnbriel de Magalhães, Alexandre Sto
ckler, Astholpho Pio, Moreira da Silva, 
Thoma7. Flores, Homero Baptista e Rocha 
Osorio; e sem causu, participada os Srs. Ro
drigues Fernande~, Anfrisio Fialho, Nelson, 
José Avelino, Almino A lfonso, Tolentíno de 
Carvalho, Rosa e Si! va, Gonçalves Ferreira, 
Juvencio de Aguiar, Raymundo Bandeira, 
Annibal Falcão, João de Siqueira, João Vieira, 
Belarmino Carneiro, Leandro Maciel, Augusto 
de Freitas, Tosta, Artlrnr Rios, J\farcolino 
Moura, Dionysio Cerqueirll,, Leovigildo Fil
gueiras, Pires e Albuquerque, Fonseca e 
Silva, Manhães Barreto, Alberto Brandão, 
.Joaquim Breves, Luiz Murnt, Erico Coelho, 
Jacques Ourique, Mayriuk, Thornaz Delphino, 
Fi~ueiredo, João Pinheiro, Pacifico Mascare
n1ps, Jacob du, Paixão, Ferreira Brandão, 
Gonçalves Chaves, Viotti, Carlos Chagas, 
Ferreira Pires, Monteiro da, Silva, Martinho 
Prado Junior, Bernal'dino de Campos, Moraes 
Barro3, Lopes Chaves, Rodolpho Miranda, 
Carlos Garcia, Fernando Simas, Victorino 
l\fonteiro, Pereira da Costa, Antão de Faria, 
Jt,tlio de Castilhos, Ernesto de Oliveira, Bor
ges de Medeiros; 1 Cassiano do Nascimento e 
Fernando Abott. ' 

E' lida, posta em discussão e sem debf te 
approvada a acta da sessão anterior. 1_ 

o SR. 2" SECRETAitlO (servindo de 1°) dit 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. deputado José Mariano, dátado de 

hµje, communicando não poder comparecer á 
sessiio de hoje e tal vez ás subsequentes por 
n1otivo de molestia.-·Inteirada. ,, 

Do 1° se~retario do Senado, da mesfoa data, 
enviando com as emendas a propos.ição ll. 2 
qµe a.pprova os cretlitos supplementares aber
tos pelo governo para pagamento do subsidio 
dps deputados e senadores e autorisa o mesmo 
governo a abril· outros creclitos suppleme n
tares. -A' commissão de orç:=tmento. 

Do Ministeri0 dos Negocios da Guerra, de 
2;3 do corrente, em resposta ao desta Gamara, 
de 18 do mesmo mez,declarando que o Mini$
terio da Agricultura não concorreu com 
quantia alguma para os trabalhm da estrada 
e~trategica no estado do Paraná-A quem fez 
a requisição (Sr.deputado Belarmino de Men
donça). 
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R~querimentos: 

. . De Jesuina Carlota Tinoco da Silva, pro
fessora dispensada da escola de Santa Cruz, 
reclam:indo o pagamento dos vencimentos 
que· deixou de receber, desde novembro de 
1889.-A' commissão de instrucção publica. 

De Miguel Vieira Ferreira, pedindo que se 
tor·ne effectivo o cumprimento da Constitui
oão na parte em que separou a Igreja do Es,
tado.-A' commissão de constituição l')g·isla
ção e justiça. 

De Olympia Rodrigues Vaz, pedindo rever
são da pensão de sua finafa mãe.-A' com
missão de fazenda. 

ter o monopolio da immoralidade. (Apoiados,) 
E' por isso que formulei de accordo com os 
meus comprmheiros de bancada um proj~efo de 
lei,abolindo as loterias,que venho apresentar 
à vossa illustrada consideração, ao vosso pa
triotismo. 

E' preciso que digamos aos nossos concida~ 
dãos que a fortuna rse encontra em nossc{ paiz, 
cultivando a seu vasto solo, explorando as 
industrias, e não confiando em premios aiea
torios, formados, ás mais das vezes, pelas 
pitrcas economias e pelo desalento da pobreza. 
E' preciso que digamos que não é entregando· 
se a este jogo que elles poderão encontrar 
a fortuna, que só o tr<1balho lhes póde dar. 

o Sr. Oesario Motta-Sr. presi- Sei que contra isto se levantam objecções ap• 
dente, permittam-me v. Ex. e acamara que, parentemente sérias. E' assim que se diz não 
antes de entrar na justificação do projecto pertencerem as loterias à esphera do dirêito, 
que vou mandar para a mesa, dê uma pequena mas sim à esphera d;1 moral. E' assim que se 
explicação ; pessoal é verdade, m:u; sem diz tambem que não podemos prohibir as lo'." 
a escabrosidade de outras a que temos assis- terias, porque ellas são necessarias para a 
tido neste recinto, verdadeiros duel!os tribo- manutenção de instituições pias. 
nicios em que nem si quer nos é dado o prazer Estas considerações me pa:recem faceis de 
de felicitar os vencedores; travados entre combater. 
clistinctos cavalheiros, mandados pela nossa E' sabido que o fim do homem e da socie
mãe commum para defenderem os seus legi- dade, segundo um grande pensador, é a vida 
timos interesses, procurando annullar-se re- em toda a sua intensidade, ou para melhor 
ciprocamente,esterilisam seus esforços,faltam dizer, o cultivo elas faculdades, dominando o 
à sua missão, contribuindo assim para o me- meio exterior para a conservação e prolon
nospreso a que querem arrastar esta Gamara. gamento da vida, de accordo com a ordem da 

A minha explicação versa sobre o facto creação e a natureza de cada cousa em par
de não ter ha mais tempo occupado a cadeira ticular. 
que me fo1 concedida pela genero!$idade dos Tomando em consideraçã-0 o fim da socie-
paulistas. dade, vê-se que o homem se colloca em di-

Caminhava para esta capital quando mo- versas relações com o universo. Essas rela
lestia grave affectou-me por oito mezes,e im- ções são, diz elle, ou de ordem voluntaria ou 
pediu-me de vir tomar conta do meu logar. de ordem condiccional. 

Esta e só esta foi, esta e só esta podia São de ordem condiccional aquellas sem as 
ser a razão de minha ausencia ; republi- quaes o homem não póde preencher o seu 
cano de todos os tempos, tendo feito 'a destino na sociedade, e. estas constituem a 
campanha republicana em s. Paulo e perten- base essencial da sociedade, formam a esphera 
cendo à primeira representação deste partido do direito. São de ordem voluntaria aquellas 
na assembléa provincial de 1878, não podia que principalmente pertencem ao domínio do 
aspirar melhor honra do que a de fazer parte homem ilobre si mesmo, à liberdade moral, ao 
da Assemblêa Constituinte da Republica, nem poder de adaptar as suas faculdades ao mundo 
maior gloria que a de assignar o pacto funda- externo ou de dominar os seus sentimentos 
mental republicano. íntimos. 

Eis porque só agora, vejo-me entre vós a Ora, si o Estado não póde legislar sobre 
despeito das prescripções medicas, prompto os actos moraes, tem, entretanto, como um 
para trabalhar na reparação dos erros com- ser collectivo, o dever de se subordinar à 
mettidos, na obra da reconstrucção do paiz esphera moral. 
e no preenchimento das lacunas existentes Assim, em resumo, si o Estado não é uma 
ainda na nossa legislação. instituição de moral, é uma instituição moral, 

Não venho apresentar um projecto de lei de e por consequencia fica sempre sujeito aos 
alta importancia politica ; o que trago tem preceitos dessa esphera, niío podendo praticar 
apenas o caracter, por assim dizer, de morali- nem autorisar actos immoraes. 
dade administrativa. · Quanto ao segundo ponto, o facto de servi-

Si o jogo é definido na nossa legislação rem as loterias para a manutenção das insti
como um delicto ; si o Estado condemna-o e tuições pias, tambem admitte que se re~ 
comina penas severas contra os jogadores, o flicta. · 
Estado não tem o direito de jogar. Portanto, E' preciso -saber até onde deve ir a inter• 
prohibir o jogo e manter as lc.terias é querer. ferencia do Estado no modo de auxiliar e 
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promover o desenvolvimento das instituições 
ae caridade,que as mais da.s vezes não servem 
á sociedade em geral, mas a certas classes, a 
certas seitas em particular. 

Não de-ve o estado corn:orrer para que se 
para.lyse, como diz um eminente pensa,dor, o 
movimento de caridade social, para filzer com 
que estacione o sentimento de moral univer
sal e se inutilise mesmo pela sua interveuçãn 
indebita em favor de classes particulares. 
Além de que estamos em um µni:l eminen
temente carib:ttivo ; temos uma populaçfi.o 
essencialmeute altruisfa; por consequeucüt 
não iiodernos iior um momento suppôr que a 
falta das loterias deva senil' p,1.ra que se 
apague o fogo ela caridade no cor:1çüo s-ene
roso dos brazileíros. Dem:iis si a loteria e 
uma immoralidade, o fim não justifica os 
meios. Si o fim é servir as instituições phrn, 
appellamos para. outros que sejam justos, ra
zoa veis. moralisadores, e não parri. o jogo, 
que é condenmaclo pela moml e pela lei. 

E' neste sentido que apresento à cousi
deração da Cama.ra o meu projecto de lei. 
(Muito bem.) 

E' lido e fica solJre a mes~~ para opportu
namente ser julga.do objecto de deliberação 
o seguinte 

Projecto 

O Congresso Nacional decret:• : 
Art 1.° Ficam abolidas as loterias. 
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con

trario. 
Sala das sessões, 24 de julho de 1891.-Dr. 

Cezario da Motta.-B. Cmnpos.-Alfreào Ellis. 
-Paulino Ca1·los.-Cosia Jv:nio1· .- Rodrigu,es 
Al'Ces . ~Carvalhal. -Adolpho Gordo. -ll:lursa. 
-Glice,-io.- Rubiiio Junio;-.- JJomingos de 
Moraes. 

O SR. EDUARDO GoNÇALVES pede apalavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE diz que [I, palavra pefa 
ordem só pode ser concedida nos termos do 
regimento, a cujas disposições allude. 

E' lido o seguinte parecer, que vae a im· 
primir: .-· 

N. 56---1891 

Limita os poder.es dos gocM..,tooores dos estado~ 
ainda não orqanisactos e da outras p;·ovi
dencias. 

offerecidos po1• um .. de seus membros, tendo 
examinado a tlítr. rejfresentaçã.o e os mesmos 
documentos, ~hegou á triste convicçilo de que 
etrectivamente o · estad.? de Goyaz, impedido 
rle formar-se, acha-se sob a, pressão de actos 
illegaes, violentos e ai·bitr<trios que exige 
medidas cilpazes rle restituir-lo a. seus di
reitos. 

Vê-se que, a. despeito dos obstaculos oppos
tos pelo governador de Goyaz, os represen
tan~es desse estado conseguiram reunir-se e 
r.pprovu.ro.m e promulg1iram a C0nstituição 
que traz a data de 1 de junho elo 1891. 

Vê-se mais que o governador, n r1uem foi 
communicado esse facto, não poz cm duvida. 
u. sua legitimid:i<le, nem elle, nem o g-ovcrno 
federal a quem o .mesmo [oi communfoado. 

Vê-se ainda que, sem r;1 zfio plausível e fó1·n. 
elo todos os limites de suas faculdades, o ,-ice
~nvernatlor desse mesmo estado, uão contente 
com os primi:iiros adiamentor,;,ortlenou terceil'o 
da assemblêa constituiate, e isto contra <l 
solemne aJHrm,tção do Ministro do Interior, 
como se ve do te!egramma expedido por este 
e impr. sso no Goya:; de 2,1 de maio de 1801. 

Ve-se, finalmente, que o governador do 
referido estado ousada e crimmosamente ar
rogou-se o direito de decretar a dissolução da 
assemblea. eleita o já. pelo mesmo governo 
roconhecida como legal, tanto assim que or
denou o adiamento de sem.:; trabalhos. de ac
cordo ~om o governo füderal, como Já ficou 
dito. 

Em taes condições, parece a commissão que 
o deverim1)ostopelr.Constituição ao Congresso 
de Yelar na gaarda. da Constituição e das leis 
seria uma irrisão, si não fosse cumprido, em 
face de taes attentados, que, sendo tolerados, 
destruiriam pela base a autonomia e a.indepen
dencia dos estados e podem impedir indetini
damen te a org,~nisação dos mesmos; e em taes 
condições, repetimos, J?arece á commissão, que 
não sómente em attenç<."ío a situação anormal 
e anarcllica. de Goyaz, mas para previnir que 
racto identico se possa dar em outros estados, 
deve o congresso decretar lei que interprete 
os arts. 1°, 2°, 34 n. 34 ia Constituição e 
resguarde o direito que tem os reclamantes 
como quaesqucr outros cm situa.çt1o idcntíca. 
ou semelhante, de procederem a orgauisação 
estacluaJ sem que o governador provisorio 
possa intervir ou, de qualquermodo, conhecer 
e obstar o alludido trabalho, como escandalo
samente fez no referido estado. 

Verifica-se do exame e estudo comparados 
dos arts. lª, 20, 34 n. 34, 35 n. 1°, 63e arts. 
2G e 3G das disposições t ransitarias : 

1°, que a Constituição clecreta que a forma 
A .. C~Jll1l:liss~9,à,e qq~stituição . . e .legislação . de .. governo . por-ena a.d'1ptada. é a ·&epubticn;· ··· 

a que foi presente a representação dos depu- Federativa, formando cada uma das antigas 
ta.dos ao Con~esso constituinte de Goyaz, e provinci.as um estado autonomo (art. l 0 e 2" da 
bem assim os aocumentos que depois lhe foram carta); 
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2°, que os estados devem ter a sua consti
tuição decretada até o anno de 1892,sob pena 
de serem submettidos, por acto do Congresso, 
á de um elos outros, ate que elle adopte ~t quo 
lhe convenha; 

3°, que ao Congresso Federal compete (art.34 
n. 34) decretar leis organicas pa:·a a execução 
completa ela Constituição; 

4°, que ao mesmo Congresso incumbe con
junctamente com os demais poderes, velar na 
guarda da Constituição 0 das leis. 

Ora, no conjuncto dessas disposições se vê 
'que a autonomia dos esta.dos nã.o póde ficar á 
mercê dos seus governadores provisorios, au
toridades incompetentes, denten toras provi-· 
sorias elos poderes publicos e de mero expe
diente para conhecer e decidir da validade tlos 
congressos estaduaes, já disso! vendo-os, .iá 
adiando-os indefinidamente, já rntervinclo 
em suas deliberações. 

O exercicio autonomo dos direitos estadua•"s 
principia desde os actos de sua organisação 
e são precisamente estes que melhor garan
tem a sua indep~ndencia, porque clelles de
pende a estabilidade do seu futuro. 

Na hypothese que occorre e que solicita a 
intervenção do Congrasso está a necessidade 
de uma medida legislativa. que resguarde a 
indepenclencia dos estados no que tocar á sua 
formação. 

Ao legislador ordinario en~arregaclo da ele 
cretação de leis organicas para a execução dtt 
Constituição incumbe ou não prohibir por 
determinação expressa a intervenção indebita 
de que se trata 1 

Parece á commissão, que essa faculdacle, 
sinão explicitamente conferida decorre impli
citamenta do conjuncto harmonico das di,po
sições citadas,do art. 34 n. 34 e arts. 2° e 3° 
das disposições transitorias. 

Póde parecer e parece que os actos incon
stitucionaes prttticados pelos governadores 
provisorios dos estados no trabalho de sua 
formação, ficam a cargo do Supremo Tribunal 
Federal. 

Realmente a Consttuição no art. 58 e) e 
no § 1° b) desse mesmo artigo dá ao Tribunal 
Federal competencia : 

lo, para conhecer elas causas e conf!ictos 
entre a União e os Estados ; 

2°, para conhecer igualmente da validade 
das leis ou dos actos dos governadores em 
face da Constituição. 

Ora, não parece padecer duvida, que os 
actos do governador de Goyaz, ora submet
tidos à apreciação da commissão,estão sujeitos 
á alçada do Supremo Tribunal Federal. 

Resta, entretanto, verificar si em virtude 
desse recurso fica o Congresso Nacional inhi
bido de interpor a sua autoridade leg·islativa, 
no sentido de restaurar a Constituição violada. 
e dar-lhe execução. 

Camara V, l 

A competenéia do Tribunal Federal, no en
tender eh commissão, não previne a jurisdi
ção do Cong·resso nem a exclue. 

A differenç:a entre as duas attribuições é 
esta - o Supremo Tribunal, alçada de con
flictos politicos, conhece as hypotheses susci
tadas perante elle, muito embora dé suas de
cisões possa derivar a nullidade de actos 
governarnentaes e de leis declaradas inconsti
tucionaes. 

E' um poder limitativo, uma sentinella de 
fronteira que guarda entre si os limites de 
attribuições difforontes. 
. A faculdade legislativa e ampla e e preven

tiva. 
Enc<trregado o Congresso de formular leis 

organicas sobre que se rlesdobrem os preceitos 
constitucionaes, as ;mas attrihuições regulam 
a propria formação dos estados, acompanha
os desrle os seus primeiros actos e estatue 
regras mn defesa de suas autonomias e de 
seus direitos. 

Assim pensando a commissão offerece o se
guinte projecto de lei : 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 E' ve1lado aos governadores dos 

Estados ainda não organisados : 
1. 0 lmperlii• por qualquer meio que o es

tado decrete a respectiva Constituição,dentro 
elo lapso de tempo prescripto.no art. 2° das 
disposições transitorias da Constituição fe
deral. 

2. 0 Deixar de convocar o congresso ou as
sem bléa Constituinte do estado até dous mezes 
depois da pu!Jlicação desta lei; , · . 

3. 0 Intervir por qualquer fórma no pro
CtlSSo da verificação de poderes dos membros 
do congresso constituinte do estado ou tentar 
contra o acto dessa verificação e validade de 
seus effeitos ; 

4. 0 Adiar, prorogar ou dissolver o con
gresso constituinte do estado, ou tentar por 
qualquer meio contra suas deliberações e 
actos ou a continuidade de seus trabalhos; 

5. 0 Arrogar-se qualquer autoridade sobre 
o regímen ou policia interna do congresso 
constituinte ou impedir, sob qualquer pre
texto; sua reunião no local que o congresso 
escolher, não sendo edificio occupado por al
guma repartição publica, caso em que a desi
gnação do local serà feita de accordo com o 
governador e mediante autorisação deste. 

Art. 2. 0 As infracções da presente lei se
rão punidas com as penas de prisão com tra
balho por dous a seis annos e perda do 
emprego, com inh~1bilitação para outro, no 
governo ou administração federal. 

Art. 3. 0 São declarados nu li os de pleno 
direito, por infringentes da Constituição Fede
ral, todos os actos incriminados por esta lei, 
ainda que anteriores á sua publicaçito.-

72 
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Amphilophio, presidente. -Aristides Lobo, re
lator. -Chagas Lobato.- GUcerio.- França 
Carvalho. -Bulhões. 

o SR. SERZEDELLO (pela ordem)-Requeiro 
á V, Ex, que consulte a Camara, se concede 
dispensa de impressão para que este projecto 
:;;ej11 incluído na ordem do dia de amanhã ; a 
mÇtteria é urgente e de simples intuição. 

o SR. PRESIDENTE:-Consultarei a Camara 
~m occasião opportuna. 

E' lido e vae a imprimir o seguinte projecto: 

N. 5 B-1891 

Reclacção para 3ª discussão do substitutivo ao 
:projecto n. 5 A deste anno 

Incompatibilidades entre os cargos 
estacluaes 

O Congresso Nacional decreta : 

federaes e 

Art. 1. 0 Os empregos publicos federaes são 
desde a investidura respectiva, incompatíveis 
com qualquer funcção publica no governo ou 
administração dos estados, podendo a elles 
reunir-se somente commi.ssões temperarias 
de ordem puramente profissional, scientifica 
ou teohniea, respeitada em todo o caso a pro
hibição constitucional das accumulações re
muneradas. 

§ 1. 0 Perderá o empr~o que occupar no 
governo ou adminístraçao federal, seja elle 
de ordem política, administrativa ou judi
ciaria, o cidadão que acceitar emprego, func
ção ou mandato legislativo no governo ou 
administração dos estados. 

§ 2. 0 O cidadão que tiver exercido o cargo 
de governador, presidente ou chefe do Poder 
ExecQtivo em qualquer estado antes de seis 
:mezes após o termo dessas funcções não 
poderá ser nomeado ministro de Estado ou 
membro do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 2. 0 Outrosim, os cidadãos investidos em 
funcções do governo ou administração federal 
não poderão ser nomeados. para os cargos 
judiciaes da União e vice-versa. 

Aft. 3, º Revogam-se as disposições em 
Colltrario. ~ ámph,ilophio, presidente. 

o SR. AMPHILOPHIO (pela ordem) -- Re
queiro dispensa de interstício e da impressão 
do parecer que acaba de ser lido, para que o 
projecto seja incluído na ordem do dia de 
amanhã. 

O Sr. Eduardo Gon.çal ves 
(para negocio urgente) - Não me posso con
formar com a decisão dada ha pouco por 
V. Ex., quando me recusou a palavra pela 
ordem. 

Creio que V. Ex:. não pó de ficar adstricto 
à letra expressa do regimento, mas antes a 
deve combinar com o espírito do mesmo regi
mento. 

Não se póde admittir que falte a qualquer 
dos membros desta Camara o direito de em 
qualquer occasião fazer uma reclamação, por 
exemplo, quando entender que não se 
cumpre o regimento da casa, pois não ha 
nada que mais atrecte a regularidade dos 
trabalhos do que a fülta de cumprimento do 
regimento, que é a nossa lei interna. 

Orn, segundo a decisão de V. Ex. ha pouco, 
eu nunca teria semelhante occasião. 

Tinha pedido a palavra, simplesmente 
movido pelo amor á ordem e boa regularidade 
dos trabalhos, para reclamar á mesa o cum
primento de um artigo do regimento. Retlro
me ao art. 24, que tem deixado de ser cum-
1prido. 

O art. 24, diz (lê): 

« Art. 24. O presidente da Camara e os 
quatro secretaries não poderão fazer parte 
das demais commissões.» 

O ll;utor desta emenda, que, se não me 
engano, foi o sr. Felisbello Freire, emenda 
esposada pela Gamara que a converteu em 
disposiçfo regimental, teve em vistn, a im
possibilidade de. nccumulação de tra,oalho 
pal'<\ os deputados ; ·.além da direcQãq dos 
trabalhos que lhe compete, a mesa cons~itue 
tambem a comi;uissão de policia. ·. 

Entretanto, supponho que . este urtigo 
não tem sido cumprido até hoje ~ e, por isso 
venho pedir a V. Ex. que me informe si 
algum dos Sr;;. secretarias que ultimamente 
foram eleitos, faz :i,>arte de alguma commis
são e no caso affirmativo se já resignou o 
logar que occupava na mesma commissão. 
Era sómente isto qne eu tinha a dizer .. (11fuito 
bem ; apoiados.) ., 

o SR. PRESIDENTE - Quando, h~ pouco, o 
nobre deputado pediu a palavra pela orclem, 
eu disse que não lh'a podia conceder, porque 
não havia materia nenhuma em discussão 
nem em votação, e a palavra pela ordem só 
póde ser concedida para encaminhar as dis
cussões ou as votações. Portanto, a censura 
do nobre deputado não tem razão de ser. 

o SR. EDUARDO GoNÇALVES -Absoluta
mente não fiz censura. 

O SR. PRESIDENTE-Opportunamente con
sultarei a casa, mas será votado em 1° logar 
o requerimento que acaba de apresentar o 
Sr. Serzedello. o SR. PRESIDENTE - Considero este lagar 

no- como uma magistratura e seria incapaz de 
negar justiça a qualquer Sr. deputado.Quanto 

Tomare~ em consideração o pedido dos 
bres deputados. 
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ao facto allegaclo pelo nobre deputado, de que 
o art. 24 do regimento não tem sido· cum
prido, vou mandar verificnr si algum dos 
membros e:ITectivos da mesa faz parte de 
alguma commiss'ío, e, no caso aillrmativo, 
ha de cumprir-se o regiment0. Pertenço a 
uma commissão, mas não estou incluído na 
lettra do regimento, porque sou vice-presi
dente. 

O Sr. Retu:rnba-Niío me surpre
hendeu, Sr. presidente, a recln,mação do hon
rado deputado pelo Paraná, por isso que fui 
eu quem o substituiu na mesa, no logar que 
tão nobre e dignamente occupava. · 

o SR. EDUARDO GONÇALVES-V. Ex. não 
póde entrar nas minhas intenções. 

O SR. RETUMBA-Entretanto, Sr. presi
dente, devo dizer a V. Ex. o a Gamara 
que de facto fqi eleito '. 3° secretario, .iá 
tendo por ella sido eleito para membro da 
commissão de tratados e diplomacia, e confesso 
que ignorava essa disposição regimental que 
prohibe a um deputado pertencer a duas com
rnissões, e parece-me que a Gamara tambem 
o ignorava. Si S. Ex. houvesse tido a bon
dade de prevenir-me particularmente dessa 
irregnlaridade, por certo já me teria dirigido 
ao honrado presidente desta assem biéa e clelle 
solicitado minha substituição eni um dos 
cn,rgos. 

Pela leitura que o honrado deputado acaba 
de fazer do art. 24 do regimento, vejo que 
realmente é prohibida essa accumulação, que 
aliás, me parece, estar de accordo até com a 
TJropria Constituição da Republica, que pro
hibe accumulação de empregos. (Risadas.) 

UM SR. DEPUTADO - Empregos remune
rados. 

O SR. RETUMBA-Submetto-me, portanto, 
ao rigqr do regimento, o como fui escolhido 
para ambos os cargos por eleição, entendo 
que não posso dispor por mim proprio, de 
um ou de outro cargo ; entrego-me :i camara 
e para oriental-a na sua resolução, começo 
por pedir ao Sr. presidente que consulte 
a casa se me concede dispensa do cargo de 
3° secretario ( ntio apoiados ), e neste caso 
concedida ella, ficarei apenas pertencendo 
à commissão de diplomacia. 

UM SR. DEPUTADO-V. Ex. tem o direito 
de optar. 

o SR, RETUMBA-Não gosto de opções, 
nem sempre eUas produzem o e:fi'eito dese
jado ; tenho visto rnuita gente optar por este 
ou aque!Ie cargo, e arrepender-se mais 
tarde. 

O fS:r. Edup.:rdo Go11çalv~$
O nobre deputado achou que a carapuça lhe 

servia, e bem podia limitar-se a resignar o 
Jogar de secretario ; mas aproveitou o ense.., 
jo para fazer uma insin11ação quEl acho 
pouco generosa. 

Não considero o cargo de secretario da 
Gamara como uma distincção, porque qual ... 
quer dos meus collegas é bem digno de ocou .. 
pltl-o, nem tão pouco o desejo. 

Estranho apenas f!Ue S. Ex., secretario da 
Gamara, não conheça uma disposição teruii.,, 
nante do regimento. 

o SR. RETUMBA- Si v. Ex. considem a 
rninha phrase como uma ipsinuação, eu re
tiro-a. 

o SR. EDUARDO GONOALVES-Fico satisfeito 
com essa declaração de V. Ex. e doil peli1 .. 
minha parte por tsrminado o tnci(lente. 

0 SR. PRESIDENTE- A disposição do art. 
24 do regimento à expressa pro)libindo 
ao presidente e aos quatro secretarias fazer ' 
parte de commissões, exeptuando-se a com
misslio de policia; mas o nobre deputado, Sr, 
Retumba, tem o direito de optar, e im 14e 
peço que o faça. 

O Sr. Retu:m.ba - Em obediencia a 
v. Ex., Sr. presidente, e reconhecendo que a 
questão de ser secretario é simplesm.entEl mna 
questão de pratica, e o cargo da coIQmii>~o 
de diplomacia exige conhecimentos que eu 
não tenho, (não apoiados) declaro a V, :{!:x, 
e á Gamara que opto pelo cargo de seo~·e· 
tario. (Muito bem.) 

o SR. PRESIDENTE - Nomeio para a vaga 
deixada pelo Sr. Retumba na com1Uissão ae 
diplomacia, o Sr. Milton. 

o SR. BELFORT VIEIRA- Peço a pala,vr;:i, 
pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE--Não est(Lndo nada em 
discussão, não posso dar a palavra ao nobre 
deputado. 

O nobre deputado poderá pedil-a para uma 
explicação pessoal ou para negocio urgente. 

o Sa. BELFORT VIEIRA - Eq. quero refe
rir-me á intepretação que V. Ex, acaba Q,e 
dar ao regimen,to. 

o SR. PRESIDENTE-Então será para, n~ 
gocio urgente. 

O Sr. Bel:Cort Vieirª (para ne
gocio urgente) - diz que o Sr. presidente 
aceitou a opção que acabou de fazer o nobre 
deputado o Sr. Retumba. Primeiramente o 
nobre deputado declarou optar pelo lagar 
que occupava no seio da commissão de diplo
macia : mais tarde porém, entendeu que 
devia conservar o seu lugar na mesa, e o 
Sr. presidente nomeou para substituil.-o na, 
commissão o nobre deputado Sr. Dr. Milton. 
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Parece que existe neste acto da mesa, uma 
infracção regimental, porquanto sendo o logar 
electivo, a substituição por motivo de vaga 
só podera ser feita por eleição. 

Não ha da parte do orador o menor dese
jo de molestar a mesa; parece-lhe comtudo 
que se deve proceder a nova eleição para 
preenchimento da vaga do Sr. Retumba. 

não podemos estar preparados em 24 horas 
para intervir em um assumpto que em 
outros parlamentos leva meze:s a discutir-se, 
sem se chegar a um resultado satisfatorio. 
(Occupa a cadeira da presidencia o Sr. Matta 
Machado.) 

O SR. SERZEDELLo:-0 regimento permitte 
a nomeação pela mesa nestes casos. 

o SR. BELFORT VIEIRA:- Bem; o regi
mento é tão longo, tão prolixo que defficil· 
mente se póde entrar no conhecimento exacto 
de todas as suas disposições em tão pouco 
tempo; e se elle autorisa o procedimento do 
Sr. presidente nada mais tenho a dizer. 

o SR. PRESIDENTE - o nobre deputado 
pediu a palavra para negocio urgente. 

O regimento no art. 72 diz : 
« Urgente para se interromper a ordem do 

dia só si deve entender aquelle negocio, cujo 
resultado si tornaria nullo e de nenhum effeito 
si deixasse de ser tratado immediatamente ! » 

o SR. BELFORT VIEIRA - V. Ex. ne
gou-me a palavra pela oraem. 

o SR. PRESIDENTE - o nobre deputado 
declarou que não tinha bem llresentes as dis
posições do regimento e por isso fez algumas 
observações sobre a nomeação que fiz de um 
nobre deputado para substituir o Sr. secre
tario, que optou pelo seu lagar na mesa. 
Acreditava que procedia na fórma do regi
mento ; e o nobre deputado examine as dispo
sições regimentaes e si convencera de que não 
tem fundamento a sua reclamação. 

o SR. BELFORT VIEIRA - Já declarei que 
desistia della. 

o SR. AMPHILOPHIO (pela ordem) pede que 
seja submettida á votaçã'O o requerimento que 
apresentou pedindo dispensa de intersticio e 
de impressão afim de que o proj ecto relativo á 
mataria de incompatibilidades seja dado para 
ordem do dia de amanhã. 

E' posto a votos e approvado o requeri
mento do Sr. Amphilophio. 

o SR. HENRIQUE DE CARVALHO pede veri
ficação da votação. 

Procede-se á verificação pedida. 
o SR. PRESIDENTE-Votaram a favor 64 

Srs. Deputados e 16 contra. 
Não ha numero. 
o SR. HENRIQUE DE CARVALHO (pela 

ordem)-Devo declarará Camara que fiz um 
requerimento de interresse commum. 

Esta questão de incompatibilidades altera e 
tira direitos; não é uma questão que possa 
passar de afogadilho, e tendo eu e mais al
guns deputados de tomar parte na discussão, 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DAS MATERIAS ENCERRADAS 

O SR. PRESIDENTE annuncia que se vae vo
tar o projecto n. 37 deste anno, concedendo 
licença ao Dr. Amancio João Cardoso de An
drade. 

O SR. AMPHILOPHio-Não ha nuqiero, por
que ha pouco deixou de ser votado um reque
rimento meu por não haver numero. 

o SR. PRESIDENTE-O requerimento ficou 
adiado, e agora já está annunciada a ordem 
do dia. Como ja teem entrado na sala alguns 
Srs. deputados póde ser que haja numero, 
mas si se verificar que não ha, a mesa pro
cererá em harmonia com o regimento. 

Posto o projecto a votos, verifica-se terem 
vcitado 62 Srs. deputados a favor e 29 contra. 

O SR. PRESIDENTE-Não ha numero; vae-se 
proceder á chamada. 

Sempre que se faz a chamada e se verifica 
que não ha numero,apparece um certo numero 
de Srs. deputados a declararem que estão pre
sentes, o que dá em resultado uma grande 
irregularidade na organisação da lista · dos 
presentes. O regirriento, determinando qu~ se 
proceda á chamada para se verificar se \ha 
nµmero, estabelece evidentemente uma pena. 
P9rtanto, para que o pensamento do regimen
tq não seja alterado, a mesa delibera não 
considerar como presentes sinão os Srs. de
pµtados que responderem dos seus lagares. 
(1lpoiados.) . 

Procede-se a chamada, á qual respondem 
os Srs: Oliveira Pinto, Matta MachadQ, Nina 
Ribeiro, Retumba, Nogueira Paranaguá, Bel
fort Vieira, Uchóa Rodrigues, lndio do Bra
zjl, lnnocencio Serzedello, Cantão) Pedro 
Chermont, Motta Baceller, Costa Roilrigues, 
Casimiro Junior, Henrique de Carvalho, Pires 
Ferreira, Martinho Rodrigues, Barboza Lima, 
I}ezerril, João Lopes, Justiniano de. Ser'pa, 
Frederico Borges, José Bivilaqua, Gon
ç11lo de Lagos, Nascimento,· Pedro Velho, 
E:pitacio, Couto Cartaxo, Sá Andrade, 
Joaquim Pernambuco, Pereira de Lyra, An
dré Cavalcanti, Meira de Vasconcellos, 
Luiz de Andrade, Espirita Santo, Pontes de 
J)iiranda, Oiticica, Gabino Besouro, Oliveira 
yalladão, Felisbello Freire, Paula Argol
lo, Seabra, Zama, Garcia Pires, Severino 
Vieira, Santos Pereira, Milton, Amphilophio, 
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Francisco Sodré, Cardoso de Mello, Me
drado, Prisco Paraisa, Athayde Jnnior, Fon
seca Hermes, Nilo Peçanha, Oliveira Pinto, 
França Carvalho, Baptista da Motta, Fróes 
ela Cruz, Lopes Trovão, Aristides Lobo, 
Ftirquim Werneck, Jesuíno ele Albuquerque, 
Vinhaes, Badaró, Leonel Filho, Chagas Lo
bato, Francisco Veig·a, Costa Senna, Lamou
nier, Alvaro Botelho, Americo Luz. Dutra 
Nicacio, Corrêa Rabello, Manoel Fulgencio, 
Aristides Maia, Gonçalves Ramos, Domingos 
Rocha, Costa Machado, Domingos Porto,l!,er
reira Rabello, Bueno ele Paiva, João Luiz, 
Francisco Glicerio, Cezario Motta, Domingos 
de Novaes, Adolpho Gordo,Carvalhal, Mursa, 
Paulino Carlos, Costa Junior, Rodrigues Al
ves, Alfredo Ellis, Almeicln, Nogueira, Rubião 
Junior, Leopoldo ele Bulhões, Azeredo, Cae
tano de Albuquerque, Bellarmino de Men
donça, Marciano de Magalhães, Eduardo Gon
çalves, Lauro Muller,Carlos Campos,Schmidt, 
Lacerda Coutinho, Alcides Lima, Demetrio 
Ribeiro e Menna Barreto (108). 

E' posto a votos e approvado o proj ecto 
n. 37, concedendo licença ao Dr. Amancio 
João Cardoso de Andrade. 

o SR. AMPHILOPHIO (pela ordem) pede ur
gencia pam, interrompida a ordem do dia, 
ser submettido á votação o seu requerimento, 
uma vez que ha numero. 

Consultada, a Gamara concede a urgencia 
e em seguida approva o requerimento. 

O SR. SERZEDELLO (pela ordem) requer ur
gencia para que tambem seja votado o seu 
requerimento. 

Consultada, a Camara concede a urgencia 
e em seguida approva o requerimento. 

Continua a votação da materia encerrada. 
E' posto a votos e approvado o requeri

mento apresentado na sessão anterior pelo 
Sr. Gabino Besouro, para que o projecto n. 31 
seja enviado ás commissões de marinha e 
guerra e orçamento, afim de que estas, ob
tendo do Poder Executivo as necessarias in
formações, interponham seu parecer. 

Fica prejudicada a emenda suppressiva 
do art. 2° do projecto offerecido pelos Srs. Ga
bino Besouro e Alcindo Guanabara, sendo 
enviado o projecto ús commissões de orça
mento e marinha e guerra. 

São successivamente, posto~ a vo~os e appro
vados para passarem a :!ª d1scussao, os pro
jectos ns. 48 e 39, o primeiro approvando o 
tratado entre o Brnzil e a Bolivia, sobre a 
Estrada de Ferro Madeira e Mamoré e o se
gundo au torisando um plano geral' de linhas 
telegraphicas. 

Continua a lª discussão do projecto n. 49, 
sobre bancos de emissão. 

O Sr. Oiticica. - Entro neste 
debate, Sr. presidente, sob uma impressão 
triste. Não póde ser indifferente áquelles que 
fazem parte desta casa, assim como aos que 
se preoccupam com o futuro da Republica, a 
apreciação menos justa que está sendo feita, 
quer sobre o Parlamento lilrazileiro, em geral, 
quer sobre o modo pelo qual os membros da 
representação nacional, em particular, se 
desempenham do mandato que lhes foi con
ferido. 

Accusa-se insistentemente o Congresso 
Nacional ele não ter orientação, ou de tel-a 
má, sobre os negocios publicas, de não zelar 
bem os graves problemas, que a:ffectam á 
vida da nação. 

E a imprensa, a arma poderosa dos paizes 
civilisados, essa grande força propulsara da 
opinião, torna-se écho das censuras mais ' 
acres, dirigidas ao poder legislativo, nesta 
época de reorganisação social, quando se 
torna da mais absoluta necessidade que se 
congreguem todos os elementos sãos, todas as 
luzes, todas as parcellas da vida nacional 
para, a grande obra da consolidação das novas 
instituições, assentando-a em bases seguras 
para o progresso desta patria. 

Entende··Se que o parlamento nada tem 
feito, que está perdendo inutilmente o tempo 
do seu período de reunião, que torna esteril 
a missão imposta ao seu dever, que é obra de 
patriotismo e atira-se-lhe um diploma de 
desmoralisação, sem considerar que trata-se 
de um dos poderes publicas, o mais importante 
de todos, porque sobre elle assenta o edificio 
da soberania nacional representada nesta casa 
e no Senado. 

Entendo, Sr. presidente, que a missão da 
imprensa é muito outra. Si o parlamento, 
por qualquer cir·cumstaucia, orienta-se mal, 
si ha desvio no cumprimento do seu dever, á 
imprensa incumbe demonstrar esses erros, 
indicar as boas praticas esquecidas, concitar 
a representação nacional para a obra patrio
tica, estudar os meios de remover os obsta
culos postos ao funccionamento regular do 
poder, concorrendo assim, da sua parte, para 
aquillo que está nos intuitos de todos os 
brazileiros :ver este paizcom poderes funccio
nando regularmente e fortes bastante para 
promover o seu desenvolvimento, a sua 
prosperidade. 

Não é de bom resultado, não trará van
tagem alguma aproveitavel para niuguem, 
esta insistencia em censurar com exaggero 
uma instituição nacional, conc01•rendo para o 
seu desprestigio, tirando-lhe a força moral 
de que ella precisa em bem da nação, pro
curando abater perante si mesmo o poder 
dos poderes, aquelle que organisa as leis 
pelas quaes o povo brazileiro deve ser regic!.o. 
Qual o fim destas aggressões .continuaaas e 
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sem causas reaes? Qual o movei desses ataques 
de que a representação nacional tem sido o 
alvo por parte dos directores da opinião, qual 
o resultado por elles pretendido, da sua 
manifesta pouca disposição para o poder 
legislativo? 

Seria agradável á imprensa si lhe che
gàSsem, desta tribuna, apreciações menos 
justas ~obre o seu procedimento, si, daqui, 
houvesse quem lhe atirasse epithetos menos 
amaveis, attribuindo-lhe ve1mlidade, desco
nhecimento de sua missão, obediencia a más 
P'<1ixões, direcção interessada e intuitos menos 
dignos? De certo a imprensa oífonder-se-hia. 
com o nosso procedimento e julgarht estar 
sendo prejudicado um dos fortes elementos 
da organisação social. 

Admittido que alcançasse a imprensa 
provar que tem razão nos conceitos emittidos 
sobre o parlamento, e provocasse a desmorali
sação do Poder Legislativo, qual seria a conse
quencia disto, Sr. presidente'! 

A dissolução do primeiro dos poderes nacio
naes, o desapparecimento da representação, 
a omnipotencia do executivo, o regímen tla 

. dictádura perpetua, a implantação do despo~ 
tismo, unico a fazer-se respeitar pelas leis, 
qúe impuzesSé á propria imprensa destrúidora 
dos bons moldes de governo. Convem isto 
a algueill~ 

Eu, portanto, peço á imprensa, que tem 
entrada neste recinto, que é quasi parte 
integrante desta casa que, longe de despresti
giar o Poder Legislativo com apreciações 
menos amaveis, auxilie-nos, aponte os nossos 
érr'õs, insista na correcção dos abusos da nossa 
vida organica e seja nossa cooperadora no 
estudo, no trabalho, em bem das instituições 
constitucionaes. 

De outro lado, sr. presidente, vejo que o 
procedimento dos membros desta casa está 
sendo interpretado ao bom paladar dos inter
essados colhidos nas deliberações, attingid0s 
pelos conceitos aqui formulados por nós. 
Quando demoram-se trabalhos sobre medidas 
necessarias ao serviço publico, gritam que nós 
somos uma reunião de homens ineptos, inca
pazes de acudirá urgencia dos acontecimentos 
que sé desenrolam no paiz ; quando qualquer 
um de nós estuda uma questão que tem de 
resolver um problema desses, apresentados a 
exigir providencias urgentes contra abusos 
introduzidos na publica administração, surgem 
os interessados nesses abusos e atiram impu
tl!,Ç5es menos dignas, procurando attribuir o 
procedimento dos membros da Calhara a uma 
paixão de occasião, a um despeito não con
tido, a leviandade, á insensatez até, porque 
esses se atreveram a tocar em pri vilegios, 
monopolios e interesses assentes sobre a 

fortuna publica, qúe lhes não pertence, mas é 
do povo. 

Eu e o meu collega, deputado por Minas
Geraes,temos sido victimas de amabilidades,que 
não chegam a mim pessoalmente1 mas offen
dem as intcmções com que eu, máo trabalha .. 
dor , tenho procurado estudar a situação má 
em que nos achamos, quanto ao estado 
economico e financeiro, embora declare qúe 
desejo unicamente provocar a discussão nesta 
casa e pedir aos meus col!egaSl o subsidio das 
suas luzes que me faltam e a orientação que 
falta á, direcção do paiz. 

Declaro, entretanto, de uma vez por toda.E, 
quB, qualquer que seja '' grita levantada con
tra o meu procedimento, quaesquer que sejam 
as intenções que me queiram emprestar,sejam 
quaes forem os moveis descobertos aos meus 
actos nesta Camara, nada me demoverá do 
proposito em que estou de cumprir o meu 
dever. 

Sou daquelles que entendem, Sr. presi
dente, que o homem publico tem o dever de 
arrostar com a responsabilidade do cargo que 
exerce, proceder como indicar a sua conscien
cia, seguir de frente a norma traçada ao seu 
procedimento, sem incommodal-o, sem fazel-o 
ariredar uma linha, sem dar o minimo apreço 
ái:j investidas feitas contra a sua reputação 
por aqueJl.es a quem possam prejudicar os 
seius actos, no cumprimento do seu devei'. 

Definido assim o meu modo de pensar, le
vantado este protesto contra as insinuações 
e os does tos dos quaes vou sendo victima,entro 
irnmediatamente no assumpto do debate, para 
responder ao fluente discurso proferidopelo 
meu illustre amigo,· deputado pela Capital 
Fi3derat, e que honrou o aebate sobre o pr9je-
cto em discussão. ·. 

O discurso do nobre deputado tem cinco 
pontos capitaes: \ 

l 0 O projecto aniquila o Banco da Republi~ 
C<L dos Estados Unidos do Brazil; 

2° Ataca privilegias e contractos em vigor; 
3° Não obedece a escola alguma sobre 

emissão; 
4° Dá jurisdicção demasiada ao Tribunal 

d13 Contas elo Thesouro ; 
5" E' inopportuno, por não ser este 6· mo· 

n:1ento psychologico de tocar nesta questão. 
Procurarei responder a todos estes pontos. 

E,' insustentavel o projecto e contra elle dará 
S. Ex. o seu voto porque logo do art. 1°\se 
verifica que elle visa o campleto anniquila
mento do Banco da Republica. Pergunto: 
ha no art. 1° do projecto alguma dispósição 
ou alguma palavra que se refira a algum 
oanco, a algum estabelecimento ou a alguma 
instituição -~ Não ha. 

O art. 1° do projecto dispõe que a moeda 
fi.cluciarüt inconversivel é limitada á somma 
existente no paiz,actualmente em circulação, 
s\3m indagar quem a emittiu, sem curar da 
irstituição de credito a qual ella pertehce ; 
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legisla-se em geral, sem particularisar de 
modo algütn. Esta disposição não apanha 
unicamente ao Banco da Republica, como não 
comprehende este ou aquelle banco, em par
ticular; mas a todos os bancos emissores da 
Republica que. não me consta, estejam todos 
absorvidos naquelle. 

UM SR. DEPUTAno-Quasi que estão re
sumidos. 

O SR. OrTICJCA-Muito mais razão ha pam 
a disposição wntida no art. 1° do projecto. 
Declaro a V. Ex., Sr. presidente, que não sei 
dos segredos das relações do Banco da Repu
blica com os outros bancos emissores. 

o SR. PIRE,; FERRBIRA-São negocios de 
decreto, i1ão são de segredo. 

O SR. 01TICICA-'-Não sei as razões, não 
posso comprehender mesmo a conveniencia 
que ha parti, a garantia e boa distribuição da 
ínoeda fiduciarhi, em estar o Bahco da Repu
blica, como um polvo armado ele todos os ten
taculos,privilegíos concedidos pelo dAcreto de 
17 de jatieiro de 1890, a absorver a vida de 
todos os outt•os bancos, a mouopolisar a emis
são, seth regras fixas e determinadoras da 
i]'aratitia, oll'erecid:i por um verdadeiro banco 
ao Estado, que elle não é. 

Si, p(lrém;isto se da, si esses privilegios são 
assim tão amplos que lhe permittem concen
trar no seu organismo toda a emissão fidu
ciaria deste paiz, mais razao tem o projecto, 
Sr. presidente, para querer acabar com este 
monopolio, afim dll que toda a moeda fidncia
ria não esteja entregue a um estabelecimento 
qúe possa não offerecer a garantfa sufficiente 
para conservar no estrangeiro a confiança 
necessaria para não se desvalorisar, não vir 
a ser depreciada. . 

O nobre deputado pela Capital Federal de
clarou reconhecei· que a vida do Banco da 
Republica não é boa. · 

O SR. SAMPAIO FERRAZ-Eu disse que o 
decreto inslitucionnl estabelecia JJrivilegios 
odiosos com os quaes não concur ava, mas 
que devíamos antes tratar de reorganisal-o. 

o SR. OITICICA---Desculpe-llle dizer-lhe; 
más V. Ex, é contradictorio. Si a org·ani
silção do Lattco ó odiosa1 mas elle vive em con
dições de Ulna boainstituiç..'io de credito; não 
comprellehdo qual a necessidade de reorga
Disül-o, 

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Combato os 
privilegias odiosos do banco ; mas como elle 
já tem uma grande somma de vida, e ha lar
gos ihteresses connexos com a vida desse es
tabeleclmerito, parecia-me melhor tratar de 
orgahisal-o do que de destruil-o. 
~ Sn.. OITIOICA--Si o Banco da Republica 

deixa de aproveitar-se dos odiósos privílegios 

que tem, na phrase do nobre deputado, não 
ha necessidade de reorganísal-o i si, porém, 
usa desses privilegias e ha necessidada de 
reorganisal-o, o meu illustre collega cahe, 
pelas suas proprias palavras, no regimen do 
projecto, que não é mais do que a regulari
sa<;ilo da emissão fiduciaría com a reorgani
sação dos nossos bancos emissores. 

o SR. SBRZEDBLLo-Não seja tão modesto. 
O projecto envolve as questões mais impor" 
tantes ; entende com toda a organisação eco• 
nomica e financeira do paiz, resol vend.o aEI 
mais altas questões sobre o assumpto. 

O SR. OrtlCICA-Estou tratando unica
mente do art. 1° do projccto e dlscutindo as 
opiniões do nobre deputado pela Capital Fe
deral, em face deste artigo. S. Ex. adiantoli 
a seguinte proposi<;>ão :-o art. 1° do. pro
jecto inutilisa, liquida o Banco da Repu
blfoa. 

Sr. presidente, o. projecto não visa de moqo 
algum affectar a vida de qualquer dos biJ,ncos 
emissores : o da Republica ou qualquer dos 
outros; trata-se de limitar a emissão fidu
ciaria existente e inconversível ; entende a 
commissão que essa emissão, tal como timi 
sido feita, é bastante para ser a causa produ
ctora da crise por que passa o paiz e susta·lhe 
o augmento. Como attribuir ao projecto .o fim 
de perturbar com esta limitação a vida de 
um banco, desde que não se lhe manda reti
rar de prompto a moeda emittida, ou não se 
manda retirar a obrigação de ser ella acceita, 
no todo ou em parte, pelo publico· em cujas 
mãos ella circula ? 

Ha, é verdade, uma hypothese em que a 
limitação será o anniquilatnento do banco : ê 
si esse instituto de credito está em taes condi
ções de precariedade, em tão melindrosns 
circumstancias, que só possa viver do goso 
farto e amplo dos seus odiosos privilegios, de 
mais e muito mais emissão de papel incon
versi vel, a cujo exclusivo fabrico elle deva a 
exisiencia, sem poder dispensar essas novás 
emissões de qt..e tanto se falia na praça e q11e 
ameaçam o commercio de uma crise medonha 
que já nos bate ás portas. 

Si assim e, folgo de ver que o nobre 
deputado me dá francamente razão, deixando
me ser coherente com a opinião por mim Jâ 
emíttida nesta CilSa de que esso banco pare
cia-me-um castello de papel. 

Como o nobre deputado parece~me estar 
convencido de que assim não é, não acho 
razão para os seus receios de anniquilamento 
do banco pelas disposições do projecto, porque 
esse nada mais faz .:lo que seg·uir; linha por 
linha, o plano adoptado para fazer entrar 
todos os banws da Europa no regímen da 
conversibilidade das suas notas, abolindo o 
curso forçado em qué elles viviam : foi a 
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norma seguida para ·o Banco de Inglaterra, 
par11 o de França, para o Banco Nacional da 
füdia, e ate para os bancos dos Estados Uni
dos da America. 

Convido o nobre deputado a, estudar com
migo o modo pelo qual foram feitns as 
conversões do papel-moeda e a volt<1 ao pa
gamento em ouro, afim de mostrar á Gamara 
que outro procedimento não lm a seg!lir neste 
assumpto, sinão : limitar a circulação dos 
bilhetes e marcar mm1 cpoc11 proxima ou re
mota para a obrigação da conversibilidade, 
variando os meios de preparar o campo para 
a circulação da nova moeila pag,1vel ao por
tador e á vista. 

Antes, porem, de entrar neste estudo, 
preciso fazer notar um facto e dar uma expli
cação. 

O fim unico que o projecto tem em vista, 
Sr. presidente, o eixo em torno do qual 
gyram todas as suas disposições, constituídas 
em um todo harmonico, ·do qual não póde 
ser destacada peça alguma, para ser estu
dada, analysada e criticada de per si, e 
-a abolição do curso forçado, acceito, ado
ptado e plename11te em execução por todo o 
tempo da duração dos bancos emissores 
da Republica, no regim8n do decreto de 17 
dejaneiro de 1890. 

Notemos o seguinte facto, anormal e unico, 
dado na nossa historia financeira. O curso 
forçado e um recurso supremo dos governos 
em uma occasião de crise para a Nação ; é 
arma perigo8issima,, que só póde ser mane
jada por mãos muito experientes e em occa
siões das mais difficeis. E' insidioso por tal 
fórma, na phrase de um notavel economista, 
que todos pódem dizer quando nelle entram, 
mas, uma vez nelle, ningnem póde affirmar 
quando o abandonará. 

Hoje, quasi que está adoptado r;omo regra 
em todos paizes bem avisados no snu regímen 
economico, e um recurw de guerra, Dcceito 
para essas occasiões em que se põe em 
Jogo a honra nacional ; por mero capricho, 
unicamente para fa vo1'ecer a particulares, 
por meras suggestões do interesse, sob o 
pretexto de salvar crises de praça', não e 
licito decretal-o, nenhum governo tem o di
reito de suspender a conversibilidade das 
notas dos bancos. 

O pai~ deve procurar todos os meios, pór 
em pratica todos os sacrificios, lançar mão 
dos recursos mais custosos para viver no re
gímen da conversibilidade e reservar esse 
grande expediente para poder procurar ca
pitaes rapidamente quando as exigencias de 
uma guerra externa, de uma calamidade na
cional impõem o pesado sacrificio do levanta
mento de capitaes, sommas avultadas para 
sai1var grandes princípios. ! Mesmo assim,deve haver todo o cuidado em 

decretal-o somente por pouco tempo e, pas
sada a crise nacional que deu motivo ao su
premo recurso, voltar por todas as formas ao 
regímen normal. 

Nem julgo necessario dar as razões deste 
preceito financeiro, cn,talogando os males 
muito conhecidos, causados pelo curso for
ç<tdo. 

Dá-se entretanto o seguinte facto anormal 
para a noss·1 vida de nação livre : o curso 
forçado e a normalidade da nossa vida finan-
0eira, e o regimen permanente em que ten,os 
sempre vivido e nem nos lembramos de sahir 
delle. 

Nos c;i.rregamos as costas este fardo de 
60 annos, quando já atirámos dB nossos hom
bros a escravidão e ate.as instituições adopta
das com a indepemlencia. 

O povo brazileiro, que extinguiu de vez o 
elemento servil, cortando pela raiz essa ar
vore envenenadora,que deu o grande golpe na 
instituição nefanda, pouco lhe importando fe
rir, fundo, interesses grandissimos de uma 
classe que se levantou contra as instituições 
do 1x1iz, supporfa com calma, apathico e in-
01ifferente, -esse outro mal, causador dos mais 
]ierniciosos eífeitos, de incalculaveis ).'Jrejuizos, 
que faz escoar-se,constante e ininterrompida
mente para o estrangeiro toda a nossa ri
queza, adquirida com a producção 11acional, 
cimentada com o trabalho, a boa riqueza em
íim, porque ninguom póde considerar solida 
nma fortuna sujeita a depreciações constantes 
o sem medida, fóra do seu valor. 

Ha muito m[iis ainda, Sr. presidente : o 
curso fürçado é a norma, e a base em . que 
E~~s0nta toch a nossa moeda fiduciaria, antiga 
o moderna, do tenrpo da monarchia e \do 
tempo da Republiett; somos talvez o unico 
paiz do mundo onde tão exquisito regímen 
J;]eja a permanencia da sua existencia finan
ceira. 

Quando, peb mudança das instituições, se
guida á extincção da escmvidão, a Republica 
~nnunciava ao mundo que se constituía uma 
nação em regímen democratico, assentado na 
repulsa de todos os privilegios, igualados os 
cfireitos, fazendo todos os cidadãos entrarem 
em um regimen federativo, architectou-se 
ltma reorganisação financeira cuja base era 
um privilegio odioso, uma obriga-ção fallaz : 
a,cceitar, como promessa de boa moeda, um 
papel que podia não ser permutado com a 
r,noeda promettida e aifirmada. 

Somos obrigados, entretanto, a confessar, 
Sr. presidente, que, para cuidar deveras da 
riqueza publica, a abolição do curso forçado é 
qma necessidade; e imprescindivel que o ca
IJital attrahido para a producção nacional 
nermaneça no paiz a reproduzir-se em novas 
ip.dustrias, longe de escoar-se para o estran
g;eiro, expellido pela instabilidade da moeda 
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fiduciaria, que só representa credito que póde 
falhar quando procurado. · 

Força é confessar, Sr .. presidente, que nos 
ultirnos tempos do regirnen passado cuidou-se 
da conversão da moeda, pensou-se na van
tagem e na necessidade urgente desta me
dida. (Trocarn-se diversos apartes.) 

Não se póde negar a verdade dos factos his
toricos; os ultirnos rninisterios da monarchia 
provaram com os seus actos que a conversibi
lidade andava na mente dos nossos financei
ros, esses actos demonstram á evidencia que 
no mundo financeiro estudava-se a questão 
do curso forçado e procuravam-se os meios 
rle abolil-o: ahi e.stá lt lei ela organisação do 
Banco Nacional, com emissão sobre base cm 
ouro e lá está a clausula explicita contida no 
art. 5° do decreto de 24 de novembro de 
1888, obrigando os bancos a pagar em moeda 
as suas notas, dadas condiçõc~s na emissão. 

Era de acreditar, Sr. presidente, que a 
obrigação do pag'amento da totalidade dos di
reitos de importação em ouro, ordenado pelo 
governo provisorio, fosse o primeiro passo 
para o regimen da conversibilidade; não pare
cia que essa exigencia fosse um meio sómente 
de obter dinheiro, augmentando a somnia da 
percepção elos impostos com o ag·io do ouro 
adquirido em uma praça onde a procura ele
vara-lhe o preço, dando margem it especu
lação. 

O que se seguiu provou á evidencia que 
estava nas intenções do governo lançar mão 
de um recurso de expediente e nunca estudar 
ou preoccupar-se da momentosa questão, en
caminhando os meios de resol vel-a. 

Estudemos corno os ba.ncos mais importan
tes da Europa, reguladores do mundo finan
ceiro, teem constantemente seguido o plano 
da conversão estabelecido no projecto ; antes 
disto, porém, seja-me licito dizer ainda : os 
bancos de emissão, Sr. presidente, não teem 
o arbítrio de empregar a sua moeda fiduciaria 
como entenderem ; elles teem uma esphera 
de acção de onde não podem, nem devem 
sahir, sob pena de verem a desconfiança ap
parecer, e a sua moeda depreciar-se, 

Essa esphera de acção é traçarht pelas ne
cessidades do mercado a que os bancos devem 
attender, mas servindo-as como um mari
nheiro esperto, dos mais avisados, guia do 
seu barco atravez do oceano ; alargam-na 
quando as operações o exigem restringem a 
emissão quando a retracção do commercio lhes 
dá a entender que pôde se tornar demasiada 
ou acima do nível a existencia ela, moeda
papel entregue ao mercado. 

Por esse jogo constante, por esse manusea
mento effectivo da sua emissão é que está 
admittido geralmente, nos paizes geridos por 
um systema regular e perfeito da moeda, que 
os bancos de emissão não teem a liberdade de 

Ca.mara V. I 

empregar a sua moeda fiduciaria na org_ani
saçi;io de companhias e emprezas industriaes, 
cujas transacções dependam de prazo longo 
paea ser realisadas ; isto porque a moeda 
fiduciaria representa um capital que não 
existe no todo. 

Os SRS. SEVERINO VIEIRA E SEABRA-Ahi 
6 que está o engano de V. Ex. 

O SR. OITICICA-Qual o engano 1 
o Srt. SEVERINO VIEIRA- o de que a moeda 

füluciaria não representa um capital. (Ha 
outros apartes.) 

O SR. OrTrcrcA- O aparte dos nobre~ depu
tados encerra uma ordem tal de considera
ções contradictorias que interromperam-me 
o fio ela argumentação. 

o SR. SEVERINO VIEIRA-A escola de V.Ex. 
é que é um pouco antiquada. 

O SR. OITIGICA - Peço ao nobre deputado 
que me ouça e verá que respondo aos seus 
apartes. Os bancos de emissão, Sr. presi
dente, não se podem occupar senao de trans
acções a breve prazo, em que a sua mçieda 
tiduciarüt possa estar constantemente em 
gyro, podendo ser regularisada a sua expan
são ou o seu retrahirnento pelo banco, de 
accordo com o conhecimento do estado do 
mercado. A razão disto é conhecida: o lucro 
da emissão é justamente a repetição constante 
das transacções e o subsequente lucro para o 
banco que tel-os-ha tanto maiores quanto 
maior for o numero das transacções feitas e 
liquidadas; as transacções a longo prazo pa
ralysam o capital empregado, impedindo a 
sua reproducção em successivas operaçõesque 
o augmentam com a realisação dos lucros ob-
tidos. . 

Percorrendo a historia financeira de todos 
os bancos de emissão da Europa, poucos, quasi 
nenhuns, ha que não sejam prohibidos de 
distrahir capitaes em emprezas indus!riaes ou 
operações a longo prazo ; os propr10s ban
queiros sãó m!lito avisados para não serem 
os primeiros a deixar-se seduzir por esses 
lucros atrahentes, figurados no papel. 

o fütnco de Inglaterra, Sr. presidente, o 
modelo dos bancos de emissão, chega ao ex· 
tremo de ter dous departamentos distinctos, 
duas repartições quasi difl'erentes : o issue 
department, que emitte notas e o barlking 
department que faz as operações do banco; o 
escrupulo chega ao l?onto de ser ~brigado o 
banhing department a so receber os bllhetes ou 
notas com o deposito do ouro correspondente 
á quantia pedida, tal como se fosse o publico; 
um cidadão qualquer quem fizesse a trans
acção. 

Procurando ver quaessão as attribuições dos 
diversos bancos de emissão da Europa, le
remos,Sr. presidente,que todos elles só podem 
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fazer às seguintes operações: emprestar e re" 
ceber dinhcil'o em deposito, de.scontar titu
lbs de commercio, Mitiprar e vender ouro, 
prata e metaes, vendei' mercadorias deposita
aas sobre as quaes fez adiantamentos de que 
não hajam sido reembolsados no tempo cd1Ii
binado. 

E' esta, Sr. présidente, a missão do Banco 
de Inglaterra1 como·ª do Banco de França, a 
do Nacional cta Italia e a de todos os bancos 
emlssb1'es dos paizes rnais importantes. 

Pergunto aos nobres deputados que ha pouco 
me interromperam, si é cscolà antiquada 
aquella que serve ele norma geral para a cir
culação da moeda fiduciaria nos paizes que nos 
podem servir de modelo, onde a conversibi
lidade das notas existe e onde o commercio se 
impõe pela sua importancia, pela sua riqueza, 
pelas condições de estabilidàde do3 mer
cados. 

Voltanào ao estudo comparativo da situa
ção financeira e das condições economicas dos 
bàncos na Europa, Sr. presidente, não julgo 
p1·eclso fazer unHt narração de toda a histo
ria do Banco de Inglaterra. Basta lembrar 
qual o modo por que se constituiu esse banco: 
emprestlmo ao governo, ele todo o seu capi
tal, vicio de origem que perpetuou-se e foi 
causa dos muitos privileg·ios alcançados para 
o banco, ell1 troca de outros tantos empresti• 
mos necessaríos ao g·overno para . fazer a 
guerra no continente ; e elles fot>am tantos 
que o capital do banco, tendo sído, ao orga
nisai' .. se, de ~ 1.200.000, estava elevado 
em 1797 a ~ 11. 642. 000 todas empresta
das ao thesouro. 

Hàvia ainda precisão de mrtis emprestimos 
para fazer a guerra contra a França, haviam 
sido lançados impostos de todo genero, mas 
estes demoravam á cheg,ir e o governo preci
sava immediatamente de dinheiro ; começou a 
emittil• vales qne o banco descontavrt, vales 
que eli:Jvaram a responsabilidade do thesouro 
para com o banco a enorme cifra de 28 mi'" 
lhõeti de .t., inclusive 7.585.000 iõ fornecidas 

· a desconto sobre os vales. 
Esse enorme emprostimo e a crise latente 

produziram um panico e o banco viu-se em 
diíliculdades, por só ter em caixa 1.272.000 
para sàtisfazer aos portadores das suas notas 
que acudiam ao reembolso. O conselho do rei 
e mais tarde um bíll do parlamento autorisa
ram o curao forçado para as notas do Banco 
dá Inglaterra. 

o SR. SAMPAIO FERRAZ-Ó facto a que se 
refere o nobre deputado foi em 1844 ; foi o 
acto de Robert Peel ; em 1697 foi o banco 
fundado. 

O SR. ÜITICICA-Perdoe-me V. Ex. ; não 
estou historiando a crise de 18·14 ; refiro- me 
á crise ele 1797, conjurada com o curso força
do concedido ao banco. As emissões do banco, 

Sr. presidente, contiliuar~m ent~o com ~ 
não obrigação da conversao e sub.iram ra?t
damente de tal modo que, tendo sido a cir
culação em 1796, antes do cur~o forçado, ape• 
nas de 10.730.000 .t:, subiu a 28.470.000 . .t 
em 1817, 

o agio do ouro acompanhou naturalmente 
o excesso da circulação; o campo era vasto e 
promettedor de vantagens para os agiotas, 
para a especulação,e o metal precioso soffreu 
oscillações fortíssimas, variando de 1 º/o até 
29 1/4 º/o, como attingiu ~m 18]_3. _ .. 

Urofa pór um termo a situaçao tao affüct1-
va ; todos os genero~ lrn,viam subido de _valor, 
as relações commerc1aes tornaram-se 1mpos
siveis, tudo accusava uma crise medonha, e o 
parlamento, após o exame da situação, sob 
os cuidados ele Sir Robert Peel, fez votar 
uma lei que retirava ao Banco ele Inglaterra 
o direito de não trocar as suns notas, sob r.s 
seguintes bases que deviam fazer voltar, 
gradualmente o pagamento em metal: a par
tir do mez de fevereiro de 1820 até o mez de 
outubro do mesmo anno, o pagan1ento das 
notas do banco poderia ser i'eclamado eni 
moeda,sob a tax11 de 4 z,17 sh, 6 pence, por 
onça de ouro ; o desconto era de 3 1/2 sh. 
ou 4 'Vo de cambio. . 

De' outubro de 1820 a maio d.e 1821, o pa
gamE/nto podia ser reclamado sob a taxa de 
3 .f, 19 sh, 6 pence, ist_o é, com o desco.1!-to de 
2 l /2 % ; do fim de itialO de 1821 a rr1a10 · de 
1823, o pagamento das notas do banco podia 
ser exigidb pelo por~aclor a taxa de 3 .t :.• 1·7 
sh., 10 1/2 pence ou .medeante camb10 d~ 
1/2 V/a; depois de lna1b de 18~3, 9 bancG 
devi[f recomeçar os setis pagamentos a vista.\ 

Houve um desconto de 2 l/:~ até l/2 º/a íli:L 
moecla durante o prazo determinado. para a 
volta á conversibilidade, prazo fixado para 
começar cm 1820 e acabar em 1828 ; quer a 
Gamam snber qual o resultado deste platio,'I 
o bapco prescindiu do ultimo prazo e, apos 
apenr<::; um anno e quatro mezes, v9lto.11 ao 
Pª'"<JJnento ern metal iw portador e a v.1sta. 

Devo lembrar ao meu nobre amigo, dep!l
tarlo pela Capital Federal, que, quando em 
1819 decretava-se no parlamento o bil~ que 
retirava o curso forçado ao Banco de Ingla
tern+ e razia-o entrar no regimen da conver
sibilitLtde, marca,ndo-se-lhe dous anuas para 
isto, não houve alguem que se lembrasse ele 
deelarar que a execução dessa lei era o artnl
qufü~mento do banco. 

Deixemos de parte, na França, o celebre e 
muito commentado systema de Law e até 
mesmo os assignados da revolução, patroéio.. 
nadqs pela palavra fluente de Mirabeai;; são 
factqs muito remotos e temos época mais pro-
xirnri para examinar. . . . . _ .. 

A revolução de 1848 t.rou;rn a concess;:to _do 
cursp forçado para as notas elo Banco de· Fran~ 
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ça; não só para as delle, como para os bancos 
departamentaes. 

A circula.ção era de 452 milhóes de francos, 
sendo 350 para o primeiro e 102 para os ou
tros. 

Pouco depois as difficuldades de momento 
fizeram o governo augmentar a circulação 
para 525 mil hões, toda inconversível. 

O SR. SERZEDELLo-Elcvou, porque suppri" 
miu os bancos departamentaes. 

O SR~ OrTICICA-Com a reunião elos bancos 
ciopartamentaes tód::t ::t circulação ftduciaria 
da França foi elevada de 452 milhões a 525 
milhões de francos, sendo o capital do banco 
apenas de 91 . 250. 000 francos, . 

A lei de 6 de agosto de 1850 decretou a 
volta do Banco de França ao regímen normal, 
fazendo desapparecer o curso forçado. 

O mesmo se deu com o mesmo banco, quando 
foi preciso revogar à lei que lhe concedera o 
curso forçado em 1870, por occasião da guerra 
franco-prussiana. Apezar de ter havido o em
prestimo ao governo, de um milhar em ouro e 
da circulação ter-se elevado a 3.07Ull2.000 
francos, com autorisação para 3.200 milhões, 
em 1875 o curso forçado era de facto abolido. 

Nem na primeira, nem na segunda crise, 
Sr. presidente1 e peço licença ao meu nobre 
amigo para lembrar-lhe ainda esta circum
stancia; houve quem se temesse do anniquila
men to do Banco de França, apezar de ter 
sido marcada a revogação do curso forçado 
para época certa e muito posterior: quando a 
divida do estado estivesse reduzida a 300 mi
lhões, o que se deu em 1879. 

o SR. SAMPAIO FERRAZ - Já chamei a 
attenção de V. Ex. para este ponto. o presi· 
dente do Banco de França é nomeado pelo 
governo o a directoria é eleita pelos accio
nistas. 

O SR. OITICICA-Ha uma ditrerença notavel 
tambem entre aquelles bancos e o nosso mo
nopolisador da emissão e peço a attenção de 
V. Ex. pam ella. AI li os bancos tinham 
dividas enormes para com o Thesouro, o que 
dilficultava a abolição do curso forçado, aqui 
é o Thesouro, ao contraeio, credor do banco 
e não passivei de pagamento algum. O que, 
porém, constitue it maxima diJTerença entre 
a situação dos Bancos da Inglaterra e de 
França para o nosso da Republica dos Estados 
Urtidos do Brazil, é, Sr. presidente, que aquel
les teem as suas garantias effectivas para o 
seu capital, funccionam sobre o apparelho da 
maxima publicidade, com affixação e publica
ção d<1S suas tabellas, são os verdadeiros 
reguladores cio mercado da moecla, retrahem
se ·quando entendem haver diminuição nas 
transacções commerciaes, expandem a cir
culação das suas notas quando o commercio é 
mais activo e exige maior somma de nume-

l'ario • são bancos que não fomentam e 
muito' menos tomam parte nas jogatinas des
enfreadas da bolsa; bancos que podem resistir 
ás mais agurlas crises e que, em summa, 
tendo regras fixadas por lei para guia dos seus 
directores não variam na norma das suas 
transacçõ~s,de accordo com o criterío ou com 
a elasticidade mental desses. . 

O nosso Banco da Republica entregou todo 
o seu capital, toda a emissão. autórisada á 
circulação, sem procurar cammhar e recuar 
de accordo com as necessidades do mercado, 
mas unicamente par::t satisfazer as necessi'
dades do jogo que olle pr9prio ali~ep.tou.J sem 
a prudencia salutar ela na~ co-part1c113açao.na 
organisação de companhias mdustl'laes, em 
grande flarte hypot.heticas. 

A Italla, Sr. presidente, estabeleceuº· curso 
forçado por algu~s dias, em 1866; em. virtude 
do tratado de alhança com a Prus::;ia e da 
auerra com a A ustria; o curso forçado trouxe 
gomo consequencia precipitar a crise ~nan
ceira e expellir do paiz torlo o nnmerar10. 

Em 1879 os bilhetes de curso forçado, re- · 
preRontativos do emprestimo ao governo, 
montavam a 940.000.UOO de francos, cerca 
de 370. ooo:ooo:i;; além de mai~ 810.00o.ooo de 
notas em cil'Culução com particulares. 

Desde 1877, Depretis, PEesidente. do con
selho annunciava a intençao de abohr o curso 
forçado e em 188 l, o ministro da fa_zenda 
apresentou ao parlamento' o projecto de lei 
que fixava para 12 de abril de 18~3, a volta 
ao pao-amento em metal, conversao que se 
fez se~n abalo ou anniquilamento para o Banco 
Nacional da Italia. . 

Nos Estaâos Unidos, o curso forçado esta
belecido por occasião da guerra da seccessão, 
produziu as mais profundas alteraç~es ~nas 
relações commerciaes, elevada a emrssao a 
850. 000. 000 de dollars, 50. 000. 000 de-papel 
miudo- e 300.000.000 de dollars sob depo
sito do obrigações, fazendo o ouro oscillar 
entre 109 a 286 °lo. Em março de 1870 os 
bilhetes cmittidos pelo estado montavam a 
484. 830. 000 dollars, ou perto de um milhão 
de contos de réis. O Congresso marcou, com 
muitos annos de antecedencia a extincção do 
curso forgado; essa medida foi executada sem 
aba lo e ninguem dis~e gue ,ella_ se!·ia o anni
quilamento da eimssao f1cluc1ar1a dos Es· 
tados Unidos da America. 

Mas vejo que o nobre deputado já está 
de accordo commigo em que é uma nec~ssi
dacle inadia vel cuidar· nos meios de abol!r o 
curso forçado do Brazil. 

o SR. SAMPAIO FERitAZ- Nunca disse o 
contrario disso. 

O Sn. OITICICA - O nobre deputado per
guntou a que escola pertencia o projecto 
quando estabefocia o regimen da emissão em 
ouro ou em titulos do Estadó. 
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Respondo-lhe que a commissão de fazenda 
acloptou a escola em que assentam os bancos 
de que acabo de fallar. 

O Banco da Inglaterra tem 15 milhões es
terlinos em titulas do estudo, sendo 11 
milhões e tanto provenientes dos emprestimos 
ao governo e convertido em renda perpetua, 
e 3 milhões e tanto em outros titulos, emittin
do sobre esses e mais sobre o seu encaixe 
metallico. O Banco de França tem uma parte 
do seu capital em títulos do estado; os ban
cos dos Estados Unidos emittem sobre títulos 
do estado e sobre ouro. 

A commissão acceitou a media entre o 
e:relusivismo das duas escolas e consignou o 
direito ele emissão sobre o duplo do lastro 
em ouro, geralmente admittidó para quasi 
todos os paizes e sobre 9/10 dos titulas do 
estado, como está adaptado nos Estados Uni
dos. Não é fora de proposito que, estabele
cendo uma republica federativa, nos moldes 
da Norte America, transplantemos para cá 
esta medida aproveitavel, muito salutar do 
seu regímen financeiro. 

Aproposito do deposito para aconstituiçã!o 
dos bancos, devo fazer uma observação á 
Camara, já a fiz em particular ao meu 
honrado collega: houve um engano de redac
ção no projecto : o § 1. 0 do art. 2. 0 

diz-depositarão valor correspondente a 30°/o 
do seu capital social ; houve omissão ele 
uma palavra neste paragrapho. 

Antes de 30 deve-se collocar a palavra 
- até-; resalta a omissão quando se obser
va que adeante se falla do valor depositado, 
que poderá ser 10, 20, 30 ou mais para a 
emissão, conforme a;-'. necessidades do mer
cado. 

Argue tambem o nobre deputado, ao pro
jecto, a grande somma de attribuições 
concedidas ao Tribunal de Contas do Thesouro. 

Não sei porque estranhar esta grande 
attribuição, quando aos bancos de emissão 
convem a maior fiscalisação das suas opera
ções e somente os abusos justificarão a in
tervenção do Tribunal. 

Os bancos dos Estados Unidos teem inspe
ctores de circulação, que examinam os rela
torios que os bancos são obrigados a mandar 
todos os annos, calculam si a importancia da 
emissão é confürme ás garantias o:fferecidas 
pelo estado dos bancos, o que elles teem o 
direito de verificar das provas colhidas na 
escripturação ou de quaesquer outras fontes 
externas ; faz-se isto para melhor regu
larisação da moeda fiduciaria e com os melho
res resultados, desde que não é o governo 
quem intervem na direcção dos bancos e ao 
contrario elles são livres de se constituir sob 
as normas legaes. 

O Tribunal de Contas está incumbido de 
examinar as contas dos diversos ministerios 

para ser presentes ao Congresso; não sei por 
que se não possam submetter os particulares 
que jogam com a confiança publica, á fiscali
sação desse importantissimo tribunal. Elle 
examina os relatorios dos bancos, verifica si 
elles satisfazem e limitam-se á sua missão e 
si a sua moeda tem garantias sufficientes. 

o SR. SAMPAIO FERRAZ-Como não hão de 
ter essas garantias, si V. Ex. as estabelece 
no projecto '~ 

O SR. OITICICA - v. Ex. não admitte que 
um banco se desvie da sua missão e dê má 
applicação á sua moeda fiduciaria ? 

Não se dá actualmente o facto de estar 
grande parte da moeda fiduciaria do Banco 
da Republica applicada a emprezas e comp~
nhias que não são, de modo algum, garantia 
sufficiente a essa moeda ? 

Qual é a razão pela qual V. Ex. se arre
ceia do anniquilamento do Banco da Republica, 
desde que se toque nos seus privilegias e o 
obriguem a retrahir a circulação da sua 
moeda? 

o SR. SAMPAIO FERRAZ - Eu disse e re
pitp que prefiro a reorganisação do Banco da 
Republica. 

Ó SR. OITICICA-Senhores,não sei como não 
se ftttende a que o que o projecto determina é 
justamente que o Banco da Republica se reor
gapise, não continue a estender a sua .emis
são sobre o triplo do ouro depositado, que é 
UIIJ. perigo, não continue a fazer essa emissão 
sePvü• ao jogo e á 'fspeculação em companhias 
incj.ustriaes por or'ganisar, suspenda a apJ?l~
caçiiio má que lhe tem dado e trate de valor1-
sú a sua moeda que hoje está com uma cotà,
ção terrivelmente baixa, produzindo os mais 
pernicios eITeitos. Isto só se poderá conseguir 
com a limitação á circulação existente, com a 
restricção dct circulação ou com o augmento 
da~! garantias para toda a que já foi emit
tida. 

O banco tem para isso dous annos ; si elle 
te~n boas c·Jndições de existencia, nada im
pede que augmente o seu lastro para tanta 
emissão quanta lhe for exigida pelas em
prezas a quem serve ; si não está em boas 
condições nada o impede de retirar da cir
cutação papel, quanto baste para corrigir os 
cle+eitos do seu excesso. 

Quer em um quer em outro caso não se lhe 
tolhe o direito de agir, tornando-se solido 
peja valorisação da sua moeda, incontestavel
m~mte com früta de confia.nça pela exiguidade 
da garantia e pelo privilegio ou abuso do 
curso forçado. 
~não digam os antagonistas que o pro

jecto limita a emissão unicamente á existen
te ; não. O projecto, Sr. presidente, fecha 
a jJorta ás emissões com o curso forçado, 
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não consente que ellas se estendam, mas abre 
a porta franca ao bom capital, ás emissões da 
moeda conversivel, obrigando-a a vir para o 
nosso mercado e ahi permanecer, empregada 
na industria e no commercio,que se desenvol
vem extraordinariamente. 

Si for approvado o projecto e constituir-se 
lei, duas hypotheses podem vir a dar-se: ou 
virão a constituir-se bancos com fundo me
tallico, garantias solidas e com bilhetes pa
gaveis ao portador e á vista, ou não se esta
belecerá nenhum pela impossibilidade de 
adaptar-se ao nosso mercado. 

Na primeira hypothese, logo que elles se 
constituírem, aberto o mercado para os seus 
bilhetes no pagamento dos impostos todos e 
nas transacções multiplas offerecidas ao seu 
empreg-o, os bancos emissores existentes terão 
forçosamente de acompanhal-os e entrar mais 
cedo para o regímen da conversibilidade, 
pela impossibilidade da co-existencia da sua 
moeda, com a moeda conversível ; o fim do 
projecto será conseguido e o paiz entrará no 
regímen normal. 

No segundo caso, si durante os dous annos 
as previsões do projecto não se verificarem e 
os bancos não forem installados, continuando 
a precariedade das circumstancias actuaes, 
nada impede a prorogação do prazo, o alar
gamento das providencias, a adopção de outras 
que os acontecimentos tenham revelado de 
vantagem. 

o SR. SAMPAIO FERRAZ- E continúa o 
curso forçado ! 

O SR. OITIOIOA- Si as circumstancias fo
rem as mesmas, o que não é dado admittir, 
porque se prepara um regimen de garantias 
e:ffectivas, em vez das illusorias que o curso 
forçado o:fferece actualmente. 

O nobre deputado mesmo disse ante-hontem 
que o credito do paiz, no estrangeiro, está de 
pé. Estou de perfeito accordo com V. Ex., 
mas ha o receio, e receio perfeitamente defi
nido e fundado de que a nação brazileira en
verede pelo caminho seguido pelas republicas 
visinhas, pois vamos abusando do credito por 
meio do papel desvalorisado, o que compro
metteu o credito daquellas republicas e ha de 
comprometter o nosso, e isto ja está em co
meço, si providencias immediatas não forem 
tomadas com a maior energia. 

São os homens do mundo financeiro, ex
perimentados e conhecedores da nossa viela 
economica, talvez mais que nós mesmos, pru
dentes, traquejados quem nos manda dizer, 
por intermedio do cambio, que o Brazil deve 
parar na precipitação em que vae, que deve 
olhar para, o exemplo eloquente dos seus vi
sinhos, que deve tomar tento em que a sua 
moeda fiduciaria, assente em valores inferio
res á sua e:ffectividade, não esteja a encher os 

canaes da circulação, evitando a entrada da 
boa moeda, que não devemos contentar-nos 
com essa riqueza fictícia nem alimentar-nos 
com ella, que nada disto é real, serio, vanta
joso, que papel inconversível não é capital 
fomentador da riqueza, e, ao contrario,impede 
a attracção dos bons capitaes a procurar em-
prego reproductivo. ' 

o SR. JOAQUIM PERNAMBUCO- AS rendas 
teem augmentado. 

O SR. OITICICA- Sr. presidente, o projecto 
obedece a este plano e somente a este pensa
mento. 

Como, entretanto, é necessario que a moeda 
conversível ache campo para expandir-se, 
contida na circulação pela necessidade do em
prego, o art. 6" manda que o Thesouro retire 
o seu papel-moeda inconversível por outro 
emittido sobre um lastro em ouro, constituido 
no terço dos bilhetes, assim como o art. 7° 
dispõe o pagamento ele todos os impostos. em 
ouro ou em bilhetes resgataveis, retirado, 
ja a esse tempo, todo o papel do Estado, pa
pel-moeda ou bilhetes sobre o lastro em ouro. 
que devem substituil-os. · 

Os bilhetes elos bancos ou o ouro representa
do por fllles não terá tendencia, motivo para 
fugir da circulação ou emigrar para os paizes 
onde encontre collocação, porque não encon
tra o seu terrivel concurrente a expellil-o e 
ao contrario será collocado com o seu proprio 
valor no mercado que clelle precisa. 

(Trocam-se varias apartes.) 

O SR. ÜITICICA - Não ha receio de que 
alies sejam trocados por ouro: porque e para 
que, si ha de ser procurado para o manuse
amento em todas as transacções, desde que 
não ha outra moeda? Não tenho receio, Sr. 
presidente, de que os bilhetes corram ao 
troco para ser exportado o ouro, porque então 
dar-se-ha o phenomeno de valer tanto no 
estrangeiro como no paiz o ouro buscado 
com o troco dos bilhetes ; onde o lucro da 
exportação ? A nossa exportação de produc
tos, o desenvolvimento crescente das nossas 
industrias garantem-nos a entrada de novos 
capitaes. 

o SR. SAMPAIO FERRAZ dá um aparte. 
O SR. OITICICA - A observação do nobre 

deputado ~ filha do estudo rapido feito do 
projecto. 

A razão da emissão dos bilhetes do Thesou
ro no triplo do deposito é muito valiosa : 
é a não retirada brusca do meio circulante 
existente e que viria affectar as relações do 
mercado. Ella se dará, o proprio projecto 
o consagra, muito antes de começar o regimen 
conversivel; emquanto este não entrar, 
prepara-se o campo á conversibilidade e os 
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bilhetes do Thesouro precisam tlo conservar. 
se em circulação. 

o SR. SAMPAIO FERRAZ - Mas continúa a 
moeda fiduciaria. 

O SR. ÜITIClCA - Unicamente emquanto 
não entrn,r o novo regímen ; começado este, 
ella terá forçosamente de tornar-se uma só, 
dentro das normn,s estabelecidas peln, lei e 
de um só molde para todn, a moeda-papel. 

O illustrado deputado pela Capital Federl11 
n,den,ntou desta tribuna que não era excessiva 
a moeda fiduciaria existente e nem era 
conveniente limital-a por ser n,indn, · insuffi
ciente; argumentou com a abolição do elemen
to servil, por terem os particulares precisão 
de pagar n,os trabalhadores, o que não se 
d:wa antigamente. 

sr. presidente,é um facto reconhecido pela 
experiencia : no regímen da conversibilidade 
os particulares teem gosto em guardar 
moedas, attrahidos pelo brilho, pela cór e 
convencidos de que aqellas não se deterioram; 
formam-se assim peqeunas economias no pa!z 
que montam, mais tarde, a um importante 
thesouro que apparece para ser empregado na 
industria reproductora; no regímen do papel
moeda inconvertivel ha certa desconfiança 
na conservação dessa promessa de pagamento 
e todos procuram descartar-se delta, con
vencidos de que aquillo não é tal moeda, 
susceptivel como é de ser chamada a substi
tuição, de estar falsificada, de ser ate pasto 
das traças. 

o SR. SAMPAIO FERRAZ- Eu disse que a 
vida agrícola estava transfürmada. Antiga
mente o n,gricultor não tinha necessidade de 
numeraria como tem agora, porque o colono 
não gasfa dinheiro, guarda,.o para se retirar 
para a Europa. 

O SR. OrTICICA- Si é verdade, e não 
contesto, que as necessidades da mo@da 
augmentararn, tambem a circulação fiducbria 
augmentou ; chamo a attenQão dos meus 
eollegas para o que se encontm á pagirn~ 100 
do.relatorio do Sr. Dr. Ruy Barbosa e á pa-

·gina 44do relatorio do Sr. Dr. Ararlpe. 
Em 1888 a circulação média do paiz em 

. de 212.640:000$000; em janeiro de 1891 a cir
culação era de 285.943:914$000; em 3 de 
junho de 1891, (relatorio Araripe) a circula
ção estava elevada a 436.816:474$000,dividida 
em 170.781:414$000, em notas do Thesouro e 
266.035:060.$000, de bilhetes de banco, dos 
quaes 229.271 :200$000 pertencentes ao Banco 
da Republba. 

o SR. SAMPAIO FERRAZ- V. Ex. acredita 
que a moeda fiduciaria está desvalorisada por 
causa do cambio 1 A depreciação cambial é 
uma questão de [especulação. 

O SR. OrTICICA-E' um erro, Sr. presidente, 
acreditar que o cambio obedece á especulação. 
A especulação con'l a b:iixa do cambio é um 
facto normal que se dà em diversas occas~ões, 
sendo uma dellas resultado da depreciação da 
moeda. Desde que ha um[t causa qualquer que 
modifique a relatividade do valor da moeda 
de paiz a paiz, os cambistas aproveitam-se das 
boas condições para o exercício do seu com
mercio e exercem essa industria sua, como 
todo commerciante de outra mercadoria qual
r1uer. 

Seja ouro ou não, si a mercadoria se troc11 
bem reputada, a mais procurada v11le mais 
pela lei da oll'erta e da procura, e quem a. tem 
alça o preço da que possµe e de que outrem 
precisa nmis urgentemente. De modo que o 
cambio póde influir como especulação, é ver
dade, mas quando o mercado consente que os 
especuladores entrem nelle e abusem das 
condições em que elle se acha. 

O cambio é, portanto, um effeito e não uma 
causa, sendo principalmente o regulador do 
valor dn, moeda do p[tiz onde elle se exercita. 

Se o cambio, entre nós, soffre oscillações 
tãd fortes que prejudicam as condições do mer
cado e causam prejuízo ao paiz, o dever do 
legislador 11ão é estar a procurar m~l4oral-o 
pov meios fictícios, tontamente, sem acertar 
com providencias mais ou menos ingenuas 
para fazel-o agradavel a quem soffre-lhe os 
caprichos ; deve descer á causa que produz a 
baixa, atacal-a de frente e radicalmente. Si 
ces~ar essa causa\ a especulação desappare-
cera. · 

Nem se allegue, Sr. presidente, como prq
va cln, especulação, o emprestimo feito ultima~ 
mente por uma importante companhia nacio~1 
nai, porque esse emprestímo prova unica-1 
mente não estar totalmente perdido o nosso ' 
credito no estrangeiro; quando quem procura 
o oapital é umn. companhia industrial das 
mais futurosas, que tem umn,s· poucas do in
dustrias já solidamente desenvolvidas, com 
as melhores proporções de empvego dos ca
pitµes pedidos, elles não faltam, , não fogem, 
nilo recuam ante essa pretensa especulação; 
cor'rem ao mercado que os solicita sem que o 
mercado elo cambio soifra alteração para , a 
alta, apezar do p11pel de regulador que os 
nobres deputados querem dar ao ouro, quan~ 
do sae ou quando vem para o paiz. ' 

O que nos faz mal, convençam-se disso, é a 
má applicação dada á nossa moeda ilduciaria, 
excessiva para esse emprego. Abram-se, Sr. 
prosiclente, os balanços dos diversos bancos. 

Vemos em primeiro lagar o Bn,nco da Re
publica apresentar o phenomeno raro e in
conveniente, para a confiança da sua moeda, 
de não terem os seus accionistas mais respon
salliltdade alguma pai.·a o capital do banco; 
de modo que, em. uma possivQl liquidaçã:o, 
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pode-se dizer que o seu passivo, superior ao 
activo sempre liquidado com prejuizo, está 
completamente a descoberto. ~, certo que os 
bancos, principalmente emjssores, teem, em 
geral o seu capital em ser na mão dos accio· 
nistas, ao menos pela metade, como um recur
so de fiança para uma circumstancía prejudi· 
cial ao banco, a que srja necessario acudir de 
momento por chamadas; o capital de 200 mil 
contos tem, nas mãos dos accionistas, como 
responsabilidade por entradas, a ridícula 
quantia de 4.479:000$000. 

Além disto vemos que o principal banco do 
paiz, o monopolisador da nossa moeda fidu
ciarfo,, tem empregado quantia, cuja cifra não 
se sabe ao certo mas propala-se que é muito 
grande, no fomento de companhias cujos 
titulos possue, quasi sem valor, em proprie
dade e em caução; boatos ha tambem em 
que não quero firmar argumentação mas, 
como os outros, afl'ectam certamente a con
fiança na moeda emittida pelo banco, de que 
elle admittiu saques a descoberto de quantia 
acima da prudencia. 

Para um banco emissor, Sr. presidente, 
esses boatos, quando não desmentidos por 
uma prova decisiva e ünmediata, são das 
mais desastrosas consequencias, a vista dit 
confiança plena e completa que elle deve 
inspirar. 

Presto homenagem à honorabilidade do 
nosso illustre collega, presidente desse banco, 
e desejaria ver S. Ex., pa.ra elevar a pri
meira instituição Je credito da, Republica, 
destruir todas essas balelas que não podem 
ser a,.dmittülas a correr mundo aqui e no 
estrangeiro; força é, entretanto, confessar 
que, representantes da Nação, seus legisla
dores, somos responsaveis perante ella de 
não haver prevenido os males annunciados, 
não procurando acudir à sua approximaçã.o e 
ameaça. 

A verdade é, não obstante, que formou-se 
uma riqueza sobre papel, com capital não 
existente. Quem tinha 10 achou lento por 
demais esperar os lucros correspondentes ao 
seu capital e, em vez de empregar esses 10 
em uma empreza util, remuneradora, divi
diu-o em 10 parcellas de um e tomou compro
missos em 10 emprezas, no valor de 100, 
empregando apenas a parcella de um em 
cada uma. Feita a primeira entrada e orga
nisada a companhia, as cauções forneceram a 
segunda ou o capital para muitas outras. e 
outras e mais outras, encommendando.:se 
materiaes para umas e jogando-se com essas 
outras pela passagem dos titulas a outros 
mais ingenuos. 

Quando, pela vinda das encommendas~ foi 
necessaria a realidade do capital para o 
pagamento, reconheceu-se então como era 

falsa a base da riqueza amontoada sobre o 
papel. 

E o banco emissor, Sr. presidente, não 
póde lavar as mãos de não ter-se deixado 
fascinar com os brilhos de um futuro risonho, 
com a esperança de ser apontado como o 
impulsor da prosperidade da sua patria, a _ 
dever-lhe a riqueza futura architectada 
sobre o credito do instituto, ao influxo 
potente da sua vontade; convirá alimentar 
esse nobre desejo, permittindo-lhe novas ' 
emissões, quando o cambio accusa franca .. 
mente que a moeda se deprecia, quando o 
ouro foge às claras do paiz e reduz-nos a 
soffrer a alta enorme de todos os generos de 
consumo, e quando os nossos titulas estão 
baixos no estrangeiro e temos urgente neces
sidade de attrahir capitaes para o desenvolvi
mento, para a animação da nossa industri'<l. 
nascente? 

Sr. presidente, convençamo-nos; não à· 
elevando impensadamente a circulação da 
nossa moeda íiduciaria a 500 ou 600 mil con
tos que nos tornaremos mais ricos ; nem serà 
tão pouco o governo, o banco ou os especula
dores quem ha de regular o valor dessa moeda 
assim augmentada. Ella decahirá mais e 
mais, emquanto não for a representativa do 
capital depositado, sufflciente ·para garantir 
o seu valor, emquanto não estiver contida 
nos limites traçados pelas exigenoias do 
niercado para operações vantajosas, parçi o 
seu emprego lucrativo. 

Si se realisarem novas emissões do m0do 
pelo qual ha sido annunciado, sobre lastro de 
ouro emprestado pelo governo ao banco, parà 
lhe ser restituído depois, essa ficção de 
capita.! em nada altera a nossa riqueza, não 
nos proporcionara um real de capital, e o 
elasterio assim dado ao credito ha de fazer 
com que cresçam muito mais as afflioções jà. 
experimentadas por este povo. - · 

Só póde haver riqueza com o trabalho, oõtfi 
a permúta dos productos, com o augmênto. 
constante, gradual, progressivo da produo.,.:, 
ção; convem ao futuro desta grande. naçã,o 
dissipar essa paixão de enriquecer depres~~. 
pelo jogo de praça, e este tanto mais iie: 
desenvolverá quanto mais papel for sendo~ 
atirado, constantemente, em massa sól)re· !li. 
praça s5denta e insaciavel. - >.> ; 

Qual é o meio de evitar que essas emissõês 
continuem e que o bauco emissor não aggr.a.ve 
a situação do mercado 1 Liquidai-o 1 Eviden
temente não. Deixar que chegue a crise a 
bater-nos á porta, que sigam-se as conse
qnencias à paralysação das transacÇões, como 
se dá ha dias já, que o cambio caia de uma 
vez, que venha o panico e que percamos de 
uma vez o credito 1 Ninguem o desejará, a 
não ser como remedio extremo para agit~:r ~ 
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nossa µrudencia com o ferro em braza de uma 
catastrophe. 

Urge voltar ao bom caminho e esquecer as 
praticas prejudiciaes de um anno a esta parte, 
em que temos vivido attrahidos pelas lante
joulas do credito, pelas borboletas de variadas 
cores a deliciar-nos as vistas, partidas de 
diversos emissores de papel, cada qual com o 
seu matiz differente. 

Cabe ao parlamento dar a palavra de 
ordem, estudar o assumpto, enfrentar a ques
tão e resolvel-a com energia; o governo não 
está habilitado de meios su!ficientes para 
debellar a crise, para melhorar a situação, 
gravíssima como é. 

Não tenha medo a Gamara de que o panico 
se estabeleça com a reorganisação finan
ceira, com o restabelecimento da confiança 
na moeda fiduciaria, com a conversibilidade 
da moeda, porque as consequencias destes 
factos teem sido, em todos os tempos, em 
todos os paizes, dos mais salutares effeitos. 
Isto se conseguirá entrando o:i nossos bancos 
emissores em um regímen largo, franco, 
severo, de confiança ; não o fazendo, hão de 
continuar a viver de expedientes, o paiz ha 
de soffrer as oscil!ações enormes do cambio, 
não deixando que se constitua a estabilidade 
da moeda, de tão absoluta necessidade para 
as permutas internacionaes e para a vida 
interna do paiz. 

UM SR. DEPUTADO - Si o cambio obede
cesse a uma lei economica, reguladora entre 
nós, não podia estar na baixa agora. 

O Sr. ÜITICICA - Prova evidente de que 
não será por meios artitlciaes que se ha de 
regularisal-o. 

E' uma verdade, Sr. presidente, que nós 
estamos nas melhores condições para uma 
alta de cambio, não ha phenomeno algum 
economico que autorise a baixa; temos grande, 
enorme prouucção que cresce sempre, au
gmentam as rendas publicas, as nossas 
industrias se desenvolvem rapida e vantajo
samente, não temos despezas enormes no 
exterior, não temos calamidades no interior, 
não estamos ameaçados de flagello al
gum, vivemos em paz ha longos annos e 
resolvemos os problemas da nossa vida social 
calma e prudentemente, sem alterações sinão 
para melhor. Por que razão baixa o cambio de 
modo tão disparatado? 

o Sa. SAMPAIO FERRAZ - o que é exacto é 
que temos cambio acima do par, quando au
gmentava-se o papel em circulação. 

O SR. OITICICA - Sempre em alta até que 
elle excedesse de 400.000:000$ ~ Não : houve 
um limite para a sua boa influencia no mer
cado : quando elle deixou de acudir ás 
necessidades do commercio para servir ao 
.jogo, desvirtuando a sua ·missão, elevando-se 

acilm. da confia.nça inspirada pela sua garan
tia e:ffectivit, e é nisto, como na smt causa 
efficiente, o curso forçado, que estão as duas 
causas a que se deve attribuir esta baixa do 
cambio actual. 

Sr. presidente, o Banco d;1 Republica tem 
na circulação a quantia de 229.000:000$, já 
esgotado todo seu capital na importancia de 
200.000 :000$; para garantir esta emi~são que 
depositos tem feito no Thesouro~ 50 .000:000$, 
em apolices inalienaveis, de que o Thesouro 
se torna, dia a. dia, credor pelo resg·ate e 
60.000:000$, outrora em ouro, mas já con
vertido em apoiices pelo governo ; de modo 
qur), p<tra a emissão de 229.000:000$, elle 
tem um deposito de garantia de 110.000:000$ 
em apoiices: ha evidentemente uma re
spons;tbilidade a, descoberto do valor de 
119.000:000$, que deverá ser levada á conta 
do seu activo em deposito e cauções, sujeito 
porém no seu passivo em caso de uma 
liquidação . 

Ha garan tias para essa emissão, de modo 
a tranquilisar o mercado estrangeiro l)ara 
onde fugiu o nosso ouro e a quem teremos de 
pedir mais o ouro preciso para as nossas in
du~trias 1 Não se dirá que sim ! Esta moeda 
te1-r. uma g::imntrn, só e que permittiu a expan
sibtlicbde da emissão : é o cnrso forçado 
Cortemos de uma vez a possibilidade do seu 
augmento e proclamemos a necessidade da 
conversibilidade, firmando as regras para lá 
chegar. 

A Russia, Sr. p~esidente, achava-se ha bem 
poµco tempo em s\tuação afilictiva como. a 
noss::i, soífrendà as mesmas consequencias da· 
de~reciação da sua moeda, o rublo-papel. 
Anezar da forte propaganda desenvolvida . 
para a emissão mais e mais de papel-moeda, 
para sahir das precarias e desorganisadoras 
condições em que se achavam seus bilhetes, o 
que fez~ 

pimitou a circulação, fez cbnvencer a Eu
rora inteira e a todos os mercados de que 
naquelle paiz a circulação fiduciaria não 
Re1'ia augmentada. 

o SH.. JOAQUIM PERNAMBUCo.:...Não f"oi só 
isso. 

O SR. ÜITICICA-Feito isto, procurou man
ter o equilibrio dos seus orçamentos, cortandq 
despezas, aproveitando o augmento das sua& 
reçeitas. 

VOZES-Ah! 
UM SR. DEPUTADO-Vá por ahi. 
O SR. OITICICA-Com essas duas medidas, 

as imprescindíveis para um bom regímen mo
ne.tario e financeiro, a Russia pôde vencer 
difficuldacles muito serias das suas finanças @ 

dar ao mundo o espectaculo de tornar-se um 
dos reguladores do' mercado do ouro. 
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Comprehendo perfeitamente que uma das 
condições da viabilidade deste projecto é o 
equilibrio dos orçamentos, é o orçamento com 
saldos ; para isto conto com a illustrada com
misS!ão do orçamento desta Camara. Vamos 
entrar em novo regimen de despezas ; estão 
augmentadas, de ha muito, as rendas publi
cas ; ha campo, bons elementos, e é necessa
rio, embora seja por demais dizel-o desta 
tribuna, que a nobre commissão nos dê orça
mento equilibrado, sejam quaes forem os sa
criticios para isto, fazendo convencer o paiz 
de que o parlamento brazileiro está cuidando 
seriamente da fortuna publica. 

o SR. SEVERINO VIEIRA-Mas o projecto 
ha de produzir effeito exactamente contrario. 

O SR. ÜITICICA-0 meu nobre collega diz 
que o projecto não melhorará a nossa situa
ção monetaria e produz o effoito contrario; 
como, porque ? 

Acabo de dizer que a Russia melhorou as 
suas finanças, começando por limitar sua cir
culação fiduciaria ; em 2° logar tratou de ter 
bons orçamentos. 

Ora, si, como acredito, a illustre commissão 
tratar de estabelecer o nosso equilíbrio orça
mentaria, porque será inepportuno tratar-se 
de uma medida que tem por fim tornar boa 
a moeda fiduciaria, fazer com que a confiança 
se restabeleça, pelas garantias com que ella 
se apresenta? 

o SR. SAMPAIO FERRAZ - A execução do 
projecto tornará intensissima a procura do 
ouro ; determinará, portanto, fatalmente a 
baixa elo cambio. 

O SR. ÜITICICA - Sr. presidente, não haja 
receio dessa procura do ouro. 

Elle virá, voltará o fugitivo attrahido pelo 
bom emprego ; mas é imprescindive1 que olle 
entre no paiz pelo bom caminho, peht porta 
franca ela attracção exercida pelas industrias 
e não pelos meios artificiaes dos emprestimos 
ou do agi o especulador. 

Não vem mal algum a um paiz ele procurar 
ouro para as necessidades do seu commercio e 
das suas industrias. 

O mal vem de procurar-se ouro para não 
empregal ·o bem ou pam despezas improduc
tivas. 

Si a procura do ouro fosse em absoluto um 
mal, o nobre deputado chegaria a este ab
surdo : sempre que o ouro afllue para um paiz, 
este está em mas condições de fortuna, des
camba para a miseria. 

O projecto tem como um dos fins principaes 
attrahir o ouro. 

UJ\f SR. DEPUTADO - Solicitar ouro. 
O SR. ÜITICICA - Ha uma differença muito 

grande em finanças entre as duas phrases: 
solicitar e attrahir ouro. 

Gamara V. I 

Solicita-se ouro quando, como fazemos no 
dia de hoje, ha necessidade de procural·o, 
seja por que preço for, de compral-o no mer
cado pam entregal-o ao Thesouro que o 
guarda para dal-o aos seus credores no es
trangeiro ou trocar-o com agia, sem repro
ductiviclade para a producção nacional ; at
trahe-se o ouro pelas condições offerecidas 
ao seu bom emprego nas industrias, no com
mercio, de modo a vel-o seu possuidor repro
duzir-se, augmentando a sua fortuna com o 
prorlucto do seu trabalho. . 

No primeiro caso,o ouro passa rapidamente 
pelo mercado que o solicitou e foge precipi
tadamente para praça onde encontre maio• 
res vantagens, lucros mais definidos ; no se
gundo,o ouro prende-se à actividade do tra
balho e fixa-se no paiz onde as industrias o . 
empregam, fecundando-as. 

Sim ; o projecto trata de attrahir o ouro e 
não de solicital-o. 

UM SR. DEPUT.tno - A confiança não se 
decreta. 

O SR. OITICICA- Mas decretam-se medidas 
que extingam os abusos da emissão existente 
e preparem a volta ao regímen normal. 

Quer V. Ex. cruzar os braços ante a crise 
que se avisinha, unicamente pelo receio de 
decretar medidas que a previnam ~ 

Ha um meio de evitar a crise e cumpre não 
receiar em adoptaJ....o: é impedir a circulação 
de augmentar, desvalorisada como está, im-
pedir o jogo, o máo emprego ela nova moeda 
e tratar de valorisar a actual. 

o SR. SAMPAIO FERRAZ - Em parte já 
está impedido pelos proprios bancos. 

O SR. OITICICA - Mas não se chega ao es
tado desejado sómente com a retracção de 
cauções, . convém restabelecer a confiança 
perdida. 

Falla-se, todos os dias, em necessidade de 
novas emissões de papel ; mas ha os mais 
fundados receios de que a que vier seja ab
sorvida pela mesma engrenagem que já en
goliu a existante, voraz, insaciavel como é o 
abysmo do jogo, de par com o papel-moeda. 

Essas novas emissões poderão salvar e en
riquecer alguns arruinados pela enormidade· -
de títulos desvalorisados que teein nas mãos, 
porém irá, a seu turno, arruinar outros me· 
nos prepavidos, talvez sacrificando economias 
obtidas á custa do trabalho honrado ; isto é 
que será especulação condemnavel e digna de 
ser impedida. · · 

Sr. presidente, vou terminar. 
O projecto apresentado pela commissão de 

fazenda trará a vantagem de demonstr:;i.r que 
nos preoccupamos com o problema das nossàs 
finanças e damos passos para abolir o curso 
forçado, ao meu ver, o nosso mal maio~. 

. • . • 7.1. 
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Faço votos para que, da sabedoria desta 
Camara, saiam as leia para. que possam9s 
realis"'r '.tS duas grandes medidas que serao 
a salvação da patria, a grandeza do seu fu
turo pelo augmento da sua riqueza: or<;a
mentos com saldos e bases solidas, seguras, 
garantidoras para a moeda fiduciaria. (Muito 
bem, muito bem.) 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. 0 Os escrivães, que servem perante 

os juizes seccionaes, · officiarão cumula:tiva
mente, por .di.stl'ibuição, em todos os feitos e 
causas dos 1mzos. 

Art. 2.º 
0

Dos act.os e despachos dos juizes 
seccionaes, em tudo que diz l'espeito aos ser
ventuarios do j uizo, haverá recurso, sem effeito 
suspensivo, para o presidente do. Supremo 
Tribunal Federal. 

Fica adiada a discussão pela hora. 
Vão a. imprimir 

PROJECTO N. 55- 1891 

Determina que os escriviies que servem perante 
os juizes seccionaes o fficiem cwn_ulativa~~nte 
por distribitiçi'lo em todos os feitos do Juiz o. 

Arnphilophio, presidente. - Chagas Lobato. 
- Aristides Lobo.- Glicerio.- Leopoldo de 
Bulhões. 

PARECER. N. 49-1891 

ELEIÇÃO DE S. PAULO 

11Ianda aguardar nova lei eleitoral para pre-
José Francisco do Rego Barros, escrivão enchimento das vagas 

vitalicio e privativo, que era dos feitos da 
fazenda do Estado de Pernambuco, reclama 
contra o acto do Governo Federal - decreto 
de 11 de abril de 1891 - que mandou que os 
escrivães nomeados pelos juízes seccionaes 
éScrevessem cumulativamente com os vita
lícios nas causas da fazenda e para funda
mentar esta sua reclamação, allega que os 
redditos da serventia mal dão para um só 
serventuario, de modo que reparti.dos por 
tres que tantos são os serventuar10s que, 
ora ~ em virtude do citado decreto, officrnm 
no juizo dos referidos feitos - bem pouco 
cabe a cada um. 

Conclue a sua reclamação pedindo ou que 
lhe seja restituiclo o privilegio do officio ou que 
lhe seja facultado escrever tambem cumula
tivamente com os escrivães nomeados pelos 
juizes seccionaes em todos os feitos elo juízo. 

O decreto citado mandou com effeito que os 
escrivães de nomeação dos juízes seccionaes 
escrevessem cumulativamente com os priva• 
tivas nos feitos da fazenda, sem que comtudo 
houvesse estabelecido a reciprocidade o que 
trazia uma compensação. 

Desde, pois, q.ue_ não se ~á a reciprocidad_e, 
parece a comm1ssao que é Justa a reclamaçao 
do peticionaria, mas entende ella 1to mesmo 
tempo que o mais acertado será decretar-se 
uma medida de caracter geral, mandando-se 
que os es:rivães, qu.e servem p~rante os 
juízes secc10naes, offic1em cumulativ~mente, 
por distribuição, em todos os feitos do 
juizo. 

E, porque cumpr:e 1!-ão deixar os se~ven
tuarios entregues a ma vonta_?.e ou cap~tc~os 
dos juizes, sem recurso, propoe a comm1ssao, 
que dos actos dos juízes seccionaes, com re-

A Commissão de Poderes, incumbida de dar 
parecer sobre as eleições lmvidas no Estado 
tle S. Paulo, para preenchimento das vagas 
do~ JJrs. Luiz Pereira Barreto e Rodolpho N. 
da Rocha Miranda, deixa de manisfestar.se 
sobre o merecimento ctas mesmas eleições, 
e pensa que ellas não podem ser approvadas 
em consequenci<t do voto da Ci1mara sobre os 
parecer~s relativos a renuncias dad~s n~ Ma
ranhão, mandando aguardar nova lei eleitoral 
para pr13encher-'ie as vagas ab3rtas .. _ 

A Cojllmissão, acatando essa demsao, en
tende que deve-se :iguardar ~ambem tt n?va 
lei, afim de se fazer o preenchimento das 11a
gas dadas em S. Paulo. 

Sala das commissões, 27 de julho de 1891. 
- Cesar Zama.- Moniz Freira.- Frederico 
Borges. 

O SR. PRESIDENTE marca a seguinte ordem 
do dia ~~8: ·· 

fa parte, discussão unica do parecer n. 3~, 
indeferindo a petição de Adelaide TeUes Pi
res, viuva do capitão Antonio Lourenço, Tel-
les PirHs, em que solicita pensão; \ 

Terceira discussão do projecto n. 5 B,sobre 
incompatibiliclades; 

Primeira discussão do projecto n. 13 A, 
concedendo amnistia aos revoltosos .do Pará; 

2ª pqrte (das 3 horas em deante), conti
nuação da primeira discussão do projecto 
n. 49, 1sobre circulação monetaría e bancos de 
emissãp; . 

Pri111eira discussão do projecto n. 56, limi
tando ps poderes dos governadores dos ·esta
dos aiq.da não organisados • 

lação aos seus serventuarios, haja recurso Levanta-se a sessão as 3 horas e 50 minu-
para o presidente do Supremo Tribunal Fe-, tos. · 
deral. 

Assim a commissão offerece o seguinte 
projecto de lei. -·-
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28"- SESSÃO E:ll 28 DE JULHO DE 1891 

P resider..cia do S r . Oliveira Pinto (iº vice
presidente) 

Ao meio-dia, o sr. presidente declara não 
haver sobre a mesa expediente a ler antes da 
acta. . 

O Sr. Lauro Müller, desejoso de 
empregar os sens esforeos no bom desempe
nho ria mis;;ão qtrn lhe fOi côntl.ada. pelo esta.do 
~e Santa; Catharina, que representa, vem por 
1sso µed1r a sens collegas a solução de uma 
questão antíquissima - u dos limites entre 
aqnelle estado e o do Paraná. 
T~mto o orador como seus collegas de depu

tociw bem 1fosejav:un que primeimmen te 
se resol ves3c a. questão de limites rlas i\fis
ções, qne interessa. ~\ toda a União, ])ara. 
depois t ratLw-se ela t.laquelle;; limite~ , que só 
interessam ao~ dous esta.dos limitrophes. Mas, 
com0 os estados se estão org<\nisu.ndo, nü.o 
poden<lo por isso demorar-se tão momentoso 
assumpto, tom:wam a resolução de trazer à 
Ci\mnt•a esse 1irojecto. 

Nií.o e elle uma invenção dos actuaes repre
sentantes de Santa Catbarina, mas é um tl'<t
balho consciencioso de um representa.ute da 
antiga. provincia, no periodo moua.rchico, 
que por esse tempo foi estudado por uma 
commissã.o insuspeita., pois era formada de 
representantes do norte. 

Nã.o discutirâ antecipadamente o projecto, 
por isso limita-se a lel-o e a mamlal-o a 
mes.'1. com os trabalhos a que se referiu. 

Vem á mesa, é lido,apoiado,julgado objecto 
de deliberação e enviado à commiSS<1o de 
constituição, legislação ~justiça o s~guinte 

PROJEC'l'O N. 63-1891 

~ LL\!ITES EXTRE A PROVINC!A DE SANTA. 
CA.THARINA E A l>O l'ARA'NÀ. 

Lê-se, julga-se objecto de deliberaçã() e vai 
a.. impr·imir, assim como o parecer, a reque
rimento do Sr. Sitve~ra de Souza, o seguinte 
projecto: 

A commissão de estatistica, à. qual foi pre
sente o projecto de lei, offerecido à conside
rn.çii.o desta. augusta. Camara. pelos Srs. depu
tados de Santa Catharina. sobre limites desta 
provincia com a. do Paranà, tendo examinado 
atteotamente o mesmo \lrojecto e ditrerentes 
escriptos, papeis e documentos re lativos a 
questão, veii1 expor em resumo o que delles 
cclheu e seu perecer a tal t'es-eei to. 

Teor! o presidente de S. Paulo em seu 
rehtorio à assembl1h pr,.vincinl em 1841 an
nuncindo a. posse daquella p1·ovincia sobre o 
l'ampo de Palmas. que fôrma. a parte mais 
occidental do territorio comprehemlido entre 
o rio liruguay ao sul e o rio lguassú ou Curi
tiba no norte, e que frontên. com n Republica 
de Corl'i.entes, allegundo como fundamento 
dessa posse::-, descoberta e occupaçü:o do mesmo 
campo por paulistas em 1838, reclamou contra 
isso desde l.o~o, e por mais vezes, a pro-vincta 
de &'tnta Catnariúa em officios de seus pre
sidentes. 

Dahi por deante e a pequenos intervallos, 
continuou a reproduzir-se a mesma questão 
entre as duas provincias ; e entre a de Santa 
Catharina e a do Paranã, depois que esta foi 
creada em 1853 . 

Para pôr termo a essas contestações, as re
spectivas assembléas provinciaas represen
t aram ao Poder Legislativo : e nesta augusta 
Gamara. foram apresentndos em 1846 e 1854, 
eo~ os compet~ntes p~receres de comrnissão, 
proJectos e lei relat1vos á demarcação da
queUes limftes, sendo o ultimo delles aqui 
a:pprovado e :remettido ao Senado em 1855. 
Nenhum delles teve ulterior andamento .. 

O govel'ao, no intuito de prevenir conflictos 
O Congresso Nacional resolve : dejurisdicção, publicou um decreto traçando 
Art. 1.• os limites do Estado de Sauta um<\ noya linha, divisoria, tendo em pensa-mento manter o uti possidetis elas duas. pro-

Fixa os limites do estado de Santa Ca.tharina 
com G elo Para1Ui 

Catltu.rina com o do Paraná sio: vincias, ató deliberação do Poder Legislativo. 
§ l .0 No littori:.l o rio Sahy-gua.ssú até â Esse decreto, que tem a. data de 16 de janei

Serra. Geral pela aberturn. entre os picos Ara- ro do anuo passado;- não preencheu seu ftm, 
l'áqua.ra e Iuk.rim, Mo forme o auto de de- porqu1mto fez pass.'\l' 1xwa a provincia do Pa
marcação de 2 de maio de li7l. ra.uá, não sõ o campo de Patm,1s, mas ainda 

§ 2.0 Da. serra p:1-1-a. o interior o rjo Negro um teri•itorio immenso coberto de povoações . 
e o Igu~\Ssu até à f.roúteira a.rgeGtina.; como regu!ares, ficando a provincfa. de Santa Ca.
rietermina a. provisão de 20 de maio de füarina reduzida consideravelmente em sua 
1749. área e em suas rendas. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposiçues em Este facto motivou as representações e re-
cont1·ario. clamações que de todclS as camaras municipaes 

Sala <las sessões, 2i de julho de 1891.- e da assembléa provincial de Santa Catha.ri
La:u>·o UliJller. -F'. Schmidt. - Lacerdo. Coiv- na teem sido dil'tgicla.s a esta Cama.ra. contra. 
tiriho.- Carlos Campos. o referido dec1•eto. 
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A commissão pa;osa a expôr os titulas qua 
alles-a cad:t uma das duas províncias a bem 
do direito que julg-a. assistir-lhe, isto 0, os de 
S:mta Catharill<t pt•ra peU.ir· 11or limites o río 
Negro e o Ig-ua;;sü, qne lhe dão a fronteira 
hespanhola 'ae Cor-rieotes; e os U.o Puraui~ 
para pretender ou todo o territorio compre
heudido nos limites do meucionn.do decreto, 
ou mesmo simplesmente o campo de Pn.lmus, 
que em. todo o C<tSO tirou a Santti. Ca.thn.riua 
a sobredita fronteira. 

Pc.r p•u·t e de Sa.nta Cntharill<\ pi·ov:i.- se o 
seguinte: 

N:i carta regia. de 21 de j<\Ileiro de 1535, 
pela qual se fez doação a Pedro Lopes de Son-
1..a. do territorio qne de.pois formou n, ca.pi.tania 
de Santa Catha.riua. e bem assim n;t de 11 
de janeiro de 1692, ·com que essa do<tr;ão foi 
conrirmad:i. ao marquez de Gascaes, declarou
se que ella se estendia peh\ terrã firme a den
tro até onde fosse :i con<J.nista de el-i·ei, e 
que seus füuii.os iam atu os conlins heS~<t
nlt<ies. 

Pela i1rovh;ão (le \>da ~1gosto ele 1741, de
terminou-se que o govet'JJa•lorde Snnta Catha
rin:\ (separada de s. Paulo, iior provisJ.o de 
11 de ng-osto t!e 1738) c$colllesse no intorio1· 
dtt~ uelht capitania. os sitias mai:; proprios para 
o estabelecimento dos colonos que se lhe re~ 
n1etter, e recommendou-lhe el-rei que ti
vesse todo o cuidado -para que com isso nã'.o 
se dé~se ju;itn. razão de quei.:rn. aos llespu.nhoes 
continuntes. 

peitos nccresce u. opinião de antorillacles do 
nrn.ior l)cso e competencía. 

P;,1.ulo José Miguel de Brito, ex-ajudante de 
OL'dens do gornr-uo de Snnta Catllat•i11a, e tle
pois C<ipitao-~encral tlc l\foçambiquc, em su<.1. 
memoria sob1·e aquellt\ província, e::;cripta em 
lSlô e publicada pela academia real das 
sciencfo.s de Lisboa, dit como territorio de 
Santa Ca.tbarina totl.o o comprcl1cndido entre 
os rios Uruguay e Ig nassu: uma commissito 
nomeada em 1838 pelo govet'llo imperial paro. 
fazer estudos sobre a carta geral cio lmpcrio, 
composta do conselheiro Alvim e bl'ig-adci.ro 
Albino ele Carvalho e Sepulvedn. Evcl'<\rd, e 
bcrn assim uma inform<wã.o ofilcial do t::c
nel'àl Andréa, Bar<l.o de Caç .. 1.pn;va, 13lll 1845, 
ao mesmo gove1·no imperial, são concordes 
em dar por li!11ites scpteut1'ionaes à proviucin. 
de Santa C<lth:n'in<• os rios: Negros e lguilSSú, 
e no sentido d::i. immcu&1 conveniencí:i desses 
limites naturaes estendeu-se em consitlerações 
muito importantes e acet tadas. 

A usurpação do termo de L::ig-~s lJel:.\ p1•0· 
vinci::i, de S. Paulo, que, n:Io ol; iõta11te as JH'o
' 'ÍSões .ia cit.a1.fos, continmtvo. a exetC<31' inde
vidamente jurisdicção atli, contra o qne 
rec!nmoll em 1778 o gover na.dor <le Sant :1. 
C::atharinn , determinou a, ndopção do alY:U'Ú 
tle 9 de setembro de 1820, ci.ue desligou 1le 
S. Paulo e uniu a, Santil Catharinn ::i. villo. de 
Lages e todo o seu termo, acabando a.s:;im a 
usurpação e toda a. questão de limites entre 
as cluas provincias . Mas S. Paulo, e hoje o 

Por outra provisão de 20 de novemb1•0 de Paranà, continuaram n. insistir n::i. pretençilo 
1749, determinou-se positivamente que os li- de occupar.:om pelo menos uma parte <lo ter
mites do governo e da ouvidoria de Santa ritorio de Lages, e actualmento restl'ingiu-:;e 
Catllarina. com S. Paulo er-a.m (alem <luquelles t~ preteriç:ão uo campo (!e P~hna.s, justamenle 
que não se contesta., n:.\ Costa) pelo interior situado entre as ultimas povoaç-ões d'além tia 
o Rio Negro, que se mette no lguassli ou serra e- a . fronteira hespanbola, o que clara.
Curitiba. mente contrariil. a disposiv:io de todos os do--

Em carta de 5 de janeiro de 1757, dirigida cumeutos supra mencionados, que assig-oa
a el-rei, em outra de 10 de maio de 1785, l:un os rios - Negro o Ig-nassú como I1nha 
dirigida ao bispo de S. Paulo, e principal· clivisorit\ meridional da !1oje provincio. do 
mente em a de 12 tle julho de 1797, dirigida Paraná. 
ü. rr.inhr. D. 1111ria, I , a cumarn. de Lnges ! O a lvn.rii de 9 de setembro de 1820 tc-ve por 
pediu providencias para o seu distl'fcto, por 1 executor o Visconde de Ilfacahé, que nessa. 

.ser ell~ umn frontcir<\ com o hcspanhól, e época em ouvítlor lht comarca. <.lo P.u·an~12·u:~ 
a té na ultimu se declara guc os limites de:;se e Curitilxi. E esse distincto magistrado, que 
districto vão do sul ao norte desde o Pelotns devia so.ber, como sabia melhor do que nin~ 
até Santo Antonio da. Lapa (ho,je villla do guem, quaes os termos ue sua comarca, o 
Príncipe, na provincia do Paranú) , em uma Visconde de l\facahé, gue alem disto foi presi
e?l:-tensão de mais ele 90 leguas, e que de léste dente do. p1•ovinda de s. Paulo em 1842, logo 
s oêsta .não t em elle limites, porque vai da. depois que entre ella e Santa. Catliarina se 
se~a. atê os sertães dilafados que o gentio agitou estn. 9~cstüo . de limites, e o proprio 
esta povoando. que como numstro diz nos seus relatorios de 

Factos es tes que manifestamente cont~~ 1844 e 1S45, fa.llaudo dt\ navegação da pro
tam com os limites do decreto de 16 de .ia- Yíocia de ..Mir.us pelo r io Paraná : Subin<io-sA 
neiro de 1865, os quaes ficam apenas a. 5 um pouco pelo r io 1guassú pótle r. provinci:i. 
leguas de Lages, e a.te corr. os do campo de de rt~ioas commU1licar-se com a de Santa. Ca
Palmas, que se interpõem entre Lages e a tharma, no loga.r em que esta confina com a 
fr onteira. hespanhola. provi.ncia hespa.nhola de Corrientes. 

A estés actos officiaes authenticos e insus- Contm este testemunho, que na opiníão. 
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da commissão é de immenso valor, e contra 
os mais nrgnmeutos já a.presentados, q1ie n:io 
o sfio me1ws, tem a, provincia, do Paraná 
apenas '' uUegar a llescoberta, occuprrçito e 
posse do campo de Palmas por paulistas em 
1838, despezas subsequentes e actos officiaes 
pratic:idos por sua parte desde eu tão em rela
ção áquel le territodo ; clescobertn. que, mesmo 
a ser real, o~cupaçã.o e posse que, mesmo a 
terem sido devitfamente lcgitimad<ts, não po
üer~o ter outro effeito sinilo garantir o dom1-
nio individual dos occcupantes ou po~seieos, 
mas nunca serem titulas de acqnisiçilo tle ter
ritot•ios ele provincia a provincia; despeza.s 
ilnalmeute, e r\ctos ou medidas officiaes que 
não podem crear tal direito e antes o sup
voem p1wa ~1 sua. leg"itimidade, sendo que 
demais as primeiras devem ter sillo compen
sadas pelas relllhts auferidas elo dito terri
torío. 

Fól'n. destes factos, con ti·:~ os quaes aliús 
p?'otcstou sempre :3ant;t Calhnr111a, desde 
l8H, qu;rntn ao campo dl! P:tlmas, e qne ne
n lmm:o :ipplic;:ção tem aos mais territorios 
1111e o decreto d,~ lG ele ,ianciL·o de 1865 p:is
son pal'n. o Pm'!ln•·~, nculmma razão de peso 
oll'ct·eceu-se á commissiio do esfatbtic;:i, em 
s11Stentação das pretcnçõcs ela provincin do 
Paranit. 

A commissii.o vin-se ntt\ muito embaraç::tcla 
parn. conhecc1• no meio d:is opiniões e do
cnmen tos cifaclos poe parte do Pamnú,entre os 
quaes hn. nm:i inlbrmn('"J.o do Dr. Souza. Cb.i
c.hor1'0,rle 1812,em que so notam v::i.rios erros, 
arnichronismos e incoherencias,quaes sejam os 
limites a. que elh:L se jnlga realmente com 
direito, pois os que ella indica, não só nilo são 
naturacs, como nü.o s~o certos ou conhecidos, 
m.m concordes. 

Umas vezes indica~se o Canoinhas, que se 
rliz ailluente elo L:rugnay, e que depois veri
fica-se ser do Iguassú, outrae vezes confünde
se este Canoinlms com o Ctmõas, outras com 
o Correntes, que correm no ];\do opposto para 
e Pelotu.s; nmas vezes escolhe-se o Timbõ, 
que se julga t1'ibutario do Uruguay, e que 
mais tarde se reconhece ser do Canoinhas ; e 
de c:1da vez que se verificam estes erros muda
se de limites para outros igualmente incertos 
e atê para linhas imaginarias, como essa do 
rio Canoinhas ao Chrrpecó. 

A commissãô poderia entrar ainda em outra 
ordem de coosiàeraçues importantes, mas que 
a obrigariam a ser demasiadamente extensa, 
com n.s qun.es ficar ia provado que, aiud<t 
quando os limites de San ta Catbarina com o 
Paranâ, pelo Rio Negro e Iguassu, e com a 
front~ira hespanhob, não estivessem.já legal 
e positivamente estabelecidos, e se tratasse 
presentemente Llessa demarcação, não deve
riam ser outros. 

Com e.ITeito, já pelo lado das condições to-

pographicas do terreno, jit, pelo çlas relaeões 
commerciaes e de toda a especie dos povos 
daí[uelles territorios com a cidade mais pro
xima, que é Lages; ja pelo da navegação e 
exploração do lgllassli ou Curitiba, que muito 
convém q_ue seja antes commum as duas pro
vincia,s do que exclusivas de uma só; já ·pelo 
da futura colonisação e communicação da
quelles logo.res com a costa, que virão a ser 
em breve pela estrada de rodagem em con
strucç;c""i.o pela colouia D. Francisca, e mais 
tarde pelo rio Itajahy, unico que tem nascente 
na regiã.o além da serra; já pelo das conve
niencias <la administl'ação internai local e da 
necessidade de núo aggravar-se ainda mais 
o defeito, ,jà gramle, da ill,justi:fi.cavel desigual
dade da área, tlas no,:;sas provincias ; já até 
pelo da defesa e segurança de nossas fron~ 
teiras, que e mais conveniente que sejam 
confüvlas :l guarda. a.ntes de e.luas do que de 
uma sô província e menos populosa ; já, em 
summrt, por qualqui:ir lado que se considere a 
questão, nenhuma razão de utilidade publica. 
Yê << com missão que imluzir possa o Poder 
Le0islativo :t determinar outra demarca0ão 
que não nquelht dos r ios Negro e Iguassú, 
estabelecida. pela provisão de 20 de novembro 
de li49. 

A commi~S<Lo, pois, sem occupar-se com os 
mais limites do sul de Santa Cathar ina, sobre 
os qua.es não ha questão, entende que os de
signados entre o Parana e Santa Catharina no 
decreto de 16dejaneiro do auno passado, pelos 
rios Canôas e niarombas, não podem ser sus
tentados; assim .como que tambem não deve 
ser attendida a preteução do, dita provincia do 
Paraná, embora limitada ao campo de Pal
mas sobre o qual não tem a mesma direito al
gum; e que para se1'em r estituidos a SantaCa
tharina os territorios que sempre lhe perten
ceram de direito, e que, em vista do bem pu
blico e das conveniencias daquelles povos e do 
Estado, convém que lhe pertençam, deve ad~ 
optar-se como lei o proj ecto a que a com mis
são se referiu em principio deste parecer; o 
qual ê o seguinte: · 

A Assembléa Geral resolve: 
Art. 1. 0 Os limites da provincia ue Santa 

Ca.tbarina com a do Paraná serão: 
§ 1.0 No littoral o rio Sa h v-guassuaté á , 

Serra Geral pela abertura entre os picos de 
.Araraquara. e Inkrin, conforme o .auto de 
demarcação de 2 de maio de 1771 ; 

§ 2. 0 Da serra para o interior o rio Negro e· 
o Iguassu ou G~'ande Cur itiba, .até á fo~ ~o 
rio Santo Anton10, como determina a pronsao 
de 20 de novembro de 1749: · 

Art. 2. ° Fiea.m revogadas todas as disposi
çves em contrario. 

Paço da Gamara dos Dep·.1.tados, 20 de maio 
1865.-Leit<!o da Cunl•a. - Bittencaur~ Sam 
paio )>. 
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O Sr. Vinhaes-Quando se descutiu 
nesta casa a Constituição, tive ensejo de ma
nifestar minha opinião relativamente á ilha 
de Fernando de Noronha. Levantou-se grande 
celeuma, como era natura.!, entre os depu
tados por Pernambuco, por ter eu dito que a 
ilha Fernando de Noronha não devia perten-
cer a nenhum estado, mas á União. . 

Disse mais que aquella ilha, pela sua po
sição:no Atlantico sul não podia estar entre-

. . gue unicamente aos esf'orços, aos meios 
economicos de um estado, porque assim ficava 
desarmada a nossa costa elo norte. 

. Sõ quem ignora a alta posição estrategica 
daquella ilha, sõ quem não sabe que algumas 
nações da Europa, especialmente a França e 
a Inglaterra desejam obter uma posição im
portante no Atlantico sul, para deposito de 
carvão e munições, sõ quem desconhece essas 
circumstancias é que póde consentir que se 
deixe completamente despr·ovido e desguar
necido aquelle ponto, que é por assim dizer a 
chave de toda a nossa costa, na extensão de 
1.200 leguas. 

Entendo que a Camara não procedera 
patrioticamente, deixando aquella ilha em 
poder do estado de Pernambuco. 

Não me movem absolutamente p~ü:ões parti
culares porque não sou pernambucano nem 
parahybano. O meu desejo, como brasileiro, 
é que o governo tome desde ja medidas extra
ordinarias para guarnecer aquella ilha, de 
modo a protegel-a contra qualquer golpe de 
mão de alguma potencia marítima. 

O SR. JACQUES OURIQUE: - Contesto: Fer
nando de Noronha não é chave estrategica. 

O SR. VINHAES- E' para admirar que 
um distincto engenheiro militar, como é o 
nobl'e deputado, ruga que a ilha de Fernando 
de Noronna não é um importante ponto es
trategico no A tlan tico sul. 

o SR.· JOÃO DE SIQUEIRA da um aparte. 
o SR. JOAQUDI PERNAMBUCO da um aparte. 
O SR. VINHAES - Si o projecto que apre-

sento, merecer a honra de ser tomado em 
consideração, quando elle for discutido, des
envolverei mais este assumpto, demonstrando 
com :t "opinião de almirantes distinctissimos 
inglezes e hollandezes que, a ilha Fernando 
de NoI'ênha é, estrategicamente fci llando, o 
ponto mais importante do Atlantico sul, 
depois da ilha de Santa Catharica. -

Peço venia a V. Ex. para abrir um pa
renthesis, atlm de tratar de assumpto que 
julgo importantíssimo. 

Sr. presidente, sinto que V. Ex., neste mo
mento, não se ache na cadeira que lhe per
tence e que · tão dignamente tem honrado, 
para ouvir justa queixa de um cidadão 
~ue ha poucos dias so:ffreu o maior desacato, 

no estado, que V. Ex. tão dignamente re
presenta. 

Considero este ponto, assumpto importan
tissimo, porque elle afiecta a liberdade indi
vidual que deve ser sagrada em todos os 
pontos da Republica ! . 

Mais de uma. vez vejo que o estado que 
V. Ex. represent::i. tem sido theatro sangui
nolento de prepotencia policial, da qual tem 
sido victima o povo. 

V. Ex. sabe o que o pc.vo, depois de 15 
de novembro, julga-se com direito de pedir 
aquillo que entende de justiça reclamar, cum
prindo o seu dever ; mas, Sr. presidente, no 
estado do Rio de Janeiro, essas reclamações 
são respondii.das.<. ba.la. 

VOZES - A bala? ! 
O SR.. VINHAES - E' como as autoridades 

policiaes no estado do Rio de Janeiro respon
dem as queixas <lo povo. 

Permitta. V. Ex., Sr. presidente, que eu 
narre dous factos. 

Não ha muitos dias, em Entre Rios, alguns 
operarios, julgando-se com direito u. t'a
zerem uma. manifestação, apresentaram-se 
em numero de cinco ou seis, perante a auto
ridade policial; e, sem motivo, foram rece
bidos a tiro pela força da localidade ! 

Um dos operarios. homem digno, traba
lhador, bom pai de familia., foi varado na. 
coxa e outro teve o calcanhar despedaçado por 
bala! 

Não ha muito tempo, Sr. presidente, que 
nesta. casa. pedi a V. Ex. que me servisse 
àe intermediario .junto do Sr. governador 
Por·tella, a cuja presença fui , e o Sr. gover
nador Portella me prometteu, sob palavra de 
cavalheiro, que havia de tomar todas as pro
videncias afim de que não fossem commettidos 
taes attenta.dos. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA-E V. Ex:. con
fiou na palavra do Sr. Portella. ? 

VOZES-Oh! 

o SR. ARISTIDES LOBO - Não ha. via de 
acreditar na palavra de uma autoridade? 

O SR. VINHAEs-Perdóe-me o nobl'e depu
tado que me interrompeu; eu tinha obrigação . 
de acreditar. 

Mas, Sr. presidente, com tristeza soube que 
a policia do estado do Rio de Janeiro; conti
nuando no seu procedimento, füzilava pobres 
operarios, desarmados artistas, no meio da 
estrada.. · 

V. Ex. sabe como esse facto deu-se na ci
dade de Petropolis. 

Ainda não se tinha desvanecido a impressão 
do publico, não estavam todos os animos acal 
mados, quando deu-se uma greve nas offi- · 
cinas da fabrica de tecidos da Cascatinha, nas 
proximidades daquella cidade. 
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Sr. presidente, em todas as nações do mun
do civilisado, está perfeitamente admittido 
que a autoridade policial não intervem em 
questões de gréve, em quanto a ordem. publica 
não for perturbada, em quanto alguns dos 
grevistas não empregam violencia para que 
seus •companheiros, que queiram trabalhar, 
não possam fazel-o. 

Mas, Sr. presidente, no estado do Rio de 
Janeiro esta theoria não é conhecida, porque 
como disse, a tlleoria policial continúa allí a 
ser manifestada á bala. 

Os operarias estavam 110 seu direito não 
qu<erendo trabalhar, visto como estavam sendo 
opprimidos pelo gerente da fabrica. 

Durante cinco dias, 1.200 e tantos homens, 
mulheres e crianças, conservaram-se em greve 
sem perturbarem a ordem de maneira al
guma. 

O gerente da fabl'icn, resolveu em stia sabe
doria pedir a intervenção da. policia. Em vir
tude disto o delegudo policial de Nitheroy 
alli compareceu com 16 praças e um cabo. 
Entretanto, naturalmente com saudades de 
Petropolis, que lhe ficava mais perto, a meia 
hora de caminho, retirou-se do logar onde 
devia estar e entregou a força policial a es:se 
francez, que não sabe uma palavra de por
tuguez. 

O resultado, Sr. presidente, foi que no dh:t. 
seguinte, quando alli chegu'3i a chamado elos 
operarios, depois de ter resolvido que todos 
elles trabalhassem, quando elles dirigiam
se para a fübrica em numero de mais de 200, 
homens, mulheres e crianças,foram recebidos 
á bala. pela força policial. 

Dirigi-me para Petropolis, reclamando pro
videncias; tive occasição de inquirir a.s praças 
do destacamento, i;ar:tsaber quem tinha dado 
ordem para dar tiros. Mas~ depois de todos 
esses acontecimentos, procurando a autorida
de para tlella saber quem tinha dado a ôr
dem, todos me declararam que não sabiam. 

E eis ahi como se atira. sobre o povo! O ge
rente da fübrica apresentava-se dizendo:
<E' praciso calma»- e isto em francez. 

Depois, Sr. presidente, autoridades que vão 
syndicar dos factos não devem proceder como 
procedeu o delegado de Nitheroy. 

U!lr SR. DEPUTADO- De Nitheroy? 
o SR. VINHAES- o cidadão Monte Godinho 

chegou a localidacle as 4 horas da madrugada 
do dia seguinte ! Como V. Ex. sabe uma au
toridade que tem consciencia de seu:; deveres, 
e que chega ao theatro dos acontecimentos, 
não se declara. nem pró, nem contra. . 

Entretanto, elle foi para casa do gerente 
da fabrica, alli levou todo o tempo que per
maneceu na Ca.scatinha. O resultado foi o que 
se viu. 

Até hoje, Sr. presidente, Ô S~. Portella 
não tomou providencia alguma. 

A autoridade protestou por muitas vezes 
que não tinha mandado atirar sobre o po~o. 

Entretanto, o facto ahi ficou sem punição. 
Mais tarde um dos meus amigos que foi vi

ctima da prepotencia policial, clisse-me que, 
tendo ido a Nitheroy visitar o operario La
fulla, indevidamente preso, viu, fazendo sen
tinella à porta da polici:t, o soldado preso na 
Cascatinha por haver confessado ter atirado 
contra os operarias ! 

Veja V. Ex. como se acha o estado do Rio 
de Janeiro. 

Ha pouc0 tempo~ em Entre Rios e Parahyba 
do Sul, apresenton-se um homem cheio de 
contusões feitas pela força publica, e o sub
delegado de policia a. quem elle foi queixar
se, em vez de attender,comtiçou a chasqueiar 
e disse-lhe deante de mais de 20 pessoas: 
«Vccê.s não queriam a republiea 1 Pois então 
ahi a teem !>) 

Como é que uma autoridade policial, no
meada pelo Sr. Portella, que é um republi
ca.no antigo, vae ella propria desmorafüar a 
Republica, dizendo ao povo que não tem in
stI·ucção e que pede justiça: Ahi tens a re
publica como ella é . . 

Não tenho por costume queixar-me por
que no dia em que eu suppuzer que não ha 
justiça no meu paíz, saberei morrer . para 
conquistal-a. 

Apresento este ponto á Camara para que 
as illegalidades de Entre Rios, Petropolis e 
Cascatinha não passem despercebidas e o 
pa.iz veja como se procede em um estado que 
não está na Zulula.ndia,mas onde o governa
dor nomeia magistrados, empregados da po
licia, professoras publicas, e faz cidades como 
a grã-duquezn. de Gerolstein fazia generaes. 

Me11 projecto é o seguinte. (Lê.) 
São lidos, apÕ1ados e julgados objectos de 

deliberação os seguintes 

PROJECTOS 

N. 64 -1891 

1lnnexa desde }á â União a Ilha de Fernando 
de N01·orllia 

O Congresso. Nacional decreta: 
Art. 1. 0 Graças a sua posição eminente• 

mente estrategica no Atlantico-Sul, fica desde 
ja aunexada a União a ilha de Fernando de 
Noronha. . 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 28 de. julho de 1891.
Augusto V inhaes. 

E' enviado a commissão de· legislação e . 
justiça. 
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N. 57 - 1891 

Classifica os vc;iciinento.~ do;: empregados das 
Alfanclegas 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 Os vencimentos dos emprega.dos 

das Alfündeg:i.s fic:a.m classifica.dos em dous 
terços de ordenado e um terço de gtatific..'lt;ão. 

Art. 2. 0 Revogam-se ns disposições em con
trario. 

Salo. das sessões, 25 de julho de 1891.
Epitacio Pessoa.- Sá Amlr_a1fo.- Coi<to Ca;·
taxo.- André Cavalcanti.- J. Retwnóa. 

E' enviado ú. commissifu de fazenda.. 

N.5S-1S91 

Ai«ori~a a <lc:;pcza com a co;i.•,rt'CÇti:o <la uin 
cdifi.cio para a ~1l(u;idcoa ela Paraftyba 

O Congresso N:icionn.l decreta : 
Art. l.° Fic:i. o Presidente da Republic:i 

untorizado a. dispender ate à quantia de 
100 :000$ na constrncção de u:n edificio plira. 
a alfandega dn Parahybn,. 

Art. 2.0 Revogn,m-se ns disposições em con
trario. · 

Sala das sessões, 27 de julho de 1891.
Epitacio Pessoa.- Sà Andrade.- Coi.<to Ca1·
taxo.-J. Retumba. 

Ê enviado á commissúo de orç.a.rnento. 

N. 59 -1891 

Abole as loteí-ias 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 Ficam abolidas as loterias. 
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 

contrario. · 
Sala das sessões, 24 de julho de 1891.

Dr. Cesario da Motta.- B. Campos.- Alfredo 
Ellis.- Pau'li'll.O Carlos.- Costa Junioi·.
Rod1·igv.es Alves, - Ca1·valhal. - A<lolpho Gor
do. - Mursa.- Glice~·io.- Ruoião Jv.nior.-
Demingos <Le Moraes. · 

E' enviado á. commissão de constituição, 
legr~füi.ção e justiça . 

N. ôO - 1891 

Eleva ele categoria a Repartição dos Correios 
do Ama:;onas · 

O Congress() Nacional decreta: 
Art. l.° Fica o Governo da União autor

zado ~elevar de categoria a Repartição dos 
Correios do Amazonas. 

Art. 2. • Revogn.m-se as disposições em 
contraria. 

Sala das sessões., 28 de julho de 1891 .
Uch8rr. Rodrigw!s.- Belfort Vieira. - M(ltta 
Baccii'er . - Cantac. - Casimiro Jwiio-,·. - Be~ 
1:;erril .- Pires Perrcira. 

Vae á commissã.o de orçamento . 

N. 61 - 1891 

Aiitoi·iza ade.~pe;:-a com aconstrucpiio rle um edi
flcio pai-a Alfawie9a do Estaclo do Amazonas 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.° Ficn. o Governo da Unit'l.O autori

zado a dispendcr :-.tê :'l quantia. de trezento 
contos de réis com a construcç.'í.o de um edí-· 
lfoio pn.rn. Alf'audeg:i elo Estado do Amazonas . 

Art. 2. 0 RevogM1-se as disposições eIU 
aout!'a.rio. 

S~\b <las ses)úeS, 28 de julho de 1801. 
UrMcr. Rorli-i.IJ!lM.- BeLfo~·t Vieira. - Matta 
Bacellar.- Cantiio.- Casimiro Jw1ior.- Be
:.:cri·il. - .Pires Fc:n-ei1·a. 

Yne i~ commissl"Lo de orç:i.mento. 

N. 62 -1891 

Autori,1;a a despe::.a com a ult!maçao do.~ ti·aba
lho!"i ele laí1çamento da linha tcle[Jrr.tphica de 
BclrJm a Jlimuios 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fie~ o Governo da União autori

zado a despende!.' a quantia uecessaria. á ulti
mação dos trabalhos de lancamento da linl1a 
telegraphica de Belém a Ma.nàos. 

Art. 2. o Revogam-se as disposiçQes em 
contrario. 

Sala das sessões, 2S d.e julho de 1891.
Uchôa Rodrigues.- Bel{ort Vieí1·a.- .Matta 
Bacellar . - Quitão . ....._ Casimiro Junioi·. - B e
::e1·1·it. - Scrzedello.-· Píi·cs Ferreira. 

Va.e a commissü.o de .obras })Ublicas e de 
orçamento. 

N. 65 - 1891 

Anm:i:a ao Estado do .Rio de Jo.11eiro a ilha de 
Paguetá, na bmia do Rio de Janeiro 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. Lo Fica. perteucendoao Estado do Rio 

ele Janeiro u. ilha de Paquetá, na-bahía do 
Rio de Janeiro; revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala tlô;.(s sessões, 28 de julho do 1891.
Fróei; da Or«:;. - VirgiLio Pessoa.- F1·ança 
Carva'llw.-.Olivefra Pinto. 

Vae il. commissfü> da canstituiç.w, legisla
ção e justiça. 
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N. 66- 1891 

Dd ao Jiwy a coinpetencia para tomai· conlieci
?nento do facto inc1·üninado e .çuas circum
stcmcias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 Ao Jury, institui~.ão mantida pelo 

§ 31 do art. 72 da Constituição Federal, 
compete o conhecimento elo facto incriminado, 
circumstancias que o aggravem ou attenuem 
e dos factos justificativos, conforme a lei 
criminal. 

Art. 2. 0 Ao juiz togado só cabe applicar a 
· 1ei, de conformidade com as decisões elos 
jurados. 

Art. 3. 0 O governo elos Esta.dos nã.o póde 
indultar criminosos, sendo o recurso legal 
o fixaclo no art. 81 da Constituiç-.ão Feder~1l. 

Sn,la das sessões, 28 de julho de 1891.
F,·óes da Crw:.- Fi-eclerico Borr1es.- França 
CxrDalho.- Augusto "Vinhaes.- Uchôa Rodi·i
gues. - BazJtista da Motta. 

Vae á commissã.os de constituiçã.o,legislaçü.o 
e justiça. 

Procede-se a chamada., á qual respondem 
os Srs. Oliveira Pinto, Nina Ribeiro, Re
tumba, Nogueira Parana.guà, Belfort Vieira, 
Uchôn. Rodrigues, lndio do Brazil, Innocencio 
Serzedello, Cantão, Pedro Chermont, Matta 
Bacellar, Costa Rodrigues, Casimiro Junior, 
Rodrigues. Fernandes, Henrique de Carvalho, 
Anfrisio Fialho, Nelson, Pires Ferreira, Mar
tinho Rodrigues, Barbosa Lima, Bezerril, 
João Lopes, Justiniano de Serpa, Frederico 
Borges, José Avelino, José Bevilaqua, Gon
çalo de Lagos, Nascimento,, Pedro Velho, 
Epitacio. Couto Crtrtaxo, Sa .Andrade, To
lentino de Carvalho, Gonçalves Ferreira, 
Joaquim Pernambuco, Jo-vencio de Aguiar, 
André Cavalcanti, Pereira de Lyra, Meira 
de Vasconcellos, João de Siqueira, João 
Vieira, Luiz de Andrade, Espírito Santo, Bel
larmino Carneiro, Pontes de Miranda, Oitici
ca, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oilveira 
Valladão, Leandro Maciel, Felisbello Freire, 
Paula Argollo, Tosta, Seabra, Garcia Pires, 
Severino Vieira. Santos Pereira, Milton, 
Amphilopbio, Francisco Sodré, Leovigildo 
Filgueiras, Cardoso de Mello, Medrado,'Prisco 
Paraiso, Moniz Freire, Athayde Junior, Fon
seca Hermes, Alberto Brandão, Virgilio Pes
sóa, Fr.ança Carvalho, Baptista da Motta, 
Fróes da Cruz, Sampaio Ferraz, Jacques Ou
rique, Aristides Lobo, Furquim Werneck, Vi
nhaes, Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, 
Pacifico Mascarenhas, Leonel· Filho, Chagas 
Lobato, Francisco Veiga, Çosta Senna, La
mounier, Alvaro Botelho, G. Cha-ves, A. Luz, 
Feliciano Penna, Dutra Nicacio, Corrêa Ra-

ca.ma.ra. V. I 

bello, Manoel Fulgencio, Aristides Maia, Gon -
çalves Ramos, Francisco Amaral, Domingos 
Rocha, Costa Machado, Domingos Porto, 
João ele Avellar, Ferreira Rabello, João 
Luiz, Francisco Glicerio, Domingos de Mo
raes, Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo 
Pinheiro, Mursa,Paulino Carlos, Costa Junior, 
Rodrigues Alves, Alfredo Elias, Moreira da 
Silva, Leopoldo de Bulhües, Guimarães Natal, 
Azereclo, Caetano de Albuquerque, Bellar~ 
mino de Mendonça, Marciano de Magalh~es, 
Eduardo <Jonçal ves, Fernando Simas, Lauro 
Müller, Carlos Campos, Schmidt,Lacerda Cou
tinho, Victorino Monteiro, Alcides Lima, Cas
siano elo Nascimento, MennaJBarreto e Gabriel 
Magalhães. 

Abre-se a sessão. 
Faltam com causa participada os Srs. Matta 

Machado, Paletta, Miguel Castro, Amorim 
Garcia., Pedro Americo, Rosa e Silva, José 
l\fariano, Annibal Fale.to, Theophilo dos San
tos, Augnsto de Freita,s, Zama, Custodio de 
Mello, Paula Guimarães, Dionysio Cerqueira., 
Nilo Peçanha, Urbano l\farcondes, Cyrillo ele 
Lemos,Manhã.es Barreto, Alcindo Guanabara, 
Viriato de .Medeiros. Alexandre Stockler, As
tolpho Pio, Bueno de Paiva, Ferreira, Pires, 
Bernardino de Campos, Thomaz Flores, Abreu, 
Homaro Baptistn, e Rocha Osorio; e sem causa 
participada, os Srs. Almino A:ffonso, Raymundo 
Bandeira, Arthur Rios, Marcolino Moura, 
Pires Albuquerque, Fonseca e Silva, Joaquim 
Breves, Luiz Murat, Lopes Trovão, Erico 
Coelho, Mayrink, J (;lSuino de Albuquerque, 
Figueiredo, Badaró, João Pinheiro, Jacob da 
Paixão, Ferreira Brandão, Viotti, Carlos 
Chagas, Monteiro da Silva, Martinho Prado 
Junior, Moraes Barros, Lopes Chaves, Ro-: 
dolpho Miranda, Carlos Garcia, Almeida ~o
gueira., Rubião Junior, Fleury Curado, Pereira 
Cía Costa, Antão de Faria, Julio de Castilhos, 
Ernesto de Oliveira, Borges de Medeiros, 
Fernando Abott e Demetrio Ribeiro. 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a actn, da sessão anterior. 

o SR. 2° SECRETARIO (servind.') de 1°) pro
cede à leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. l 0 secretario do Senado, de 25 do 

corrente, communicando que naquella data o 
Senado a<loptou e enviou á· sancção presiden
cfal a resolução que concede á sociedade Aca
demia do Commercio de Juiz de Fóra isenção 
de direitos de importação e transporte gra
tuito na Estmdade Ferro Central.para. os .ma- . 
teriaes de construcção e objectos necessarios 
á installação do estabelecimento escolar. -
Inteirada. 

75 
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Do Mioi5terio dos )iegocios da. ~farinha, de 
23 do corrente, transmittiodo o requerimeuto 
de I<;rnesto :\tliru:>to Fe1·r«ira, ctefo de secçã.o 
aposenta.do dà Contadoria de ?lfa1·inha, pe
dindo melhoramento em sua n.posenbdorin.
A' commissão de fa7.enda.. 

Requerimentos : 
De Christian() Baptlsta Fri1nco, a.presen

tando um pl'iüio vara a org.rnisação de um 
banco nacional de garantia., que se propõe_ as
sumir a i•espoosa.hilitla<le do pagam~nto da 
g.n-antia de j11ros c-0n:.:etii1fa pelo" "'úVerno hs 
estradas de fe1·ro.-A' commbsiio ti'e fazend•L 

De João Francisco José, pedindo per<lão uo 
resto da pena a que foí condemnado como in
curso no grao maximo úo o.rt. rng do Codig·o 
Criminal.-.'l..' commissão de constituição, le
gislação e justiça. 

De Ange!inn, de Souza Rego, pedindo pen
~o. ---A' commiss.io de fuzeudo, 

De Atronso Lustosa e outl'os, pedi.ntlo pri
vilegio por 60 aono:; a ga.r-.i.ntin. de juros de 
6 ºI•• para construir, usar e gosf\l' uma. es
trada de ferro que, p1n•tindo da cidade da 
Ba1•ra vá termlo:tr no 1·io Somoo. em Govnz. 
---A's commissões de oh1·as pttulicllS e Õrça
mento. 

E' lida e approv-ada Q. seguinte 

REJ>ACQÃO DO PR.OJECTO N. 37 PE 1891 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 E' autorisado o governú Q. conceder 

ao professor da cadeira de bot;mica e zoologia 
da Faculdade de MediciliG'i. da. Bahia, Dr. 
Amancio João Cardoso de Andrade, um anao 
de licença com o respectivo ordenado, para 
tratar de sua saurle, oud·~ lhe convier. 

Ar t . . 2.0 Revogam-se as dkposicões em 
contral.'10. 

Sala das commissões, 28 de j Ltlho de 1891. 
" - Fetísbello Freire .-Baptisca ria .'llrJtta. 

O Sr. Angelo Pinheiro - Sr. 
presidente, um ussumpto que reputo gravo e 
de momento, obriga-me & vir occupilr por 
alguns momentos a attençiio dos me11s colle
gas. Representante de um estado importan
tíssimo que, mesmo deante do ferreo guante 
mooarchicot abriu hl.rgos snlcos no va5tissi
:coo campo ao progresso ; representante t!e 
um esta.do que se1upr0! !;e mostl'OU cioso das 
rrú~alh::\s de :rntonomia, que a cart<:\ imperial 
lhe dava e o centro lhe consentia ; partilLmo 
extremado dà federação cornpleta, da. fetle1·a
ção que discrimina. per·feitainente os poderes 
daJJuião do;> potleres dos estados-, snbo â 
tribuna para otferecer iJ.. i!lusttãdü. considera
ção úa Gamara, um projecto de lei, sobre a 
competencia dos estados e a competencia da 

União, quanto ã. concessâl> de linhas ferreas, 
no qual 11rocurei discrimiour, tunto quan
to er·a. possível, os podere;S e competencías 
dos estu.Uos e da União, limitando o direito 
ele cach\ 11m ao circulo de suas n.ttribuições, 
perfeitamente definidas. 

A nossa Constituição, no ponto em que faz 
coin cidir a competencia da União com a. com-
11etencia dos estados, não precisou, nã.o con
sub3tancíott o verd<ideiro principio da. fe
de!·açü.o. Quando ha. accam ulaçiio de com
petenci~1s, infalliYelmente o mais fraco ê 
absorvido pelo mais . f0r~e, . : O:> _ estados são 
v.b~oi-vidos pel'~. Uuíão. ' .. 

A llellem do systema federativo estâ pre
císai211:Jllte u;i muvimentaçüo regular e simul· 
tauea de toú.os os poderes da. União e dos 
estados, sem a possilJilidatle de choques, que 
sempre são rataes para o mais fraco; a 
belleza do systein:.t. federativo está precisa
mente na co-existeucia da autonomia e sobe
rania da .União e dos estudos, limitada!> a.o 
circulo ue suas attriuuiç,ões. Ora, o projecto 
que teubo •t honra de oírert-cer ue~te momento 
;i con si 1ler:1i:~'io da cas:i parece-me que, tanto 
qu:1nto pos3ivel, nesta m :1 teria., discr·imína, a. 
competencia ela União du c,1mpetenci:L do-s 
estad os, qu:tnto ú concessão de linllas ferreas; 
determina precisamente os po·ieres de um e 
os poderes dos out1·os, sem haver possibiliúade 
de choques, sem haver possibilidade de ab'"'. 
sorpÇ:ãO do m::üs fraco pelo mais forte . 

A legislacão vigente nesta mataria. está. 
consubstanciada. no decreto fi r mado pelo ilo
IJre deputado por s. Paulo, ex-ministro da 
ai:?ricultura do governo provisorio. No 
a,rt. 1° desse decreto S. Ex:. procurou dis
criminar as attribuiçêles dos estados das 
attriii uicõe;; da. União. obedecendo â indole do 
systema que se in<rngurnva . Até eotã.o a le
g-ish1ç!lo em vigor, comsubstancincla. no tlecreto 
\le 28 ele fevereiro de 1874, t a.mbem procurou 
discriminar a. c::omoetencia da. União da com
petenda dos es tàctos ; mas, no art. 30 dl'Sse 
decreto, noto. domiuuote do. compressão mo
naz·chica, la está o poder imperiul e!:ima
gaudo o nullo voder, a suposta competencia. 
das vell1as provincias. 

O re;;ulamcnto cto nobre e:I:-ministro da 
t1g1·icultara. procurou, corno disse, discrimi
mn· as competeocias; mas infelizmente a 
confü::ião não tardou a apparecer, e campeou 
impune no art. 2•, onde se vê o -poder dos 
estiu.10$ avussallado pelo poder da. União, a 
compe1eocia dos estaJos esmagada pela. io
tei·vençã.o do centro. 

Q SR. F&A~crsco GLrnEn10-Não apoiado; 
nã.oJia conrnsão; u detreto é darissimo, 

o SR. ANGELO PINfIEIM -Vou demons
rnoustrar que o nobre deputado não tem ra'
zão quando entende que o seu decreto neste · 
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ponto dispoz com clareza, discriminou per
feitamente a competencia. dá União da com
petencüL dos estados. 

No art. 2°, em que trata da. competencia 
dos estados, nas lettras A, B e e, se vê que 
elles teem necessidade do accordo, do con
sentimento eh União para. serem eft'l~cti vas 
as concessões que fizerem, pelo que nnllifica
se sua supposta autonomia, sua. competencia. 
sobre os casos definidos. 

Mesmo quanto a classificação das ma terias, 
por quanto, como disse, o art. 1° tirma a. ex
clusiva cornpetencia da União e o 2° a <los 
estados; no entanto, passamos de novo a tra
tar da competencia da União no art. 30 e 
essa_ ma teria devia ter feito parte do art. I ~. 

Nao houve, pois, boa classificação. 
O Sr:.. FRANCI~co GtrcERro- E' para outra 

co~sa: o consentimento da União no queres
peita a entroncamentos, mocliticação <le bi
tola, o que é uma. questã.o muito tli:trerente. 

o SR. SERZEDELLO, dá um a parte. 
o SR. ANGELO PINHEIRO- Ha. manifesto 

engano de VV. EE., quando tal affirma.m. 
O art. 3° não fra.ta, como assever~m VV. 

EEx., de entroncamentos, nem ele veri1lca.
\~1o das bitolas: trata precisamente d.:t com
petencia da Uni~o para conceder estradas de 
/'erro qne liguem, centros niilitares e indus
triaes, custeiados pelo Governo Federal, ú. por-
tos de mar. . 

UllI SR, DEPUTADO-Por consequencia, para 
fins estrategicos. 

O Sn.. ANGELO PINHEmo - Perdôe-me o 
meu collega. O art. 2° só trata da comoe
tencia. dos estados para a construcção das 
estradas de ferro. 

o SR. FRANCISCO GLICElUo-Neste ponto 
o decreto é clarissimo. ' 

O governo é que tem violado a lei. (Tro
cam-se muitos apartes.) 

o SR. PRESIDENTE reclama attenção. 
o SR. Al'JGELO PINHEIRO-O nobre depu

tado não tern-rn.zão. 
S. Ex. censmou o governo por ter feito 

concessões de estru.tla:l de ferro dentro de 
S. Paulo como .-i. de Amparo a Taubaté, a da. 
estação de S. João, !infla Sorocabaa:1, a 
Santos. 

Quanto i1 primeira, direi a V. Ex:. que ella 
esta em condições excepciona.es. 

Si por um lauo entroüca na Estrada. Central 
do Brazil, por outro liga. uma estrada. geral, 
quu.l a de Tauhaté alguape, ha rnuitl);; annos 
concedida, a uma. zona uberritntL; liga esta 
zona a um dos portos de bellissimo futuro no 
estado de s. Paulo. 

O SR. FR.A......{crsco GLICERIO dá um aparte. 

o SR. ANGBLO PINIIEIR0-1tfas quando não 
houvesse essa razão, lembraria. ao illustre 
collega que o despacho primitivo, concedendo 
tL estrada de ferro do Amparo a Taubaté, 
dentro do estado de S. Paulo, foi firma.do 
pelo illustre ministro interino da ag-ricultura 
do governo provisorio, segundo fui infor
m~td.o. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO-Qual é a es
traua. ·? 

o SR. ANGELO PINHEIRO-A do Amparo a 
Taubaté. Quem ~l concedeu foi o ministro 
interino da agricultura, ao tempo de V. Ex. 
naquella, pasta. . 

Ul\r SR. DEPUTADO-Foi o Sr. Bocayuva. 
o SR. ANGELO PINHEIRO- Segundo as in· 

formações colhidas, só posso a.ffirmar a V.Ex. 
que o de.opacho primitivo sobre essa estrada 
foi firmado por um membro do governo 
provisorio. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO dá um aparte. 
o SR. ANGELO PINlIEIRO.:....Sim, senhor. V. 

Ex. explicará melhor o caso. 
Sr. presidente, não tem razão o honrado 

representante de S. Paulo, ex-ministro da 
agricultura, quando accusa o governo sobre a 
segunda estrada. Na concessão á Estrada de 
Ferro Soroca.bana, ligando a estação de 
S. João ao porto de Santos, o governo actual 
firmou-se em disposições expressas do decreto 
d0 proprio nobre deputado, porque a estrada 
de ferro de que se trata é essencialmente 
estrategica, pelo que estava incluida entre as 
do n. 3 do art· 1° do decreto em questão. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO dá um aparte. 
o Sn. ANGELO PINHEIRO - Todo o mundo 

sabe que na margem dessa linha está situada 
a fübrica de ferro do Ipanema, isto é, um 
estabelecimento industrial do estado custeado 
pela. União. Por consequencia, està franca
mente nos termos do art. 3° <lo decreto do 
ex-min.istro da agricultura. 

Tenho visto, Sr. presidente, diversos re
querimentos du informações apresentados á 
Gamara sobre este assumpto; e em uma das
ultimas sessões u meu illustre companheiro 
de representaçã0, o Sr. Dr. Alfredo Ellis, que 
em brilhante estrea pediu informações ao 
governo sobre uma. estrada. de ferro de 
Araraqua1·ll. a Aquidauana em Matto Grosso. 

U:\I SR. DEPUTADO - E deste ponto em 
deante. 

o SR. ANGELO PINHEIRO- Sim; e dahi 
para Matto Grosso. 

Posso informar a. V . . Ex. que .. tambem . 
fiquei sorprel1endido com a noticia, por·que 
evidentemente essa estrada de ferro era da 
competencia do estado de S. Paulo, uma vez 
que não ia até às fronteiras brazileiras. 
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Tratei de syndicar do facto e tenho o prazer dos compromissos que tinha (l!)m elle e abrin· 
de informar a V. Ex. que até esta data não do-lhe luta franca. 
ha concessão nenhuma nesse sentido. : 

o SR. ALFREDO ELLIS - Folgo muito de 
ouvir esta declaração. -

o SR. ANGELO PINHEIRO-Mas já que toquei 
neste ponto do discurso brilhante do illustre' 
deputado por S. Paulo, preciso desta, tribuna 
occupar-me das referencias que S. Ex. fez á 
administração do estado de s. Paulo, onde se 
inaugurou, como cm outros estados que citou, 
uma politica de perseguições, ele esmagadora 
compressão. 

Foi o que deprehendi. das palavras do meu 
honrado collega. (Apartes.) 

V. Ex., Sr. presidente, sabe e o paiz in
teiro. que á frente elo governo de S. Paulo 
está uma das tradicções mais gloriosas da velha 
guarda republicana. Espirito lucido, calmo, 
coração aberto a todas as inspiraç:ões de -pa
triotismo, talento superior alliado a uma 
illustração invejavel ; administrador· de re· 
nome, que ,já fez as honras da administração 
do velho Imperio, quando, ha mais de 20 
annos, dirigiu diversas provincia.s e hoje-es
tados importantes (apoiados); o mustre de
mocrata Dr. Americo Brazilense tem-se con
duzido brilhantemente no governo daquelle 
estado. (Apaiados; apartes.) 

E' verdade que houve tempo em que a 
opposição íeita a.o illustre cidadão, foi tre
menda, embrenhando-se mesmo pelo labyrin
tho das invectivas pessoaes. 

Mas, nesses momentos,· Sr. presidente, a 
:S'randeza do espírito, a superioridade moral 
ao benemerito paulista, evidenciaram-se nas 
mais intensas fulgurações de encendrado 
patriotismo ; guarãou rigoroso silencio em 
torno da.s accusações, das invectivas injurio-· 
sas, e continuou calmo, tranquillo, perfeita
mente sereno á frente do govemo do seu 
estado ; (mi!ito bem; apartes) ; que pelos seus 
representantes soberanos e por unanimi
dade de votos, acclamou-o seu presidente. 
(Apoiados ; · apartes.) 

o SR. ALFREDO ELLIS-Por unanimidade ? 
protesto. 

o SR. ANGELO PINHEIRO- o meu honrado 
collega não póde protestar. 

Affirmo que o honrado cidadão foi eleito por 
unanimidade dos votos presentes. 

A eleição,:do Sr. Americo Brasiliense foi a 
resposta mais eloquente que podiam ter as 
accusações que lhe foram feitas, a condemna
ção mais severa. as infamantes abj urgato-rias ·: .. · ··· .. ...... · · -· .... ·. .-·. ·· · ·· · .... ,.... .· .<-<· ' · 

o SR. COSTA, JUNIOR-Acho que elle agora 
V:ª~ b~m desP,e Q.1:\e começou.a reprovar.a po
llt1ca mvasora- do Sr. r,ucena, esquecendo-se 

o SR. ANGELO PINJIEIRO - Não compre
hendo o fundamento do aparte do nobre 
deputado. 

Nada mais vejo do que infundados desejos 
de que tal aconteça. 

Mas, o que posso garantirá V. Ex., é que 
o governo de S. Pa.ulo tem correspondido 
brilhantemente ú, expecta,tiva do seu p::i.rtido, 
e contimi.a. a, merecer o apoio do governo 
central. 

o SR. COSTA JUNIOR dà um aparte. 
o SR. SERZEDELLO - Não ha política mais 

'Perigosa do que essa, que f,-.,z a autonomia e 
inclependencia dos governadores dos estados 
dependerem do centro. (Apartes.) 

o SR. AXGELO PIXIIEIRO - Essa indepen
dencia não vae ao ponto de se tlechirar em pó 
de gnerra, contra. o governo central._ · 

Os apartes dos nobres deputados duo a en
tender que SS. EExs. em vez de ~vança.dos 
federalistas, são estremados separatistas. 

Pois, o que significa, a guerra, com que 
resultado os governadores rompem aberta
mente com o centro, si não levarem a luta até 
as ultimas consequencias ? 

o SR. PRESIDEXTE - Peço ao nobre de
putado que resuma. as suas considerações,por
que é hortt de se passar á ordem do dia. 

o 'sR. FRANCISCO GLICERIO....,...Note o illustre 
deputado que é V. Ex:. o primeiro que falla 
a respeito de negocios de s. P~ulo. 

o SR. ANGELO PINHEIRO- Perdoe-me V. 
Ex. Não me estou oécupando de negocios 
de s. Paulo. Trato simplesmente de informar 
quem é que está a frente elo governo claquelle 
estado e sobre cuja administrdção pesa grave 
insinuaçã:o, infundada accusação. 

O SR. COSTA JUNIOR- Contru. que accusa~ 
ção faz V. Ex. a defesa ~ 

O SR. ANGELo PernEmo- Contra uma 
phrase de um companheiro de baucacht que 
disse que em S. Paulo, como em outros esta
dos, a política que se seguiu á approvação da 
Constituição Federal, foi de perseguição e 
compressão. (A.partes.) 

o SR. PRESIDEXTE- Chamo í1 attenção do 
Sr. deputado para o facto de ~star finda a 
hora do expediente. 

o SR. ANGELO PINHEIRO-Obedeçoimmedia
tamente às ordens de V .. Ex., e passo a ler o 
projecto que tenho a honra de o:fferecer à 
consideração .. da casa. (Lê.) .... 

O humilde orador e os distinctos deputados 
signatarios deste projecto,- apresentando-o, 
não tiveram outro fim sinão chamar a atten'
ção da ç_asa para .o assum~to que e fr?por-
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tante e firmar base para os sens csturlo:; 
afim de que seja discriminada perfeitamente, 
a competencia da União da dos estadus quau
to a concessão de linhas ferreas. 

Seudo assim, os signafarios do projecto 
desde já declaram- acceitam e subscrevem 
todas as.emendas que melhor satisfaçam as 
seus nobres intuitos; e esfabeleçam deiinitiva
mente aquella discriminação. 

0 SR. PRESIDENTE.;;_ Leml}rO ao Sr. depu
tado que esgotou-se a hora. 

o SR. ANGELO PINHEIRO - Vou imme
diatamente obedecer ao aviso de V. Ex.; 
mas ántes de füzel-o preciso firmar bem que 
o decreto de 26 de junho de 1890 não foi 
observado em todas as suas clausulas pelo 
meu illnstre collega de representação o Sr. 
ex-ministro, qne em concessões posteriores 
veiu dcmon::;trar que o seu decreto nã.o era 
claro, porquanto algumas fez em nome da 
Uniã.o e. que não estavam prec;samente conti
das nos artigos em que ficava firmada a com
petencia <la U niã.o. 

o SR. FRANÇA CARVALHO-E' que procedeu 
mal. 

o SR. AXGELO PINHEIRO - Não digo que 
procedesse mal ; digo que o decret0 não é 
claro, o que S. Ex. interpretou, como poder 
competente, nas concessões posteriores. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - o decreto é 
clarissimo. 

o SR .. ANGELO PINHEIRO-O decreto de 16 
de outubro, em que V. E:x:. fez concessões de 
estradas ele ferro, mostra bem que o de 26 
de junho não era claro. 

Sr. presidente, vou terminar, esperando 
que o meu projecto merecerá ela parte da 
Gamara um estudo serio. Desço da tribuna 
com a satisfação de haver cumprido um dever 
dentro das minhas limitadas forças. (J:füito 
bem; o orallor e comprimentado.) 

Vae ú mesa, o seguinte 

PRoJJ;,cTO N. ü7 

O Congres~o Nacional decreta: 

Art. 1. 0 E' da exclusiva competencia, do 
Governo Federal construir ou conceder linhas 
ferroas nos seguintes casos : 

I. Quando ligarem as capit:ces dos estados 
<1 sede do Governo Federal ; 

II. Quando, satisfüzendo interesses inter
nacionaes, estabelecer communicação entre o 
territorio da. Repul:)lica e paize~ limitrophes; 

III. Quando preencherem fins estrategicos 
em relação à defesa nacional, nas fronteiras 
ou em pontos convenientemente estudados; 

IV. Quando constituirem prolongamentos 

ilo 1!stmd11s :.;ol':t!!S. consfruidas, concedidas ou 
sulJ ve11cion:1'1Jas pdo Govcruo Federal; 
. V. Fiualrnont.tJ, q11:1nilo lig'<Lrem estabele

cimentos g1,11·w.n;, civis 011 militares, custeados 
pelt>.. União, tt portos do mar ou estradas 
geracs. 

Art. 2." Compete ao;; ostndo::; construirem 
ou concedercnn linhas forreas nos seus ter
ritorios, em todos os demais casos. 

Para.grapho unico. Si as linhas tiverem ele 
se prolongar a outro estado, a concessão de
penderá do accordo dos governos dos estados 
interessados. 

Art. :3. 0 Os governos federal e estadoaes, 
medeante accôrdo prévio, poderão construir 
as estradas que sejam de commum interesse. 

Art. 4. 0 Reciprocamente, os governos fe
deral e eshdoaes respeitarão, nas concessões 
que fizerem, os direitos que um delles tenha, 
no que diz respeito <.l· zonas, entroncamento 
ou cruzamento por concessões anteriores. 

Art. 5. 0 ü Governo Federal não poderá 
vender ou arrendar a particulares as estradas 
que pertençam ú União, sem préviamente 
ouvir os govet'nos dos estaclos para o fim de 
preferil-os em iguaJdade de condições. 

Paragra pho unico. Quando a estrada corta,r 
diversos estados, serão todos ouvidos, cada 
um sobre a parte comprehendida dentro do 
territorio respectivo. 

Art. 6. 0 Revogam-se as disoosições em 
contrario. 

4 

Sala, das sessões, 28 de julho de 1891.
~ingelo Pinheiro. - Borges de Medeiros.
Leonel Filho. -Aristides J.liaia. -A.nclre Ca
'Dalcanti. -lvo do Prado. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

o SR. PRESIDENTE annuncia a diSCllSsão do 
parecer n. 32, indeferindo a petição de Ade
laide Telles Pires. 

O Sr. Pires Ferreira-Quando 
ha poucos dias se discutiu o parecer n. 31 da 
commissão de fazenda levantei-me para im
pugnar o art. 2° que estabelecia um grande 
elasterio com relação a pensões. Hoje, porém, 
lendo o parecer n. 32 que se refere a viuva 
elo glorioso capitão Antonio Lourenço Telles 
Pires, resolvi oppor-me as restricções. 

o SR. BEZERRIL- Ora ahi escà. 
o PR. PIRES FERREIRA-Vou explicar-me, 

mas não sem primeiro manifestar-me immen
samente adrriil'àdo de que o nobre deputado 
sendo militar, tivesse assiguado umtal pare
cer. 

No parecer n. 31 tratava-se da concessão 
de pensões a viuvas dos servido~es. do Esta-
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do, e a muitos delles que :ficaram. invalidos 
na guerra do Paraguay. 

Nada mais justo do que isso,, mas com o que 
não pude concordar foí com o~modo porque se 
quiz melhorar-lhes a sorte. Era mister que 
se seguisse uma certa norma,- o· que não sue-

. cedeu, de modo que muitos vinham a ter as 
pensões elevadas a mais de dous terços: 
. o meio soldo, correspondente ao posto de 
capitão.que DO tempo dn. guerra do Parngua.y 
era de 30$ foi µela. tabella de 1873 elevado a 
50$ e a.inda a 75$ pelo decreto de. 1889. 

Me :parece de toda a justiça que a viuva 
de que· se trata seja concedida uma pensão 
igual as mais vantajosas que se teem conce
dido. 

6 SR. PIRES FERREIRA_; Não estou censu
rando o governo provisorio, fallo do governo 
da Republica~ que, repito, não rendeu o de .. 
vído preito áquelle distincto officiat.que des
presando as commodidades _do h1r, •privando
se dos doces carinhos da familia, interJ;lou-se 
por aquelles sertões inhospitos,mid~ o_aguar-
dava a morte mais terrível ! - ' 

E aq"uelle homem que com fanta:~bnegação 
e in~repid~z fez o sacrificio da propri~ vida, 
era impell!do pelo fim mais nobre.e patriotico 
que é possível imaginarpse, el e pretendia. 
trazer ao conhecimento do mundo civilisado 
que aquelles sertões desertos estavam em 
condições de ser b::i.bitados e encerravam mui
tas riquezas de todo ignoradas ! 

E' deante disso, é deante dos inolvidaveis 
Penso que n, viuva do intrepido c:ipitão serviços prestados por aquelle nobre officia.l a 

Antonio Lourenço Telles Pires, deve rica.r sua pJtria, que digo que o seu mereci
com uma pensão co1·respont1ente ao soldo, se- ment9 nã~ fui d~vidamente apraciado: que os 
guodo a tabella ue lSn: isto é, com 100$000 seus mest1ma.ve1s esforços para bem desem
mensaes, pois a Camarn. não deve esquecer os penhar a commissão de que se ..encarregara. e 
relevantíssimos serviços prastados por aquelle que o tragico e lamentavel fim que teve, não 
tão distincto quanto desditoso official. foram recompensados como deviam sel-o. . 

Não culpo aos membros civis da commis-
são; a quem não posso desculpar é ao nobre UM SR. DEPUTA.Do- Mas elle foi muíto au-
deputado pelo Ceará que sendo militar devia xiliado pelo governo. 
tel-os esclarecido. UM SR. DEPUTADO-O governador do Ama-

Si o tivesse feito, si tivesse defendido, cómo zonas, o Sr. tenente Villeroy, foi quem 
lhe cumpria,. uma causa tão justa a todos os mandou uma expedição á sua procura. 
respeitos, estou bem certo de que não teria OUTRO SR. DEPUTADO- Foi a sociedade de· 
sido formulado o parecer em questão. Geographia quem tomou a iniciativa.. · 

Não trata-se. defender interesses de classe O SR.. PIRES FÊRREIR.A- O Congressoes-
e nem occupo-me deste assumpfo com tal tav afunccionando como constituinte quando 
intenção mas nós militares devemos .conhe~er aqu chegaram os sobreviventes da commissão, 
melhor, que quaesquer outros, as condições e nenhuma manifestação se lhes fez-; apenas a: 
em que se . acham nossos companheiros de Sociedade de Geographia mandou resar duas 
armas, os serviços por elles .prestado~_e o missas, uma por alma, do capitão Tellei:vPires 
direito que assiste ás suas familias de serem e outra em acção de graças pela salvação dos 
attendidas em suas pretenções. sobreviventes. (Risadas, apartes.) 

o capitão Antonio Telles era o chefe da O SR. PIRES FER.R.ErR.A. - Si, VV. EEx:. 
expedição exJllnradora do rio Paranatinga ou não apreciam estou certo que o meu nobre 
s. Manoel e. depois de ter soíirido as maio- amigo Dr. Badarõ apreciará e eu concordo 
res privações. os mais penosos tormentos veíu com elle. 
a morrer de fome. Eis porque digo que houve como que uma 

E ê i:Ievéras para lastimar-se que o governo especie de· abandono, que póde-se até traduzir 
e o parlamento, naquelle tempo,não tivessem por inveja. (Apartes, contestações.) · ... .. 
prestado a sua memoria a homenagem de Inveja, sim, porque não são todos que teem 
que era digno ! coragem de emprebender uma viagem dap 

Vi.. nesta cidade; o major Serpa Pinto quellas, quasi sem auxilio, luctando com difil
. · atravessar as. ruas festejado . e abraçado, culdades enormes nos terrenos que tinha de 

entreta~to veJO que, _aquelle nosso bra!o atravessar, para. ao cabo de .tudo isso, de 
·:.compatriota,. que· reallsou uma exploraçao 1

1 
tantas fadigas, mortificações e perigos, mor

arrojada,da qual foi victima, como que tem rer de fome. -, 
sido. esquecid? · ! . . . :· . . . . Sim ! . Em· preciso que elle fosse muito arrop 

Amda mais, VeJo _sua pobre viuva e seus jado e tivesse um ardente desejo de ser util 
filhos ameaçados de na? t~ceberem uma pen'." ao seu paiz par-a. desempenhar tal conimissão 
sao que os_llvres da miser1a q11e lhes. bate a naquellas :florestas virgens.. · 
porta ! . . O capitão . Telles Pires partiu com seus 

UM SR.· DEPUTA.DO...;. V. Ex. censura o go- companheiros ·para aquella arrojada expedi:-
verno provisorio,t. çã.o .e ajinal a elles se deve 11.oje a f:lesc::oberta 
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do rio S. l\!anoel ou Pnranatinga, onde pe
receu aquelle üistincto o!licia.l ; e a Ca.mat'a 
sabe em que terríveis e tristissimas condições 
foi encontrado o resto da commissão pelo 
ousado cearense rapitão Fogo mandado pelo 
governo do estado do Amazonas, em cumpri
mento, por sua vez, das ordens do governo 
geral. 

Pergunto: Si o capitão Telles Pires tivesse 
mor1-iclo naquella data em sua casa, no seio de 
suu. fa.milb a viuva não teria direito ao 
mesmos 36$000 ? 

(Trocam-se diversos apartes.) 
Não mantenho relações intimas com o dis

tinctissimo capitão óscar de Miranda,ajurlante 
dessa commissão, ao contrario, ~e acham um 
tanto estremecidas as reh1ções de mera cor
tesia que com elle tive, mas a,qui antes de 
tudo sou patriota, sou brazileiro e por isso 
gosto de apreciar devidamente os serviços dos 
meus pi1tricios. 

O SR. BEVILAQUA-Dou testemunho do in
teresse que tornou pela sorte dessa expediç:ão o 
Sr. Benjamin Constant. 

Trocam-se ·nwiws apartes, o Sr. presiden!c 
reclama attençcio). 

o SR- PIRES FERREIRA-Reatando o fio das 
minhas observações acho que a commissão de 
fazenda foi injust~L e,portanto, deve examinar 
esr.rupulosn.mente, um a um, todos os factos 
que estiverem sujeitos ao seu exame, pl'inci
palmente quando se tratar de viuvas de bons 
e leaes servidores do Estado. 

Entendo que ella deve ouvir os homens de 
farda que aqui estão, sempre que se trata!" de 
questões - desta natureza, porquanto elles 
podem prestar informações ex~1ctas e sinceras 
e concorrerem por esse modo, para que sejam 
attenrlidas as pretenções justas das viuvas dos 
militares. 

Repito mais uma vez, não estou defondendo 
interesses de classes. 

Ja expuz o que houve a respeito do meio 
soldo dos officiaes e á vista do que vos disse 
deveis comprehender que a esposa daquelle 
offlcial; servindo em commissã9, tinha direito 
ao augmento de sol<lo de seu marido, con
forme se tem concedido por varias vezes; em 
identicas circumstancia~. 

Certamente a viuva começou a receber o 
soldo por inteiro que lhe era consignado por 
seu marido na importancia de 100$ pela ta
bella de 1873 .e que passou a 150$ pela tabela 
de 1889, 1° da Republica, e. não tendo sido 
ainda conhecida a morte do capitão Telles ella 
continuou no goso deste soldo até ao momento 
em que chegou a fatal noticia. 

O governo suspendeu o abono do soldo por 
inteiro consignado á viuva. até que apreciasse. 
o tempo de serviço prestado -por aquelle offi
cial, para regular o soldo pelas leis vigentes 
e chegou á conclusão de que a viuva do ca
pitão Telles Pires só tinha direito a 36$, meio 
soldo em relação aos aJlllos de serviço que 
tinha seu marido. 

Tinha, não ha duvida. 
Pois bem, o capitão Telles Pires sinã:o tivesse 

ido prestar esse serviço. natumlmente por 
ni'i.o se conformar com o seu temperamento a 
vida insípida e monotona dos quarteis, não 
teríaacallado seus dias tão cedo e por tal modo; 
teria sido um dos felizes da Republica. 

E porventura a entt'epidez e o patriotismo 
dess':l homem nada valem, não da vem merecer 
a minima consideração 1 

A commissão de que el1e era o chefe se com
punha de 26 a :30 homens, dos qxaes dous ti
veram de regr3ssar, por terem adoecido ; e a 
viuva de um homem dsses, que emprehendeu 
e realisou com tão diminuto auxilio uma via
gem n. que se póde muito bem classilicar de 
temerirlade, deve sei· cendemnarfa á miseria ? 

Verda-le é que elle morreu sem ter attin
gicio o tim a. que se propoz, mas não menos 
verdade é que elle lutou e sofireu as maiores 
privações e morreu gloriosamente trabalhando 
pel~ sua patria. 

E de passagem é preciso que diga que 
foi uma providencia ter-lhe sobrevivido o seu 
digno e distiuctissimo r1judante Dr. Oscar de 
Mirarn:a, a quem sou o primeiro a reconhecer, 
si deve o bom resultado da expedição. 

Já que não é possivel recompensar-se àoin
clitoso capitão Telles Pires ao menos se deve 
procurar solver esta divida de gratidão para 
com elle, tornando menos precarias as condi-
ções em que se acha a sua infeliz viuva. · 

E' preciso que os poderes publicos recom
pensem serviços dessa ordem e por isso :pro-
ponho o seguinte. (Lê.) . 

Como vedes a differença e insignificante e, 
como já vos tenho dito, a viuva 6 pau:per
rima. 

VozEs-E um acto de justiça. 
o SR. PIRES FERREIRA-O ,jubilo que senti 

ao ver esta Nação, filha da raça portugueza, 
render justas homenagens a Serpa Pinto està 
-muito 3. quem do descontentamento que -em 
mim tem produzido a inde:fferentismo com 
que esta mesma. Nação tem olh<tdo para os 
seus proprios fi!hos, para esses arrojados in
vesti adores dos nossos sertões. 

Ninguem mais do que eu é infenso ás pen
sões injustas, pois reconheço que a Nação não 
póde e nem deve alimentar o luxo dos que 
não precisam, mas tambem ninguem mais do 
que eu, sabe dar seu justo valor a serviços ela 
ordem dos que foram prestados pelo capitão 
Telles Pires. 

Dizendo isto, não faço um appello á cari
dade dos membros da Camara, em favor da 
viuva do capitão Telles, · mas sim ao seu pa
triotismo e aos seus sentimentos de justiça. -
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VozEs-Muito bem. 
(0 orador e com.z;rimentado ZJO"r muitos dos 

Brs. depi~ta<los.) 
Vem á mesn, ó lido, apoiado e posto con

junctameute em disc.ussão o seguinte 

Substitueito do parece•" n. 32 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. ° Fica concedido a D. Adelaicle Telles 

Pires, viuva: do capitão de artilharia Antonio 
Lourenço Telles Pires, füllecido em serviço do 
Estado, na exploração tlo rio s. Manuel, o 
direito a percepção do soldo integral qne 
cabia úquelle o11icíal na época em l).Ue fa,l
leceu. 

Art. 2." Ficam revogo.tdas as disposições 
em coo. trario. 

Sala das sessões, 27 <lo julho de 1801. -Pi
rc..i Ferreira.- La11ro .1:fotfo1·.- Sr:hmiclt.
Ba1·bo:m Lima. - úccenlrt Co11li1Lho. - Jocio 
Lopes. -Josc B&"Dilaq1w. - 111. Vdlmlao. 

o Sr. Bezerril-Dacl::n'o qne de 
modo algum venho oppor-se n.o pl'ojecto sub
stitutivo que o S1•. deputado Ph•es Ferreiru. 
acaba de apresenta;:- a esta C..mara. com re
lação á pensão pedida para a viuv<t do capitão 
Telles Pires ; rui.o posso, porém, deix:ar de 
sentir a iojustiçu. que praticou pat'a commigo 
o nobre collega. 

O SR. PIRES FERRElll.A-Não ê fültt\ de 
sympathia . 

o SR. BEZERRIL-Ha poucos dias, discutin
do-se o projecto cm que pela primeira vez se 
autorísava a concessão de uma pensão ás 
irmãs de lllll tenente morto no Paraguay, n. 
commissão de fazenda foi accust\da tle prvceder 
quasi levianamento por nüo ter em consi
deração o proposito em que esta camarn. 
está. de, por todos os meios é moLlos, dimi
nuir ou acabar com todas as dospezas que 
não sejam productivas. 

~'igora a mesma commissão é Mcusadu pelo 
nobre deputado a quem me refel'i por ter 
procedido com extremo · rigor negando a 
pensão pedida i:iela viuva rlo capitiio Telles 
Pires. 

Os nobres deputa.d.oi, que teem achado falta. 
de correccão na, commissão de fazenda em 
relação aos ·seus pareceres, certameotCJ . nã.o 
teem acompanh~do os seus trabalhos, porqne 
notariam quão parca tem sido ella em deferir 
pretençües. 

Creio mesmo que o nobre deputado que 
apresentou o substitutivo, nessa occasiü.o tam
bem tomou a palavra para éorroborar a mas
ma a.rgumentação que um dos nossos compa
nheiros de classe havia expendido àcerca 

dessa prctcnçfo, e achou que ·não <levfa. ser 
concedida. Pois é preciso que o nobre depu
tado saiba que o olJjccto elo parecer foi pre
via.mente sujeito ú discussão no seio do. com
missão ; e que o facto do não ter o orador 
assig·nado com restricções o parecer, não 
significa que na commissã.o não tiv.esse dad_o 
os esclarecimentos que lhe com1)etmm, pois 
estava no Parã. e con!Jece bem os pormenores 
do desastre de que foi victima seu compa
nheiro de classe o capitão Telles Pil•es. Mas 
a commi~são tinha assentado que estas pen
sões só deviam ser cbdns para serviços muito 
impo1·tn.ntes, acompaullados de .invaliclez e 
fa!t<• absoluta de meios de subsisteucia ; e eu 
que me tinh::i. sujeitudo a csht I)l'elimina.r uilo 
podia. as~ignnr-mc -vencir.lo. 

O nobre depubdo entendeu que eu deveria 
carregar- com a maior l'CS\)Oosnbifüh\de, por
qu~ era o unico militnr qae estava ua coin
missfío. O JloiJro ueputado não reílectiu bem, 
po1·quH entio descobriria quo lHt i.:~ mais 
dous <lh;tinctos membros destt~ camarJ., que 
mnilo m1,lhor de que o orador conhecem os 
deveres (les5n. classe,P. melho1• do que o orador 
podem pel.'feit:1mente <.!btribuit• justiçt •. 
o~ papeis a CJne se refei·e est<t proteução não 

me fo1·:tm distribuídos; rnas, antes de sei· as
signn.do o parecer, fiz vét· <\5 condiçUes ex
cepcionaes em que se acbava esfa preteução, 
que me parecia t..1.o j ust:i., que para olla se 
devi[). abrir a excepção. Mas, repito, tive de 
sujeitar-me á preliminar ja votada pela com
missão. 

Entretanto, devo accresceutar que me pa·· 
rece haver outros officiaes em circumstancias 
qu>l.Si identic..'IS ás deste. Por serviços im
portantes da mesma. natureza,, outros officiaes 
teem sido victima.rlos. 

Lembrarei, por exemplo, ~ commissão 
que foi substituir a de 1\:fadeir<t e Ma.n:oré, 
onde quasi todos os ofilciaes morreram ao 
serviço da p«tria. 

O capitão Telles Pires foi infeliz não con
guindo realisar a sua. n.ndiciosa. tent.'l.tiva e 
succumbiu victim<l dos horrores lh fome e das 
febres. 

No entanto, ahi estó, ainda. hem viva e 
no. memoria, de todos a eX])loração de :Matto 
Grosso ao Pará realisada pelo capitão 
Pa.ulo. Castro, que veiu '[)el'feitamente s:.l.o 
e salvo, trazendo muita;; a.most1'a.s do que 
encontrou por aquellas longinquas re-
giões. . 

Pouco nos importamos que não se faça. 
reclam e com as explorações <lo genero .. das 
de serµa I'into, que atravessou a Afr1ca. 
E' . verdade' que o nosso governo não se 
importa com isso, mas ti commissão não 
se· achava obri~ada. por isso a dar um 
parecer füvoravei., porquanto já mostrou 
qual a preli.mioar estabelecida pela commis-
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são, e nã.o havia razão para se apresentar 
isolado, quebrando a. uni<la<.le dus resolu(~ões 
da commissão. , 

Procedencl0 deste modo junto á commissão, 
reservo-me para., no seio da Gamara, advogar 
os interesses justos ou mostrar-me em des
accordo com qualquer pretenção que não me 
pareça razo::i, vel. 

Creio ter explica.do e justificado o meu pro
ceclimento, e concluo pedindo ao Sr. presi
dente que mande o substituitivo do nobre 
deputauo i commissão de orçamento, á qual 
tem sido ultimamente enviados outros nego
cios identicos. 

Vem á mesa o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que o projecto substituitivo ao 
1xtrecer n. 32, elo Sr. Pires Ferreira, vá ú 
commissão de orçamento. 

Sala das sessões, 28 do ,julho d3 1891.-S. 
n .. Be;crril 

O Sr. Bevilaqua-. Sr. presidente, 
as palavras dos dous oradores, que acabaram 
de descer da tribuna, causaram-me uma im
pressão que não devo calar. 

Em primeiro logar, manifesto-me plena
mente de accordo com os intuitos do Sr. co
ronel Pires Ferreira, apresentando o seu 
substitutivo. 

E' lastim::i.vel que o governo provisorio, que 
concedeu tantas pensões umas muito justas e 
algumas das quaes de direito contestado, se 
tivesse esquecido exactamente da viuva do 
benemerito capitão Telles Pires, um heróe 
de nossa Patria ! 

O capitão Telles Pires dirigiu, como a Cn.
mara sabe, uma exploração das mais impor
tantes pehl. utilidade e pelos perigos que cor
reu, fü,llecendo quasi no fim da luta contra 
toda sorte de difficuldades, a carencia .de 
viveres, as tribus selvagens, a molestia e 
atê o desanimo de alguns de sua exigua co
mitiva, tendo pe:i;-dido quasi todos os instru
mentos de primeira necessidade para seus 
trabalhos e justamente quando accenava-lhe a 
gloria de sua victoria ! 

Não preciso lembrar a Camara o commetti
mento arrojado dessa, commissão e que mo
tivou a morte de seu chefo. 

Todos hoje sabem que infelizmente a 
enfermidade, que atacara a quasi todos da 
heroica. commissão, aggravada pelas mais 
duras pl'iva~ões, levou-lhe á morte quando 
perdidos na floresta ! 

Logo que chegou a noticia, embora vaga e 
incompleta de que essa fatalidade se havia 
consummado o digno governador do Ama
zonas, o distincto Dr. Villeroy, comprehen-

camara. V. l 

<lendo perfeita e nitidamente o seu dever, 
tomou pro\·idencias para que fossem prom
ptamente soccorridos os exploradores e com
municou immediatamente as providencias que 
h:.win. tomado ao ministro encarregado da
q uelle estado, que era o pranteado Dr. Ben
jamin Constant, ministro da _guerra, que 
immediamente prestou o seu apoio a todas 
as medidas adoptadaspor aquelle digno admi
nistrador, dando-lhe autorizaçfí.o franca para. 
proceder do modo que fosse possível sem 
poupar despeza:::, afim de soccorrer humani
taria e patrioticamente aos camaradas que 
estavam extraviados. 

E e1Iectivamente graças ao acerto das pro
videncias e a coragem e dedicação do bravo 
cearense tenente Fogo, foram salvos o bene
merito Dr. Oscar de Miranda e seus poucos 
companheiros. 

E11 fui testemunha da presteza com que 
o Dr. Benjamin Constant deu terminantes 
ordens telegraphicas para se1· soccorrida a 
commissão, e por isso estranho que se 
dissesse aqui, em aparte, que a Sociedade de 
Geographia tivesse sido quem dera taes 
providencias! A Cesar o que é de Cesar ! 

Essa associação prestou auxilios, deu forças 
á commissão para partir, isto é verdade, e no 
tempo da monarchia ; mas quem tomou as 
providencias para ser sn.l va a commissão foi 
o governo provisorio, representado pelo Dr. 
Benjamin Constant, ministro da guerra. Esta 
é a verdade, que desejo que fique firmad:l.. 

Parece-me que a Camara não poderá, de 
modo algum, se recusar ao cumprimento de 
um dever, porque não se trata de uma graça, 
amparando a viuva do herôe a quem me 
tenho referido ; e feitas essas observações, que 
me pareceram necessarias, sento-me, con
vencido de que a Gamara mais uma vez se 
nobilitarà. cumprindo o seu dever. (lYiuito 
bem,.) 

O Sr. Gabin.o Besouro crê 
que vae ao encontro dos desejos manifes
tados pelos illustres collegas que acabaram de 
se occupar do assumpto em discussão. 

Entende quo a pensão que se quer conceder 
á viuva do capitão Telles Pires, cujos ser
viços não desconhece, e até a,pplttude, não 
deve ir alem de 'outras identicas que teem 
sido concedidas ás familias dos officiaes tão 
distinctos como aquelle, 

O capitão Telles Pires era um official que 
:µão tinha completado 25 annos de serviço. 
Cré mesmo que tinha apenas 15 ou 16. Nessas 
condições, suppõe que ja é um fê:wor conside
ral-o como tendo os 25 annos de serviço, per
cebendo sua vinva o meio-soldo que lhe com
petir em vista da tabella moderna; 

Nesse sentido vae mandar uma emenda 
7G 
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substitutiva ao parecer da commissão. (Tro- na época uctual, em que o enervamento jã. 
cam-sc ·oarios apartes.) ,toca a méta, quando os serviços são da na.-

Pela tabel!a molerna e com a emen<l<t que tnl'eza daqnelles que prestou o capitão Telles 
apresenta, ella terá direito a pensão que P';r- Pires, tenclo de internar-se em sertao po
cebem as viuvas dos militares que comple- voado de inimigos da civilisação, tendo de 
taram vinte e cinco annos de servico. debater-se com todas as difficuldades oppo~-

Nessas condições, parece-lhe que a sua tas por uma natureza, nsperrima, até a fome, 
emenda é acceitavél, porque vê pelas dispo- até o sacriUcio ca sua vida, em busca de su!J
siç5es da Camara que talvez não seja appro- sidios para a scíencia e para o progresso da 
vada a emenda de seu illustre collega, e para patria, porque desvendou riquezas enormes, 
que o direito thi peticionaria não seja prejn- que est;1vam descouhecidas, regatêa-se o 
dica<lo é que resolveu mandar a mesa o ~eu quantuin de uma pensão que se quer dar i 
substitutivo. viuva. 

Vem â mesa, é lida, apoio.da. 0 posta con- Tomou, po1·t::i.nto, a pala.vra para sustentar 
junctamente em discussão u seguinte o projecto do Sr. Pires Ferreira, cleclarao.do 

que Yota por elle, e, portnnto, contra o pare
cer da com mi:5sfio. 

Emenda substitutiva ao pm·ecei· n. 32 da com 
missão de {a:cwla e iHdus,1·ia O SR. SERZEDELLo (pela 01·dcm) requer o 

encerramento da <liscussã.o. 
Fica o Presidente d:t Republica autori

sado a concedei' ó. viuva do crtpitiio Antonio 
Lourenço Telles Pil'es, o meio soldo ~orre
spondente à tabella de 1890 e como si o capitão 
Telles Pires tivesse 25 anuas de serviço. 

Sala das sessões, 28 de julho de 1891.-Ga
birn> Beso1iro. 

O Sr. Bellarru.ino de Men .. 
d9nça diz que não tomaria parte nesta 
qiscussã.o, si nã.o fosse a emenda, que acaba 
de apresentar o nobre deputado, Sr. Gabino 
Besouro. 

O que estava. estabelecido entre nós inv~ri:l
velmente ara que para casos desta ordem as 
pensões fossem unidas ao meio soldo. embor;1 
~ste seja proporcional aos annos de serviço;; 
menores de 25, igualando a pensão reunida 
ao meio soldo ao soldo inteiro. 
· Não -vê razão para quo a Republica venha 

hoje dar a viuva de um servidor distincto, 
herdeira natural do seu nome, que engrande
c~u com serviços de alta relevancia, menos 
do ql:!e dava a monarchia. Para serviços dessa 
ordem não se deve estar regateando favores. 

O projecto do Sr. PiT'es Ferreira dá mais 
100$, q1ie, reunidos ao meio soldo, não chegam 
ainda a prefazer 150$, soldo da. po.tente 
daque_lle militar. 

Vê com tristeza que a pn.trio. brazileirn. não 
sabe ainda honrar os esforços de seus filhos, 
como se observa em outras nações cultas, e 
teve disso um exemplo vivo, quando percor
reu os cemiterios dns Republicas Platinas. 
Viu a cada canto um monumento erigicfo a 
um heróe da patrfa. respectiva; e nos nos~os 
cemiterios nem ao menos uma lapide modesta 
se vê, na. morada ti.nal dos heróes brazileiros, 
onde seus nomes · e feitos sejam rememo
rados. 

No Brazil, quando os serviços &t o de tal 
natureza, que vão além do esforço humano, 

Posto u, votos, é approvado o requeri
mento. 

O SR. JoXo DE SJQUEIRA (pc7a ordem) r e
quer que se consulte it. Cam;irn, si consente 
em dar prererench1 no substitut ivo apresen
tado pelo Sr. Fires Fei·reira. 

Posto a votos, é approvado o requeri
mento. 

o SR. FRANCISCO VEIGA-O substitutivo foi 
á commissão ? 

o SR. PRESIDENTE - Parece-me que não 
houve requerimento algum neste sentido. 

O Sr.. BEr.ERR.U, - Terminei n meu d is
curso pedindo que o substitutivo fosse á com
missão, para não haver excepçõe.s. 

O SR. BEVILAQUA - O requerimento está 
prejudicado, porque já foi volacla a prefe
rencia. 

O Sn. PRESID!llNTE-0 requerimento do Sr. 
deputado pelo Ceará e:;tit efrectívamente pre· 
judicado; no entnnto, consulto a Camam a 
este respeito. 

O SR. EEZERRIL - Submetto-me a o que a 
Camara. act\ba de fazer; no entanto de~ejava 
que, sem prejuízo da votação, o projecto Sllb

stit1Jtivo e o primitivo fossem á commissão 
de orçamento. 

o SR. PRESIDENTE- Trata-se de um pro
jecto de interesse individual e segundo o re
gimento tem só urna discussão; e, portanto, a 
observação do Sr. deputado não . tem cabi
ll!ento. 

O Sn. JoÃo DE SIQUEIRA- Agora neBhum 
requel'imento póde ser sujeito a consideração 
da Gamara. 

O Sn. PRESIDENTE- Eu noo estava neste 
Jogar quando o Sr. deputado terminou o seu 
discurso e, portanto, si houve engano, não foi 
intencional da minha parte. 
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O SR. SEVER.IANO VIEIR.A (pela ordem)- O orªdor entenrle que o substitutivo deve 
Não pude assistir it. conclusão do discurso do irá commissão de orçamento. (Apoiados.) 
Sr deputado por J?iauhy; sei que apresentou Alem disto temos a disposição do art. 127 
um substitutivo ao p::i.recer; por isso desejava do regimento, que diz (lê): 
que V· E::r .. me informasse do seu conteúdo· ~Tanto na 2ª como na 3ª discussão de qual-

0 êR.. PRESIDENTE- Vou mandar fazer quer projecto, as emendas OU artigos additj.,. 
novamente a leitura da emenda.. vos, creando ou augmentando despezas ou de-

E' ·lida a emenda substitutiva do Sr. Pires duzindo a receifa publica, não poderão ser 
Ferreira. admittidas ao debate e á votação sem prévio 

o SR. SEVERINO VIEIRA (pela ordem) parecer da respectiva commissão.» 
diz que o que acaba de ser lido ê um pro- E' por estas razões que o orador subscreve 
jecto. plenamente o requerimento do nobre depu-

Entendendo que o nobre deputado pelo tado pelo Ceará para que o substitutivo e o 
Piauhy substitua pai-feitamente a mn.teria do parecer vão a commissão de orçamento, e 
projecto, pensa, todavhi,, o orador que esse pede ao Sr. presidente que submetta á vota
projecto não póde ser acceito como substitu- ção L> requerimento do nobre deputado. 
tivo, mas este deve ir â commissão de orça- O SR. Jusrnn:A.l.'fo DE SERPA (pela orderii) 
mento e seguir o curso que o regim~nto vem reclamar contra a decisão da mesa que 
marca. declarou prejuclicado o requerimento do nc-

Sal vo o devido respeito ao criterio do bre deputado pelo Ceará. O requerimento 
Sr. presidente, parece-lhe qne S. Ex. nã.o não podia ser prejudicado, porque foi apre
cumpre as disposic,;ões regimentaes, submet- sentado em tempo e nos termos do regimento, 
tendo o projecto a votação; nem mesmo po- nem a decisão da mesa em outro sentido póde 
din. ser sujeito â. discussão. impedir que o requerimento seja votado. 

Entende, portanto, que o nobre deputado Pensa que qualquer que tenha sido a votação 
pelo Piauhy, no direito que tem de apresentar anterior, o dever da Gamara é pronunciar-se 
o seu projecto, poderia, com tudo; ter escolhido sobre o requerimento, acceitando-o ou regeh 
a hora do expediente para o apresentar. tando-o. · 

o projecto foi discutido sem ter entrado na 0 SR. PRESIDENTE_ Peço a attenção da':· 
ordem do dia, com a precedencia e tramites Camara .. Es .. tava em discussão o parecer da/6~-
que o regimento marca. - d ~d 

Nestas condições, espera que 0 sr. presi- commissao · e 1azen a quando foi apresentado''-
o substitutivo .. dente. reconsidere a sua decisão; e füz esta · ·· 

declaração muito de industria, porque, ês- O Sa. Severino Vieira diz que o substitu- ~ _-
tando disposto a votar pelo projecto do nobre tivo não poderia ser admíttido á discussão e 
deputado desde que elle obedeça aos tramites votação sem que tivesse sido impresso e com 
regimentaes, terá de votar contra elle si for .parecer da commissão de orçamento ; e o 
votado neste atropello em que foi o:trerecido. Sr. Serpa entende que o requerimento o:ffe-

Desejava muifo ser agrada.vel ao norre recido pelo Sr. Bezerril não' està prejudicado 
deputado, com quem mantém as melhores re- pela votação de preferencia que a Camara jà 
lações, mas muito .a_ seu pesar é obrigado a aeu á votação do substitutivo em primeiro 
fazer esta declaração. · lugar. · 

Eu estou de accordo com estas observações. 
O Sr. Oitieiea. (pela ordem,) Realmente o requerimento do Sr. Bezerril 

começa mostrando a necessidade, que ha de não està prejudicado, e devia tér sido votado 
harmonisar as decisões da Camara. Não deve em primeiro lugar ; mas o::...i:>lica-se o facto 
ella consentir qll.e se esteja votn.ndo hoje em pela circumstancia de que eu não me achava 
contradicção com aquillo que se votou hon- na mesa quando o Sr. Bezerril fez o seu re-
tem. . . ..·· . · querimento. . . 

O Sr. pres~dente-deve lembrar-se que um ºQuando voltei á mesa, estava na tribuna 
parecer• da commissão de fazenda, que con- outro orador, e eu ignorava que houvesse se· 
cluia com um projecto de lei, foi discutido na malhante requerimento, que só agora me é 
Camara e apresentadas emendas eliminando apresentado por escripto. Acredito, portanto, 
algumas de suas disposições~ Depois votou-se que o ..,procedimento correcto seria votar pri
que o parecer fosse à con;missão de orça- meiramente o requerimento do Sr. Rezerril, 
mento, visto que a decisão importava um nos termos do art. 127 do regim~nto; e·por 
accrescinio de despeza .. Ora., hoje dârse caso isso vou consultar a casa neste sentido. · 
identico .. o parecer ... c.onçtµfa pelq indeferi- . b "l'r E d 
mento de uma petição; o sul;)stitµtivo con~lue lib~~~~~ - Não é preciso, ~ asta ' · · x. . . e-
pélaconcessão ··de :.·U:ma:·pensãg,. q11e :v:ae: in-
coritestavelinente mf!uir::t'lll. <i~~P~-~a_.]µ9lica. .. o SR. FRA.NÇA. CARVALHO. (pela ord~r(/,) 
Qual deve ser o pr~imi:IA~()~.ª'~:1.-'':G!iilfl!t;t'IL ~ observa que não· é uma . . questão e s~~l}D:cl,~~~h 

· .. ·. •· · •: > :-.:· -. - ---· ;.:.··,--.:,j.~/.:_ · ·.:_:''.':ib~.::.:_:c~·>:: _ --';;,~:--:;>( '·':'-:.;~;~:~}~/~.·- , 
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ou somenos, sujeitar ã deliberação da Ca
mara a decisão de uma questão, da competen-

Ao projecto n. 5 B 

cia da mesa. Substitua-se o a.rt. 1° do projecto pelo se-
"d t d e . t" d Q"uinte: - . . O pres1 en e ~ amara e a garan rn. o ~ 

direito de todos os deputados, e desde que · Art. 1..0 Não .. poderà acceitár nomeação 
sujeitar a interpretação . de artigos do regi- para cargos ou empregos publicos de qualquer 
mento á deliberação da casa., fica essa inter- natureza no governo ou administração dos 
pretação á mercê de maiorias de occasião, fa- estados, exceptuadas as commissões tempo
zendo perigar os direitos das miuol'ias, que :rarias puramente profissionaes, scientificas ou 
não podem ser sacrificados, e antes devem ser technicas, quem estiver investido em funcções 
mantidos pelo acto l)residencial, executando- federaes de ordem política, administrativa ou 
se o regimento. ~ judiciaria e vice-versa . 

.Acredita mesmo que sem violação do regi- § l: 0 Tanto no caso de. co1:nmissões te~-
mento não póde ser a questão atrecta à deli- P0f.arias, de que trata a prune~ra Earte de::;te 
beração da cama,ra ar .1g?, como e111 todo~ os mais nao çompre-

. · . _ henclldos mi presente le1, prevalecera desde 
O SR:. PRESIDENTE- O nobre. depu!ado nao já a prohibição constitucional das accumula

tem razao. O que ~st2-va, em drscussao era o çües remuneradas. 
o parecer da comm1ssao e _no ?orrer d~ debate § 2.0 Nessa prohibição não se compreheu-
fo1 apresentado um substitutivo e mais tar~e dem as substituições legaes. 
o i•equerimento do nobre deputado pelo Ceara, __ . 
pedindo que a materi::i. fosse remettida á Sala. da ses::ioes, 28 de JUlho de 1891.-J. 
commissão de orç-amento. E. Meira de Vasconcellos. 

Nos termos do regimento, :1 Ca,mara e que Ao projecto n. 5 ·B 
tinha ele resolver sobre o requerimento do 
nobre deputado pelo Cearã, porque a Camara 
é soberana. 

o SR. FRAJ.,ÇA CARV .A.LIIO- Não contra o 
regimento. V. Ex. obedecerá á Camara, mas 
·infringindo o regimento. 

Posto a votos é approvado o requerimento 
do Sr. Bezerril. 

o SR. JoA.o DE SIQUEIRA (peZa ordem) pede 
verificação de votação. 

Procede-se à verificação, sendo confirmado 
o resultado. 

Entr<t em 3• discussão o projecto n. 5 B, so
bre incompatibilidades. 

Vem à mesa, são lidas, apoiadas e post:.'ts 
conjunctamente em discussão as ·seguintes 

Em e nelas 

Ao§ 1°do art. 1° do projecto n. 5 B. 

Depóis da palavra- Estados accrescente
se : excepção feita da.quelles que occuparem 
actualmente cargos electivos ou exercerem 
mandato legislativo nos estados, sómente 
pelo tempo que lhes faltar para a termina
çao do -período de sua actual investidura, de 
conformidade com as constituições e leis esta
doaes em vigor ao tempo da respectiva elei
ção. 

Sala das sessões, 28 de julho de 1891.-
• hnphilophio.-Glicerio.-Leopoldo de Bu-
Jhües. -

Ao art. 2°: 
Entre as palav1•as o cidadao que e as pala.

vras acceitai· e1nprego etc., intercallem-se as 
seguintes : depois da promulgaçao da presente 
lei. · . 

Sala das sessões, 28 de julho de 1891.-J. 
E. Meira ele Vasconcellos. 

Ao projecto n. 5 B 

Substitua-se o art. 3. 0 , pelo seguinte: 
Art. 3. 0 Não poderà ser nomeado ministro 

ele estado, ou mcmb1•0 do Supremo Tribunal 
Federal o cidudão, que da dat;.i_, da presente 
lei em diante tiver exercido o cargo- de go
vernador, presiclente ou chefe de poder exe
cutivo em qualquer estado, sem que tenham 
decorrido seis mezes apôs o termo dessas 

.funcções. · . 
Sahi das sessões, 28 de julho de 1891.-J. 

E. Meira de Vascencellos. 

Ao projecto n. 5 B 

Substitua-se o tir~. 4.0 , pelo seguinte' : 
Art. 4. 0 Os cargos judiciarias da Uajãô 

são, desde a investidura,. incompat~veis çoi:n: 
qua19.1,ler outro de nomeação do pg~~0:~0j .· 
ecuti vo. .. . _.,,,, __ .,...,,,__, _ 

Para!l"I'a p lio unico. Esta di~pÓsi~ãÓ'~·::riãJ.\'. " 
comprehende as· nomeações feitas antes-!da~; 
promulgação destalei. ·· . _ _ ., ·· ' ·. · •-: ·''.i:'. ,.,. 

Saladaáséssões, 2ª ._de julho.de }89t":;;;~~;o;;·_ 
E. Meir:a'.dê.'TV.aséonceZtos •. : · > ·> _·. <'• · r:, .. 

:::>·~· ... ~ 
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Substitutivo ao pi-ojecto n. 5 B f Pódem os nobres deputados ficar certos, 
[ que por mais apartes que me deem, não me 

O Con!!'resso Nacional decreta : interromperão o fio das idéas ; hei de il' por 
u d.eante. 

Art. 1 . 0 O exercicio de funcções de um Que quer dizer, Sr. Presidente, essa con-
cargo federal e, desde a investidura respe- tradicção ? Que não assiste razão aos que 
ctiva, incompativel com o cte·qualquer outro censuram; que essas censuras são infundadas; 
cargo da i:nesma nature_za, podendo a e ~le re-. que essas accusações de infracçfto da Consti
nnir-se somente comm1ssões tem,porarrns de tuição s:lo phantasticas; que o governo nã.o 
oÍ·dem ·pura.mente pt·otissional, scientiiica ou tem dado motivos para ser accusado ; e o 
teclmica, respeitada, em tod0 o caso, r. prohi- que é certo é que pelo menos tem imprimido 
bição constitucional das a.ccumulaçôes remu- a seus actos o cunho da moralidade adminis
neraclas. trativa ! (.Apoiados e não apoiados. Continuarn 

Art. 2. 0 Perderá o emprego que occnpar os apa;·tes.) 
no g-ovemo ou administrac;.ü.o fetlel'al, seja elle :Mas o meu papel neste momento não é o 
de ordem politica, adminbtrativa ou judicia- de defensor do Poder Executivo ; é o de de
ria, o cidadão que acceitar emprego on funcção femor dn. Constituição, sacrificado pelo par
no governo ou administraç~ão dos estados, tido que se chama aqui constitucionalista .. 
salvos os cargos de eleição popular, quando as De facto, esse pro.jecto, que rompe a Con
respectivas constítukões a. isso não se oppo- stitui.;-ão, que a trucida, e exatamenbe apre
nham. sentado por aqnelles que se mostram defenso-

Sala. elas sessões, 28 de julho de 1891. - res ela integridade das disposições constitu-
Bellai-inino Jllenrionça. cionaes, e que não cessam de accusa.r o Poder 

Executivo por phantasia das infracções do 
Proponho que, tlo § .1º• elo ar~ •. ~ºdo pro- pacto fundamental. (Apoiados e neto apoi

jecto n. 5 A, solJre mcompa.tlbthdades, .se ados.) 
eliminem as palavras - ou mane.lato leg1s- Vou, Sr. presidente, entrar na exposição dos 
la.tivo. meus argumentos sem ter a pretençüo e nem 

S. R. - Sala das sessües, 28 de julho de alimentar a esperança. de convencer os no-
1891.- BazJtista da Jliotta. bres deputados, restando-me simplesmente o 

consolo de ter cumprido os cleveres da minha 
0 Sr. :Seabra-Vou limitar-me, Sr. consciencia, e de hn.ver procurado salvar os 

principias constitucionaes em perigo. 
presidente, a ligeiras considerações, ª res- A questão das iucompatibilidade e uma 
peito deste projecto, já em 3ª discussão, e em questão seria e que deve preoccupar muito a 
via de approvação ; e não occuparia a atten- nossa attenção. 
ção da Gamara, si nelle não visse .º ~~lpe 0 Para que a Gamara dos Deputados mereça, 
mais funesto e profundo n,~ Constrtmçao da como merece, a confiança publica, e preciso 
Republica. (Apoiados e ncio apoiados·) que os seus actos não pareçam pessoaes; e 

Si não pensasse assim, não subiria a esta mister que as suas leis visem o interesse 
tribuna, continuando no retrahimento em que publico; e este projecto parece só referjr-se 
tenho estado até heje. . . ao actual sr. ministro da fazenda.(Apoiados e 

Sr. presidente, ouço todos os tlias levanta- não a'floiados). · 
rem-se severas censuras ao Poder Executivo r 
por infracções que se dizem feitas á Con- O Sr. JoÃo DE SIQUEIRA - Este projecto 
stituição. · é a reproducção da emenda. do Sr. Campos 

Em questões de ordem, ern req~erimen~os Salles. 
de informações, formulam-se quas1 que dia- o SR. SEABRA-Este projecto sendo n. re
riamente as maiores increpações ao governo. producção de um outro apresentado pelo nobEe 

Não pretendo defendel-o, porque. não .e ex-ministro da ,justiça, sendo a reprodncç<~o 
opportuna a occasião ; mas ser-me-h1r~ facil de uma emenda que tinha por fim inco~pa~
most.rar as difficuldades em que elle se acha bilisar 0 ministro da fazenda de hoJe, nao 
e a falta de fundamento de ta.es accusações. póde deixar de ser julgado como um projecto 

Em um dia, vejo levantar-se o nobre depu- inteiramente pessoal (Ni'io apoiados). 
tado por s. Paulo, para censurar o governo 0 s~.JoXo DE SIQUEIRA-O sr.ex-ministro 
por attentar contra a au~on~mia dos es~ados, da J·ustiça disse, no Senado, que 0 reproduzia 
intervindo na sua orgamsaçao ; e no dia se- t 
gui!lte 0 nobre deputado µelo_ Ri~ ~e J~neiro por terem recahidoinelle poucos vo os. 
para accusar o governo por na._o tDLerv1r na O SR. SEABRA-O meu intuito é examinar 
politica dos estados, consentmdo que se~s o projecto em face da. Constituição e parece
congressos constituintes offendam a Consti- me, que estanclo elle assignado -eor um dos 
tuição Federal. (Apoiados e não apoiadso. Ilustres membros da bancada paulista, o Sr. 
A.partes. O Sr. presidente reclarna attenção.) Glicerio, ex-ministro da agricultura, devo 
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examinar o seu discurso e mostrar a irnpro
cedencia. dos motivos que apresontou pu.ra 
sustentar qne o projP.cfo 11ãn offende a Con
stituição da Republica. 

Podia, Sr. presidente, entrar em consi
derações geraes, afim de demonstmr que não 
ha motivos de ortlem publica,nem de inte1•esse 
politico que justifiquem· as incomrJatibílidades 
esfabelecidas no projecto. 

O ex-ministro do. agricultura no discurso 
a que alludo e que está pulicado no Diario 
Official de 25 do corrente apenas refiriu-se a 
dous motivos pelos quacs entende serem con
venientes essas incompatibilidades, 

O primeiro,é porque o Supremo Tribunal 
F~deral te1i: de julgar o Presidente da Repu
bhca nos crimes communs ; e des•ie então não 
e conveniente que seja minist1'0 quem é pos
sivel que venhu, a ser juiz do Presidente. 

Em primeiro log;.lr, este are-umento uão me 
parece procedeme, porque S1 elle provasse 
alguma cousa, provaria que o nobre ex-mi
nistro bem como os seus collegas do governo 
provisorio não deviam fazer parte S. Ex. da. 
Camara e seus colle~as do Senado, porque 
póde-sc dar a bypotnese de terem de ser 
juizes do presidente da Republica, nos crimes 
de respons~1bilidade, que, l)e[::t. Constituição, 
são julgados pelo Senado, sendo a Ca.mara 
dos Sl.'$. Deputados a competente, pelo art.53 
da Constituição, para, quer em uns quer em 
outros,declarar procedente a. accusação .(Tro
cam-se diff'ei-entes apartes.) 

Não é possivel argumentar assim; os noores 
deputados tenham a paciencia ele ouvir-me. 

Alem disso, p:i.rece-me que o JJobre ex
ministro da agricultura não attendeu a que, 
quando o Pres!deute da Republica. tiver de 
ser julgad? nos crimes communs pelo Su
premo Tribunal Federal, ou esse ministro do 
Supremo Trib1mal continua a ser s<icretario 
~e Estado,. e neste caso, não o julga, ou não 
e ~ecretario, e p_orta.nto, não vejo razão para 
den::ar de cumprir seu dever, por ter de jui o-ar 
o Presidente da Republica. ' " 

Quando um ministro do Supremo Tribunal 
tiver de julgar o Presidente da Republica, 
elle não pôde fazel-o como ministro, ha de 
fazel-o como mugistrado, e não podemos de 
antemão affirmar que esse mao-istrado com
pror;ietterá os interesses da jus1iça ; ao coa.
trar10, devemos suppor que cumprirá os de
veres que lhe são impostos pelo alto cargo 
que occupa. 

UM SR. DEPUTADO - Mas podia ser incre
pado de paraialidade. 

O SR. SEABRA - Do mesmo .modo oue 
p_od~ria ser increpatlo e suspeitado de par
c1a!Jda.de o deputado que tendo sido ministro 
~o governo provisorio viesse hoje votar, em 
um processo de accusação, contra o Presidente 
Republica. 

E, Sr. presidente, a julgar pelas accusações 
feitas por alg·uns dos Srs. ex-ministros, r:ia
rece que seriiio taês j uízes em extremo l"igo
rosos p;u·a com o chete electivo da nação. 

O outro argumento do nobre ex-ministro 
da agricultu!'a é de que o systema. da não 
incompatibilidade traz a confusão dos po
deres. 

:\Ias pergunto : em que e que a accumu
lacão do cargo de ministro do Supremo Tri
bunal Federal traz a confusão elos po
deres? l 

füt veria essa, confusão, si o ministro de 
Estado fizesse parte de um poder : mas os 
ministros não são um poder ; são simples 
secrt :arfos, pessoa.s de condança do Presi
dente da, Republica. 

Onde, pois, a confüsão enxergada e alle
gada pelo nobre ex-ministro~ 

Si os mini:;;tros fossem Poder E:x:ecu ti vo, 
bem, porque teria.mos, membros do Poder 
Judicinrio, ao mesmo tempo rrrembros do Poder 
Executivo ; mtts, desde f>J.UC pela Constituição 
o Poder Ex:ecutiYo e~ta e não podia deixa1· de 
estar conliu.do cxclnsiv:1mcnte ao Presidente 
da, Republica, semelhante confusão não existe, 
é puramente phn,ntastica. 

O SR. A~rPmLoPmo - V. Ex:. tenha a 
bondade de ler o artigo referente aos mi
nistros. 

o Sa. SEABRA - Então V. Ex:. sustenta 
que os ministros são Poder Executivo ~ 

Admira que o nobre deputado ·pela Bahia, 
avance semelhante proposição, que importo, 
no desconllecimeuto completo do nosso meca
nismo politico. 

Os ministros nãe> são e nem podem sel' 
Poder E::tecutivo. Ahi esta bem cl:lro o :i.rt. 
41 dn, Constitui~.ão que dispõe:<exerce o Po•ler 
Execiiti1'o o Presidente da Republicll dos Es
tados Unitlos do Brazil, como chefe electivo 
da. nação.» 

o Sa. AMPHILOPIIIo-Leia o o.rtigo refe
rente aos ministros. 

o SR. SEA.ARA-E' o art . 49, que dispõe 
que os ministros são au::dlmres do Presidente 
da Republica; mas d'ahi purn afilrmnr-se que 
os ministros são parcollas do poder executi
vo, vae um abysmo. 

E, Sr. presidente, nem mesmo no tempo 
da monarchiu, em que a. pessoa do imperador 
era inviolavel e sagrada, e não estava su
jeita a responsabilidade <ilguma, os ministros 
de estado eram poder executivo,apez·r do art. 
102 da constituição do imperio determinar que 
o; «imperador eri\ o che{e do poder executivo> 
e o exerci a pelos seus minist1•os de estado ; 
e isto por um principio muito vulgar e seJiço 
de publ:cista, principio muito conhecido, de 
que, a delttbera~ãa compete a muitos e a acçao 
a um sô. 
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Eis o _motivo, po~qu_e, quer nos regimens 1 infraccão, . que vem desacreditar a obra de 
menarclucos,_ quer prrnc1palmente nos re<•i- 24 de fevereiro 
mens rep.ubh~anos, esse P?der político, e~tá Temos dive;sos meios de interpretar o 
con~ado.a~_maos ~~um<::º pessoa: . projecto, confrontando-o com a constituição. 
, O:s muustro_s sao pe:ssons d_e inteira con- Temos a interpretação logica, grammatical, 
tiança; d~ ~res1deEJte _9.a Repubhca (art. 49 da resultante da lettra e do espírito da lei; e 
Constitmçao): nao sao responsavers n_em pe- temos a i11te1'pretação resultante da hist.:iria 
rante o Congresso, nem perante o::; tr1bunaes da lei. -
pelos , c~.~s~ll10s dados ao p_oder exe::utivo, Si conseguir _çlemonstrar que, quer por 
nos preci:sos termos do art. 52. i:-m quer por outro lado o projecto nã.o resiste ,-

0 SR. BEVILAQUA-Tem a responsabili- a analyse em frente da Constituição, pare- . 
de moral. ce~m~ gue te~ho o dir_eito de dizer que a Con::-

_o SR. SEABRA-A responsabilidade moral stitmçao esta em perigo neste momento.-:..:.-
nao vem ao caso ; desta ninguem está isento. O projecto incompatibilisa os cargos fede-
(Trocam-se di(ferentes apartes.) r_aes com os cargos estaduaes, e incompatibí-

Senhores, ~ que .disse e affirmo, é que 0 lisa os car~os rederaes ent~e si. O _p~·qjecto 
Poder E.x~cuttvo esta confiado exclusiva.mente do Senado so se occupa va da mcompatib1lldade 
ao. Pres1dent~ ua. Republica, como chefe ele-

1 

entre cargo~ ~ederaes. e cargos _estaduaes; 
ctlvo da naçao, e não como chefe do Poder mas a comm1ssao ampliou o proJecto do Se
Executivo ; e ainda, que a constituição 0 cha- nado, estendendo essa incompatibilidade tam
!'llasse chefe ~o Podet· Executivo, nem por bem aos car~os federaes. Ora, a Constituição 
isto os mimstros co-participáriam com elle 1 occupou-se aeste assumpto ~ 
dest~ .P?der, pe.lo principio muito comesinho Vou entrar abertamente ~a questão; e si 
que Jª rnvoquei. porventura fizer alguma citação da Con-

A these constitucional para a qual me 1 stituição em falso.! si inver~er porventura. os 
chamam os nobres deputados e pr·nc·p 1_ termos da questao, deseJO ser advertido 
mente o nobre deputado p~la Bahia, ~ e~t: : pelos meus collegas. 
a quem entre nós està confiado o Poder Ex- A Constituição trata de màteria de incom-
ecutivo ~ pati_bilidades, ~m primeiro logar no art. 25. 

Respondo : só e exclusivamente ao Presi- . Drz este artigo: o mandato legislativo é 
dente da Republica, já pelos termos claros da mcompativel com o exercício de qualquer 
Constituição jà pelos princípios rerruladores outra_ funccão, durante as sessões. Esta ex
do assumpto. 0 p~es~ao durante .;s sessões, mostra bem. a be-

Quero, porém, Sr. pre:::idente que fique mg-mdade do legislador a respeito de incom
consignado que ha nesta, casa. q~em afilrme patibilidad~s, porqu.ª1?-~º· trat~nd~ do parla
e supponha que, segundo o nosso re()'imen 0 meotar, a mcompatib1lldade so existe durante 
Poder Executivo está contlado ao p;'esidedte as sessões; ppdendo, portanto, o deputado ou 
da Republica e seus ministros. senador dep91s delhts, occup.1.r os cargos que 

antes exerciam . 
. Sustento pelo contrario, que no nosso re-

gimen, e segundo o nosso mecanismo con..:. Quanto ás incompatibilidades eleitora.as, o 
stitucional, o Poder Executivo 1~sta confiado art. 27 deixou ao Congresso ordinario regu
a uma só pessoa, que é o Presidente da Re- lal-as e determinal-as. 
publica, sendo os ministros secretarios de Es- De modo que, só tendo, com relação a esta, 
tado, simples auxiliares. seus, afim de tor- feito-delegação ao Congresso ordinario,-é 
n~r-se _possível e p;·aticavel a tarefa de pro- claro que providenciqu com relação ás de
v1dencrnr a respeito dos multiplos serviços mais. 
da_ publica administração. (O orador e interrompido por diversos 

:Não pr~valece, pois, o argumento do nobre apartes.) 
ex-mi~istro da agricultum, porque i1ãó ha E' impossível argumentar bem com estas 
confusao de poderes, quando o membro do interrupções constantes; os nobres deputados, 
S~p~emo ?-'ribnn .. tl F_e?era.l é ao mesmo tempo porém, podem continuar, porque seus apartes 
m1mstro, isto é, au::nltar do Poder Executivo. não me desorientam e nem me incor:nmodam. 

_Disse desd~ o começo,. Sr. presidente, que Devo, porém, abrir um parenthesis, para 
nao p~etendia ent~ar em considerações phi- ~espon~ler a um aparte, que merece respostà 
losophl!'as a 1·espeito d~• procetlencia on não 1mmedia1.a. 
das incompatibilicb.des. Quero tratar só- Acaba-se de dizer que tenho, para manejos 
mente da questão de jure constituto ; quero poli.ticos, .. fa.ltado as sessões desta ca111ara, 
mo:~tr.u· que os constitucionalistas são os pri- Si não tenho comparecido, Sr. presi~ente, 
metros qne concorrem e querem golpear a é devido ao meu estado de saude. 
C9nstituição. Eu não tenho outra preoccnpa• Ul\I SR.DEPUTADO-Continue na démonstra.;. 
çao neste momento, senão a de evitar essa ção. 
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O SR. SEABRA - Não ; tenho o devei' de 
responder lo~o ao reparte do nobre uepntado, 
dado quando começava a analysar o projecto 
em face dt1. Constituição; semelhante aparte 
não pócle pnssal' sem i'esposta. 

Dm•,i.nte a Constitninte, apesar de doente, 
Sr. iiresidente, não fü.ltei ús sessões, e com
p:i,reci a todas ellas. 

Si tenho faltado :i, al~mm:i.s sessões dest0 
anno,é porque tenho esta'!1o bem incommodado. 

O SrL FP.:o.n:r.m.rco BoRGEs-Não prn•ece. 
SR. - SEABRA-V. Ex. nt\o póde duvidar do 

que estou atfirmando. 
o SR. FREDERICO BORGES - Não estoa du

vidando, mas <t appareucia p11ysic~1 Dilo 
mostra. 

O outro artigo da Constituição que trata de 
incompatibilídades é o ai>t. 50 que dispõe: 

« Os ministros de esta.do não poderão occu
mu l:ir () e:lc1·cicio de outro emprego ou func
ção publica, nem ser eleitos presidente ou 
vice-presidente da União, senador ou depu
tado • .,, 

O art. 50 que acabo tfo for diz o que à pl'o
hibido o o que 6 permitfülo a.os ministros. 

E' prohibido ser eleíto presidente ou vice
presiJente cb União, deputado ou sena.dor, <) 

accumnl;n• o c:.:,,e,·cicio (notae bem, o exu
cicio) de outro emprego. 

E' permittido ao minist ro que occupa outro 
cargo ou emprego continuar nelle, só lhe 
prohibiudo o exacicio desse outro cargo ou 
emprago, emquanto ministro. 

liM SR. DEPUT.\Do-B' o argumento a con
t;·arfo sens ti • 

O SE.. SEABP.A-Fro11s, oculi, i;ultus perswpe 
1i1.c;itiuntHr. Repito, n.'.ls sessões da Constituinte, 
aiiesar de ter estado doente, nüo faltei ; na 
presente sessão, fai um dos primeiros a chegar O Sa. SEABRA.- Perdoe-me ; estou mos
nesta capital, pois, cheguei a 1 de junho; in- trando o que o m·t. 50 permitte e o qne o art. 
felizmente adoeci, logo nas sessões prepara.to- 51) prohibe. 
rias. 0 que me obrigou~ pedir 11 mo. lieenç•l a Prohibe a accumula(',ão de exercicios; o ele 
Camara; esperando, pois, que me resbbele- mais um emprego ; G 1)ernútte a uccumulação 
cesse pedi a um dos membros ela cornmissão <lo cargo de ministr o com outro emprego. 
respectíva que não désse parecer, a respeito, ~fus o projecto mmüfestamente -prohibe o 
porque si recunerasse a saude, não precisaria que o art. 50 permitte, e desde que pr'ohibe o 
da licença.. - que tal artigo permitte, rffrnga-o positiv-a-

mente. 
O SR. TornNTINO DE CA.RVAUro-E' exacto. Não é fugir dàhi; não l;n. força de log ica 
O SR. SEABRA - Tendo melhorado, tenho dos ülustres autores e susten.tqdores do pro

comparecido sempre as sessões, só me utili- jecto que mostre a vistn deste artigo, claro e 
sando da licença., já requerida, si porventura terminante. que o prqjecto não é revogatorio 
continuarem os meus incommodos, pois ainda desta disposição constitucional, e que, por
n:lo estou restabelecido. tanto, a Camnrn, approvando-o não commette 

Ja vê, pois, a. Camara, que se tenho deixado uma violação àa Constituição. 
ue comparece,· a algumm; ses~ões, tem sido por E inconstitucional cumo é, si appr ovado, não 
motivo justificado e imperioso, e niLo por ma- de\'e ser sauccionado, porque e attribuiçü.o 
nejos políticos. conferida pelo§ 1° do art. 37 da Constituição ao 

:Mas, preciso continua.r calmmncnte a dis- Presidente dt\ Repul)lica, deixar de sanccio
cutir 0 a ssumpto, e desejo que uão vc,jam na nm· os projectos de lei, quando julgal-os in
miuha reprovação ao projecto, sinão o cm- constitucionaes. 
penho de defender os principias coustitucio- O SI't. BEVILA.QUA-Isto é descobrir ,,, co-
naes, que me parece, serão sacriâ.cados si for rón. l 
elle approvado. O SR. Jo1o DE SIQGEIRA-Eu, corno p r·esi· 

E o meu maior esfo1•co, nesta tribuna, sera denfa da Republica, n l:io o sanccionaria. (T1·0-
demonstrar que não teem ro.zão os nobres cam~se out1·0.~ muitos apartes . O Sr. pres.iden!e 
deputados que, com tanta vehemencia, o de- pede atte;v;ao.) 
fendem. o Sn. SEABRA-E' ·a minha opinfüo irnlivi-

Tor-no a repetir: no art. 25 a Constitui- dual. 
ção occuponMse das incomptibilídades pa,rla- Declaro: si fosse Presidente, não o sanccio
mentares, e foi tão benig-na, nesta matería, naria, porque 0 § l º do a rt. 37 da Constitui
que semelhantes incompatibilidades só prevft- çu,0 antorisa isto. (<Xmtíiiuam os apart!!s.) 
lecem diirante c!S sessucs. Nãú estou aff!rmando que o Sr . Presidento 

Ns art. 27, delegou ao Cong1•esso ordinat'to· d;\ !?.epulJlica não sanccionarit o proj ecto, si 
o ll?der de estabelecer as incompatibilidades I'ór approvudo. . 
eleitotae~, delegaç,[o que foi sómente em O qne digo<!, que consideram.lo-o rnconsti
r elactío a taes incompati.bilidades, polYJUanto tucíonal, não o sanccionaria, como Presidente 
relativamente :is outras, a constituição se da Republica. A Const ituição dá o direito <.le 
encarreQ'ou de prov idenciar. não sanccionar-se o oue é inconstitucional. 
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o SR. BEVILAQUA - As palavras prejudi
carn o pensamento de V. Ex:. 

o SR. SEABRA - Não me julg'Ue assim. 
Não profiro palavras que prejudiquem meu 
'Pensamento. O nobre deputado está muito il
ludido a meu resp01to ; procure saber quem 
sou.. • 

o SR.. BRVILAQUA - V. Ex:. declarou á Ga
mara que efüi passaria pelo desgosto de. não 
vêr sanccionado o projccto. 

O SR. SEABRA-Não foi assim; não e exacto; 
já repeti o que disse; e fique o nobre depu
tado certo de que, eu não profiro palavras 
que prejudiquem meu pensamento. (C anti
miam os apartes.) 

Quero continuar a argumentar com o o,rt. 
50 e os apartes me interrompem a cada passo 
o fio ela discussão. Mas hei ele voltar ao art. 
50, hei de ir ao art. 7:3 e ao art. 79 ; hei de 
ir ao discurso do Sr. ex-ministro da agricul
tura, porque estou de accordo com S. Ex. 

o SR. FRANCISCO GLICERio-Está clefen~ 
den<lo o projecto ~ 

O SR. SEABRA-Estou de accordo com 
V. Ex. que condemnou o projecto; hei de 
demonstrai-o. 

pregos, pois incompatibilisa um emprego fe
deral com qualqv.ei· outro. 

Vamos agora ao art. 79 que define as in
compatibilidades entre os poderes f'ederaes. 

Diz este artigo : 
« O cidadão investido em funcções de qual

quer dos tres poderes federaes não podera 
EXERCER os de outro.» 

O que este artigo prohibe, senhores 1 
E' a accumulaçiio simplesmente do exercí

cio, e nunca a accumulação de cargos; mesmo 
porque, sómente prohibir o exercício é admit
tir a hypothese da accumulação de em
pregos. 

A que viria, o art. 79 prohibir a accumu
lação elo exercicio, si fosse impossível a 
accumulação de funcções ? Seria uma disposi
ção ociosa, superflua e absurda. Para que 
prollibir que um individuo, sendo membro de 
um dos poderes, exerça o cargo que occupa 
como membro de outro poder, si a accumu
lação de m'.1is de um cargo é impossível ~ 
lsto é clecisivo para a questão. 

Não devemos suppor o legislador tão inge
nuo que fosse prohibir simplesmente o EXERCI-
010 de um cargo com outro, si não fosse 
possivel, e permittida por elle mesmo, a 
accurnulação dos cargos, ou de mais de um 

o SR. FRANCISCO GLICERIO-V. Ex. repre- cargo. 
senta o Presidente ela Republica? .A disposição do art. 79, pois, manifesta-

0 SR. SEABRA-Represento aqui sómente mente mostra que o legislador constituinte 
muita sympathia por v. Ex. permittiu a accumulação de cargos, pois sõ 

Volto ao art. 50. prohibiu o exercício de mais de um. 
Este artigo tem <luas pa,rtes, ambas prohi- Responderei ainda com o mesmo artigo à 

bitivas. · opinião daquelles que sustentam que minis-
fü~ lª a prohibiçü.o impo1·fa uma permissão, tros são Pocter Executivo. 

proh1be accumnlação de exercício, permitte o 3.rt. 50 mostra que os ministros não são 
accumulação de emprego. parcellas dos poderes publicos, mas sim, sim-

Na 2~ parte, prohlbB ao ministro de estado ples secretarios do Presidente da Republica; 
s~r eleito deputado ou senador, presidente ou desde que, em materia de incompatibilidades 
vice-presidente da U:ifüo. julgou conveniente tratar dos ministros em 

Ora,, é isto o qne vem aniquilar o art. 4° do. artigo especial, o art. 50. 
l)I'Ojecto. . o SR. PRESIDENTE-Observo ao Sr. depu-

. O projecto con8ag-ra a prohibição ao. mi- tado que é hora de se passar ã, segunda parte 
rnstro de accumular dous empregos fede- da, ordem do dia. 
raes. 

Logo prohibe o que o artigo da Constituição O SR. SEABRA::__Peço permissão para de-
permitte e se prohibe, revoga este artigo. clarnr a V. Ex. que ainda, estou no princi

pio de minha tarefa; que apenas tenho esta
U:11r SR.. DEPUTADO - Não prohibe tal. belecido premissas ; no entanto, obedecerei a 
O SR. SEABRA - Como ? V. Ex. diz que v_ Ex., pedindo-lhe apenas alguns momentos 

não prohibe a accumulação de empregos ? mais para tirar a conclusão das premissas 
Vou ler o projecto. que jâ. avancei. 
(Ha diverses apa1·tes.) O art. 79, portanto, estabelece a prohibição 
Bem; diz agora o nobre deputado _que o sõmente da accumulação de exercicio de 

projecto prohibe simplesmente o exercício de funcções dos poderes federaes, e permitte a 
empregos, e que só não permitte a accumu- aecumulação ele taes funcções. 

Jação de dous emp:r~gos, , .. . . ... . . . · Ora o projccto ainda neste vonto prohibe o 
Si prohibe o exercício, nadá" iliais füz""dô' qüe"o ai't. 79,'permitte ; logo o projecto revo

que reproduzir a prohibição constitucional, e ga a disposição constitucional. 
desde então, e inutil; e não e exacto que só- Só vejo um meio, Sr. presidente, de se 
mente prohiba a accumulação ele dous em- revogar os arts. constitucionaes, é aquelle 

Cmuara. V. I 77 
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qne esta estabelecido no art. 90 da Consti
tuição. 

Pelo projecto em discussão não só se pro
hibe a ~1ccumulação de cxcrcicio, como a 
accumulação tle cargos, e nioguem dii'ú. que e 
constitucional aq uella disposiÇã.o prohibitiva 
do projecto, compa~ada com a. uisposiçiio pe::r
missiva da Constituição. 
. Ifa um argumento m<üs incomprehensivel 

ainda, e é aquelle com o qual se qner demon
strar que estas incompatibilidades do pr0jecto 
estão tix:adas no art. n tia Constituicão, o 
deste parecer é o illustre ueputado pela Bahia, 
o Sr. Amphilophio,como se deprehemle de um 
apart1~ que deu ao nobre deputado por Minas 
Geraes, o qual combateu o projecto. 

O art. 73 da Constituição não estabelece n. 
incompatibilidade, nem prohib1~ a acccumu
lação dos cargos, o que el le prohibe .é a 
accumulação de remunerações. 

Não prohibe a accumulnç'.ÜO de empregos : 
1°, porque essa accuniulaçã.o cstit pernüttida 
em differentes arts. da Constituição, como 
tenho demonstrado, ncs arts. 50 e iO •. • 

o SR. ARISTIDE;; LOBO - São incompatibi
lidades eleitoraes. 

O SR. SEABRA - Incom11utibilidadcs elei
toraes não, porque estas devem ser est:,be· 
lecidas pelo Congresso ordinario, por dele
~a~ão expressa da Constituiç:to no m·t. 27. 

(Trocam-se muitos apartes.) 
O que a Constituição veda, no art. i3, ê 

simplesmente a accumulaçã.o de rem1.merações: 
1 º porque permitte semelhante uccus::ição nos 
arts. que já citei; 2° porque só assim é pos
sivel interpretar a palavra rcmwicradas que 
está expressa no artigo. 

Si a Constituição quizesse vrohihir toda e 
qualquer especie de act:umula~ão, in.Jitreren
temente não precisada. acc1·e:;ce11tar a palavra 
- remuneradas - ; baslatfa t.lize1·: sendo, 
porém, vedadas as accuí;1.tdaç1jes. 

Desde, porém, que accrescentou o adjectivo 
remuneradas. demonstrou 11un.l seu pensa
mento; proh1bhl. que um mesmo i.ndividuo 
percebesse mais de uma remuneração. 

De modo que, si um individuo aecumula por 
exemplo, dous cargos remunerados e recus:~ 
uma das remunerações, percebendo sómente 

-uma, póde continuar na accumuluç:.l.o dos car
gos, sem o:ffensa do a:r-t. 73, mesmo porque, 
ll.esta hypothese, ha uma. eeonomin. para os 
cofres publicos, qual a tia remuneraçfo que 
deixa de receber. 

Porém, Sr. presidente, o mesmo art. 73 
sofl're naturaes limfütç'.ões relu.th·:lmente âs 
a~cumulações remuneradas, porciuauto o ar· 
tlg'o·ern questão, nã.o podia prohibir a accumu
lação de funcções remur~ernt.111.s, quando taes 
funcções por sua natureza devem ser accumu
Jadas. 

Assim como seria desnecessario e até 
absurdo, que a Constituição ou qualquer lei 
ordínaria, providenciasse sobre a incompati
bilidade de funcções ou cargos, que, por sua 
natureza, são incompativeis, do mesmo modo, 
Sr. presidente, é absurdo snppor que o art. 7;3 
tenha querido proviuenciar a respeito rle 
funcções, que, aindo, que remuneradas, se 
completam, nã:o se podem exercer senão com 
accumulação, ou si, despresadas, venham 
causar e produzir um desarranjo e prejuízos 
gra:ve:5 ao se1'viço publico. 

Portanto, mesmo a despeito, dos termos 
absolutos e imperativos do art. i3, elle sof
fre naturaes ex:cepções, ns quaes o legislador 
constituinte deixou ao criterio e bom senso do 
legisla.dor ordina.rio estabelecer e enumerar. 

Ha serviços, que para serem bem org.uli
sadas e para. que satisfaçam ns exigencias de 
uma boa administração teem nscessidada de 
ser accumulados pelo mesmo indivit!uo ; e 
ninguem sustentara que o legislador con
stituinte, com o dispositivo do art. 73, quiz 
impedir semelhantes accumulações. 

Se S. Ex., o Sr. presidente não me tivesse 
observado, que preciso retirar-me desta tri
Luna, por estar terminada a hor<t, mostraria 
e ex:emplitlearia. taes serviços, mostrando ãS 
excepç~ões que n;i pratica so:ffre este ::irt. 73, 
no qual, no entanto, pretende-se fundar as in
com patibi 1 idades. 

Felizmente vejo o assentimento geral com 
que a Camara. acolhe a interpretação que dou 
ao art. 72 da Constituição. 

Mas, Sr. presidente, vou a outra fonte 
mais pura, roais clarn, mais nitida, mais 
logic::i, mais conveniente, para mostrar o 
golpe profundo e fat~~l que o vrojecto vae dar 
na Constituicão. O hístorico da questão das 
incompatibilidades e intt:ressante; e como vejo, 
que a hora está esgotada, von desde jã ler 
a opinião do nobre ex-ministI·o tla agricul
tura, pol' ser membro da commissão que 
assignou o parecer. Quando se tratou no 
Congresso Constituinte da. 2ª discussão do 
proj8cto de constituição, S. Ex. com toda a 
b;ln<:wda de S. Paulo, mandou á mesa a se
guinte declaração (lê): 

«Pl1ra evitar duvidas, que se queiram susci
tar, sobre a verdadei.ra intelligencia a dar-se . 
ás emendas a.pprovn.das pelo Congresso a.os 
a1·t:::. 49 e 78 da. Constituição (hoje estes ar
ti;.;os correspondem aos arts. 50 e i9 da Con
stit11kão), os abaixo assignados, como autores 
das mesmas emendas, apresentam as seguintes 
ieclarações : 

«.No art.. 491 .. confor.me .dispõe·otexto; tra- · 
tava-se particularmente de incompatibilisar o 
exercicio sirnultaneo (note a Camara. o e:1:er
cicio) do cargo de · ministro de Estado com 
a <le outro emprego ou funcção publica. 
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«A emend<t approvada, ampliando es~a <lis- historia da lei, que nós podemos chegar á ver
po:;içii.o, estatuiu que a íncompatH1ilidatle re- (bdeim comprehensão do pensamanto do le
sultará, uão do exercício sómente, lll<1S do gi$ln,dor. 
simples facto da accumulação desse cargo com Nã.o fica. ahi, por~m, Sr. presidente ; apre-
algum emprego publico. ciem V. Ex. e a Gamam as alternativas por-

«Assim(vão osnobressignatariosda.emenda, que }Jassaram os arts. 50 e 79 da Constituição, 
exemplificar) o cidadão que acceitar o cargo e deste estULlo, uma vez feito, me parece, que 
de ministro de E:;tado, perderà., e:c-vi desse não havera. quem possa.sustentar esse projecto 
l_)receito (que foi rejeitado afinal) o emprego como constituciorntl. 
ou funcção publicctem que se achar investido. Com relação aoart. 50. 

<<o nrt. 78 (hoje 79) abrangendo a gene- Esse arti~·o foi o 49 do projecto apresentado 
ralir.lade dos casos dispunha sobre a incom- pelo governo provisorio, que estava redigido 
patibilidade relativa aos cidadãos investidos do seguinte modo: 
em funcç:ões de qualquer dos tres poderes, «Os ministros de Estado não poder-J.o ac
sem cogitar tlo c:aso particular relativo ao cumuh~r (aqui não se folia em exercício, lw in
ministro (nem podia cogitar, porque o mi- compatibilidade de cargos) outro emprego ou 
nistro não e poder') de Estado; pois que elite funcçª-0publica., nem ser eleitos presidente ou 
ja ficam previsto e regulado pelo art. 4D. vice-presidente dn. União. » 

«A emenda, corrigfodo o rigor do texto Na primeira discussão deste artigo, o illus-
(em virtude do qual, nem sequei-, o deputado tre deputado por S. Paulo, o Sr. Almeida No
on senador poderia ser eleito presidente ou gueira apresentou uma emenda, em virtude 
vice-presidente da Republica) est<tbeleceu da qual, só se prohibia exercicio do cargo de 
simplesmente a incompatibilidade·do exercicio ministro com o de outra. funcção publica. Esta 
notae bem: do exercicio simultcmeo das func- emenda foi approvada. 
ções. Quando houve a 2:1. discussão do projccto, o 

« Em conclusffo dos preceitos constitu- digno ex-ministro da justiça do governo pro
cionaes consagrados em virtude dn. approva- visorio, 0 Sr. Campos Salles. apresentou uma 
ção da.s emendas, resulta que : emenda, que foi approvada, restaura.ndo a 

« 1.0 (Chamo a attençj.o do Congresso para disposiç:.ão consagrada no projecto do governo, 
as conclusões, que são a. formal condemna- portanto, por semelhante restauração ficaram 
ção do pnüecto, nã.o só pelo ex-ministro da os ministros incompatibilisados com qualquer 
Agricultura, como pelos nossos collegas de outra füncção publica; restabeleceu-se, por-
s. Paulo). tanto, a incompatibilidade dos car-gôs. 

«O cidadão, que acceitar o cargo de ministro Semelllante emenda, porém, tendo de pas-
de Estado, perderá, só por esse facto, o em- sar por segunda discussão, foi rejeitada e pre
preg0 publico em que se achar iuvestido ; valeceu a do sr. Almeii.l<i Nogueira, segundo 
(essa. emend<t foi rejeitada. ; logo pr.3va.!ece o a qual ll<i incompatibidade sómente no exer
principio em contrario); cicio, e não nos ca.rgos, e esta emenda é hoje 

« 2. 0 O eidadã.o que, estando investido em 0 art. 50 da Constituição. 
funcções de qualquer do~ tres poderes fede- Portanto, 0 pensamento tlo legislador cons
ra.es, acceitar outro emprego, que niio ..sej•~ o tituinte foi evidentemente incompatibilisar, 
cnrgo de ministro de Estado, SÓ:\!ENTE DEI- apenas e simplesmente, 0 exercicio do cargo 
XARA o EXERCIC10 DAQUELLAS FUNCÇÕES (Este de ministro com qaa.lquer outr<t funcção pu
é o presente art. 79 da Constituição.) blica, e não incompa.tirJilizar esse cargo (o de 

Sala das sessões, 14 de Fevereiro de 1891.- ministi'o) com qualquer outro. 
Carnpos Salles.-B. de Campos.-Carlos Gar- Ora, 0 projecto que se discute, claramente 
cia.-A .. Moreira da Silva.-llforaes Barros. estatue U!fl:t incompatibilidade, logo 0 pro
-Lopes Chaues.-Paulino Carlos.-Domir.gos jecto não està de accordo, ou antes, revoga o 
de M oraes. -Rodolpho Miranda.-A .• Gordo. pensamento do legjslador, concretizado no 
-Almeida Nogiteira. - Glicerio.-J. A .. Rw art. 50 da Constituição. . 
biao Junior.- A. Pinheiro·)) ·o art. 79 Sr. presidente, passou a sotrrer 

Não ha .. nada mais positivo, mais claro, as mesmas vicissitu·les ; tendo sido apresen
mais terminante, mais eloquente, mais in- ta.da umn. emenda conforme a qual se prohi 
concusso, do que eStêt declaração. Como é :por- biu a accwnulaçtio das funcções dos poderes 
tanto possivel, que o nobre deputado que n.s- federaes, afinal foi e!lo:t rejeitada, e. appro
signou e~ta declaração, venha dizer que 11ão vado o art. 79 quE' examinei, e segundo o 
é um golpe pi·ófilndo ':Dif ' Constituiçàó este· qur...t ê a;peUC.'\.S 1,)rüili.ht<l:O"O ·e-xe·rct·CÚJ··<las .. füu~;.. .. ,. 
projecto, quando a interpr~tação verdadeira ções de um poder refativamente as de outro. 
do art. 79 esta exara.dtt nesta. declaração 1 Or<t á vista de tão eloquentes factos ; per~ 
Este elemento historico é indispensavel, para .gunto : é possivel duvidar que o pensamento .. · 
a boa interpretação da lei, porque é pela do legislador foi apenas prohibir o exerccioi 
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simultaneo das funcções, e não a accmnulaÇtí.o 
dos cargos ? 

E desde que o prQjecto,que discuto, contra
ria esse pensamento manifestado -positiva.
mente nos arts. 50 e 79 da ConstUuiçiio, o 
que faz senuo revogar disposições constitucio
naes ~ 

Me l?::Lrece, Sr. presiuente, que nada. ha 
mais eloquente e decisivo para a questã.o, do 
que o historico que acabei fielmente. de l~izer. 

Foi o :proprio Sr, e:i;-ministi·o da agr-icul
tura quem se incumbia de interpretar o pen
samento do legislador. 

E, como hoje vem assignando e defendendo 
um im~jecto que destôa completamente de 
suas nssevernçlies ? 

Eis, porque affirrnei cine esse projecto é pes
soal, e ,·faa o nobre Ministro da Fat.en<la ; 
quer e pretende, seja. como for, tornal-o iu 
compativel para minist1·0, por ser mernlH'O 
do Supremo Tribunal Federal. 

Sr. presidente, eu vou obdecer a V. Ex. 
e sinto ter abusado por fanto tempo ela atten
çilo da Camara (Nao apoiados.) Mas os meus 
collcgas hão do me rles:::ulpar que tiv-esse 
me occupaclo d'este assumpto por algum tem
po, fa~endo as considerações que julguei ne
ces5arrns. 

Von concluil· o meu discurso, que está. ape
nas em meio caminho, v-ou retirar-me da tri
buna, ela. qual desço não convencido, porque 
não sou pretencioso de ter feito calar no ani
mo dos meus collegas a mmha opinião, mas 
pelo menos com a consciencfa tranquilia de 
que procurei, como membro da representação 
nacional, salvarguardar aquillo que deve ser 
considerado uma arca santa, que só pode ser 
aberta com as chaves do <.wt. 90 isto é, salva
g'uardar a constituiç.:1:0 da Republica em suas 
disposicões, tão amea,çada por :..iquelles q11e se 
querem arvorar em seus defesores (ilfoito 
bem, muito bem.) 

(O 01·ado1· e vivamente coniprimentaclo por 
grande numero de deputados.) 

E' adiada a discussão pela hora. 

'SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continua a P discussão <lo projecto n. 49, 
sebre bancos de emissão. 

sentindo o peso do r.rduo dever uc tornar os 
trabalhos que lhe incumbem uma realid;ide, 
para que neste paiz os orçamentos sejam uma. 
verdade, para que a Republica. entre no regi
men do equilíbrio entre a receita e as despe
zas, apezar de reconhecer à minha incompe
tenciariao apoiados), mas tendo ardente de
sejo debem servir a p<1.tria, nã.o posso que
dar-me mudo ante as accusaçõesque se 
levantam. 

A cad<t um a responsa.bilidade de suas fal
tas; e só ao governo,só aos actuaes secretaries 
do Sr. Presidente <la Republict1., ou por de:
siclia, ou por intuito de desmoralisar o parla
mento que não é de servis (apoimlos), ou -pela 
ignorandtt que tem do actual regímen presi
dencial, deve-se não ter a c:munissão até ho.je 
npresent:ldo à Gamara os orçamentos, e cum
prido a strn p!'incipal e mais importante ta
refa. (Muitos rrpoiciclos.) 

Pttrece-me Sr. presidente, que este gover
n~ que teve tanto açodamento ncss::i. intervcn
Ç'.ão inclebita na orgaaisaçã.o dos estados, que 
gastou tempo precioso nessa politicagem 
de apoiar grupos sem bandeirt'., sem fé, sem 
crença, (apoiados ;iwnei-osos,) devia ter ao 
menos o cuidado de preparar todas as infor
mações, todos os documentos e totlos os dados 
que nos habilitassem a confeccionar os orça
mentos,cujo interesse e mais seu si accaso não 
lhe fallecem completamente o pn.triotismo e a 
consciencia do dever, (apoiados.) Ao em vez 
d'isso, relatorios defficientes, incompletos, nus 
de informações e de indicações de algum valor 
nenhuma sinopsis, nem tabellas, nem discri
minações, apezar ele reiteradas reclamações; 
o que tudo reYella que este governo quer vi
ver sem o apoio da lei, que este governo quer 
viver sem a cotiança publica, quer prolongar 
a dictadura pela annullaçã.o da unica, força 
garantidora da liberdade- o Parlamento. 
(Apoiados.) 

Lastimo que levante-se essa propaganda 
contra. nos, contrn o Congresso!! Lastimo, 
como patriota, profundamente, que só haja 
voz para affirr~1ar '" incapacidade de uns, o 
despeito de outros, mas que não veja-se esse 
nobre espirita-de indepenclencia, essas accen
tuadas tendencias moralisadóras, esse grande 
esforço de uns para o bem, parn. o trabalho, e . 
não esqueçam-se os erros e as faltas!! 

Annulle·se e desmoralise-se o parlamento ; 
o Sr. Serzedello _ Principiarei, arranquem da alma popular esse raio de luz 

antes das ligeiras considerações que pretendo e ele seu coração essa esp;.rança, e teremos 
fazer ao projecto apresentado pela illusti•e caminhado para a dieta.dura despotica, para 
commissão de fazenda~ tornando minhas asj.u- a tyrannia ou antes para. a caudilhagem ou 
diciosas observações, as criteriosas palavras quem sabe t>ªm anarchia e o desmembra
aqui proferidas na sess\í;o d~ honfam· pelo ·U;;; .. m0n.to.da .patni.(),, .. (.4.poi&".los ger<Zes. )··· ..... ... . . . . .. 
lustre deputado por s. Paulo, digno presi- O SR. ARISTIDES LOBO - Apoiado, nilo 
dente da commissão de orçamento. sabem para onde c:J..minham. 

Como membro dessa commissão, sentindo, o SR. SERZEDELLO - O assumpto que faz 
sobre meus hombros grancle responsabilidade, objecto d.a presente discusão e da. maior re- · 
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leva.ncia e da. mais c.xtraordinarfa impor- - campo ariuo da matbcmatica onde a previsão 
tancia. é infüllivel ao dominio da biologia onde a 

E' diillcil mesmo, no seu numero de ques- comparação e a experimentação condusem o 
tões que devem constituir objecto de nosso espit'ito a verdade por m:eio de milhares de 
estudo e de nossa attencção no meio d<\ mul- hesitações e de escolhos; mas asseguro a 
multiplicidade e da v ariedade de materia.s V. Ex. que jamais vi meu espírito tão assa
que , reclamam uma regulamentação, que berbado pela difficuldade do assumpto e des
exigem sua, organisação legal, de accordo confiado de si e até do que julga ter com
com a iwlole do systema republicano, ima- prehendido ! 
ginar outra, de tão grande cu lminancia como ' Só o dever de tra.balhar para a reorganisá-
o actual projecto. ção da patrfa, só a necessidade de desobri-

Quer encare-se a questão pelo lado theorico, gar-me de meu mandato para retirar-me a 
quer aprecie-se pelo la.do prat ico, e enorme a obscuritlade com a. consciencia. tra.nquilla, le
somma de cabedal scientitico e experimental varam-me a fazer das l'raquezas forças, a 
que exige daquelle que quizer aborclal-a despertar todas as forças vivas de minha in
trazendo luz e utilidade ao debatte. telligencia e todas as energias de minha boa 

A organisação de nosso s~·stemn, finan- vontade, ;:a.fim de dizer alguma. cousa sobre o 
ceiro, esp<!cialmente n::i. actnalidade, alêm de projecto da, illustracla commissão de fa,
exigir a maior somm<1 de conhecimentos zenda. 
theoricos, e praticos, a mais repousada me- Entre os seus signatarios conto amig-os a 
tlitação da organisaç~ão financeira dos povos quem desejaria ser agradavel ; em alguns 
cultos, <L historia de ~ua vicb economica e de vejo collegas cuja C<tpacidade respeito e 
suns crises, exige ainda todo o criterio, toda admiro. Entre elles figura o meu omigo e 
])rudencia e essa superior qualidade de saber collega Dr. Oiticic:i, que ttinto estremece essa 
fazer a applicaçã.o âas verdades scientificas, filha, e cuja dedicação a. essa ordem de estu
dos princípios abstractos ou theoricos à dos é conhecida dn, Camara, e dia a dia é cada 
pratica introduzindo o coefficiente devido ao vez mais brilhantemente evidenciada neste 
meio. recinto. O assumpto debate-se porém fóra do 

Canheço, Sr. presidente, quant::i. difficul- te~reno político, além da. aren:t parti.daria, e 
dade ha nessa passagem do clominio abstracto exige que esqueça~-se as s:vmpathi~s, que 
ao concreto . rc~üquem-se as amizades e que? legislador 

Enfrentei as difficuldades desde o dominio veJa. apena~ ant~ os olhos a imagem _da 
d<.t geometria quando procurei representar a patrrn, que e preciso salvar, . que é pr~c1so 
imagem de formulas analyticas simples, arrancar do abysmo e ela ruma. (Apoiados 
quando extasiei o meu espírito nessa cor- qeraes .) • . _ . 
respondencia intim::i. entre <L equação e a sua O proJe~to, ~r. presidente, nao encerra. 
imal)'em o-eometrica. · uma questao umca; elle encerra dezenas de 

0 º. . . _ questões. Aborda. a emissão e com ella agita 
Aprendi ? grao de complicaçao_ crescente e revolve toda a nossa organisação :financeira 

que ~nvolvm o pr_oblema a proporçao quepe~- e economica. 
corri a escala mdo dos phenomenos mais·· . . 
simples as mais complica.dos, e ê por isso Dest~'oça o que e::1steJ reduz a rumas, nada 
que quasi no apice, quando todas as difficnl- aproveita da exper1enc1a e de nosso pas~~d?, 
da<les se accumulam, quando todas as forças e sobre este mesmo solo levanta um ed1ti.c10 
actuam, desconfio completamente de mim, novo ! ! _ . . . . 
porque cada lado do problema tem seu aspecto . Elle nao pode. pois ser d1s?utldo de uma 
e para cada acção perturbadora ha uma modi- so vez ; elle precisa ser examma,go e!ll suas 
ficação a fazer na solução. parte~, em ca~a uma de :;~as peças, ll&"a~-as, 

Sinto-me fraco deante da grandesa do pro- examinar as ligações1 SUJeltar . o mach11:!1smo 
blema, sinto-me ignorante deante do que é ~ temperatura do ~e10 e por ~1ma v_er s1 elle 
indispensa.vel saber, sinto-me embaraçado e caJ?aZ de produzir esse e:treito utü que se 
pela minha incompetencia •.. (Numerosos nao deseJa e esp!3ra-s~. . 
apoiados). Começarei, pois, pelos considerandos que 

_ _ são a justificação do projecto, são os seus 
O_ SR. BE!,ARMINv DE M'B:N:oo~çA - N~o grandes fundamentos, o seu alicerce ; Exa

apo1ado. Es~~ revelando ~a,nde comp~tencia millll.n<lo-os á luz do que sei, sinto dissentir 
e dando ma1:s uma prova de seu brilhante da illustrada commissão em pontos câpitaes. 
tale11tq · .... .. I\Tote .. V, . Ex. . be,m, êr. P!'.esI(fe11te,. qµ~ 

O SR. SERZEDELLO ••• para bordar.·os tra- acho-me de accordo com os autores do pro-
ços de Dssumpto tão importante. ,jecto em um ponto. Reconheço a inconverti-

Na minha vida de homem que estuda,, pelas bilidade da moeda fiduciaria como um ma.l ; 
exigencias de minha profissão, . na minha sei que o regimen normal e · regular é a 
missão de professor, por vezes tenho ido do moeda fiduciaria, é o bilhete do . banco con-
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versivel em onro à vista e ao portador. i:crsivel, outJ'{l, inconversível, vem o art. 5° 
Nesse ponto não hit divergencia, nesse ponto em contradicção c0m o art. 1° e <liz: os han
todos os economi:.-;tas, todos os tina.ncefros. cos que actualmente gozam do direito de 
todos o::: esta1listas o atfirmam (apoiados), e é emissão, ficam obrigados a entrar para o re
esse o grande problema que todas as nações I gimen da presente lei. Pergunta-se ; n_as 
procuram resolver e que só poucos pelo eles- novas emissões que teem a fazer ou nas em1s
envolvimento de suas imlustrías, p,elo excesso sões já feitas ? 
de s.ua exportação s?bre a ünpo~taç~o, pelos os SR. OITICICA-E' claro que e nas emis-
hab1tos de economiu, de _seus c1daclaos e o sões já feit.is. 
zelo de seus governos, tlnalmente pelo tra- . . . _ 
balho accumulado, lograrão resolver. (Nu- . O SR. SERZEDE_LL0-S1 e nas novas em1ssoes 
11iei·osos apoiados.) somente, n:ls emissões futuras, ficaremos com 

institniçõos bancarias de duas naturezas-
0 ~R .. .AN:ONIO AZEREDO - Muito bem ; Ulll<tS <Íe papel conversível, caso si orgni-

esta e a verJ,i.de. sassem, - outras de papel inconversrvel; 
O SR. SERZEDELLo-Agora. mesmo a !falia, e di!licilmente comprehende-se a coex:isten

a Hespanha e Portugal lutam com grandes eia des tas duas especies de moedas hete· 
difilculdarks. rogeneas que se excluem uma a outr:i. 

A questi"io, porêm, ê snber si podemos ter )iiio haveria iw1io mais rnpido ele liquidar 
a convertibilidade absoluta e immedL1t:t nas o l1:tnco cln. Republica produzindo uma cri
condiçücs em qne nos nchamo,.;, 1leant(~ dos se t1·emen1h ! Si ,·i na!'> emissões passadas, 
recursos que possu mos, dên.ntc rias permnlt\.:-5 nas emissões Já . foi ta,;; ê a violaçii;1 da lei 
que fazemos com os pa.izes cilr.in;.;-eiros... estabelecida : é a deslealcbrle e a ma Cé dos 

o SR. OrTr.crc,\-PoLl<~mos, nlo ln\. <lnvidn.. contractos tit'rnaclos, é a imposição t.la con
vet·são no praso de dons annos a quem emit
tin por lei, com certas condições, moeda. 
inconversível. Seria o crak na praça antes 
mesmo que si pud,.:sse organi;;ar um só dos 
novos bancos que no meio tlns ruinas não 
poderiam encontrar existencia. (.Apoiados, 
muito bem.) Os prejuízos seriam tão gran~es 
qne n[o sei mesmo onde o Esta<lo iria buscar 
recursos para rndemnisal-os e manter o nosso 
credito. 

O SR. SERZF:DELLO ... o si as leis e as 
medidas consignadas no actual iwojecto a 
pódem realisar, qnando é certo que o ouro 
é uma mercadoria que escôa-so e que fo.ze 
sempre que ê preciso pagar mais do que re
cebe-se, ou por outra-quando o que se dá 
vale menos do que aquillo que recebe-se. 

Diziu:eu, Sr. presidente, que a minha di
vergencia com os autores do projecto começa 
pelos considerandos. 

Diz a illustr,\da commissão que a pertur
bação da nossa vida normal economica e fi
nanceira é devida em parte ao excesso de 
moeda tiduciaria existente com má destri
buição, em pa.rte a falta de confiança nessa 
moeda inspirada aos mercados estrangeiros 
pela ausencia de garantias effectivas que 
essa moeda devera ter no deposito confiado 
ao Thesouro. 

SS. EEx. começam attribuindo o mal ao 
excesso de moeda tiducia.ria existente com 
ma destribuição, e no emtanto o art. 1° do 
-projecto mantêm ess 1, mesnm qnantidade com 
boa e com má destribuição e isso pelo menos 
-por~espaço de dous annos si não for augmen
taao o prazo. 

E' assim que dando dous anuos para obri
gar" ·os bancos nctuaes a entrarem no regi
men da conversiliilidade diz : art. 1° E' limi
tada a sommu, actualmente existente no p:•iz, 
a circulação dos bilhetes de banco e do 
Thesouro, não convi,rsiv~is em metal, emet
tidos de conformidade, com a lei de 17 de 
janeiro d~ 1890 ~ 

···· 'E como estabelece o µrojecto medida. para 
a emissão coover;;ivel, e p;tra não haver sinão 
por dous annos a exquesitice de duas moedu.s 
em circulação de natureza opposta. uma con-

O SR. OrTICICA-Diga-me V, E::s:. de que é 
que vem os onus para o thesouro. 

O Sa. SER.ZELLo-Vem da obrigação que o 
Estado tem mais do que ninguem de manter 
o credito publico. Vem da obri~açã9 ele ma~1-
ter a fé dos contractos, da obr1g-açao de na.o 
desfa,zer ho.je o que fez hontem; vem da 
necessidade de ir em soccorro do ba.nco. E' o 
que se faz ssmpre em todos os l?aizes com 
associações da importancia e das ligações com 
o Estado, como o Banco da Republica. 

o SR OITICICA.-Em todos os paizes o ~o
verno é devedor ao banco de grandes 
sommas. 

O SR. SERZEDELLo-Mas voltemos aos con
siderandos citados. Ha nelles logo duas ques~ 
tões a estudar e a liquidar. O estado anormal 
da nossa vida economic<1, a b:üxa do cambio, 
que tl'az, a carestia do genero e a difficuldade _ 
da. vida é em parte devid;t ao excesso da 
moeda fiduciaria com má applic1ção, em 
parte ;\ falta, de confiança pehi. (lu.,gmcia de 
gar:Ynti:i: elieetivá. · · · ·· · · · · 

Divir:jo ela. illustradn. commissão em ambos 
os pontos, embora h:ija um fundo de verdade 
na proposição, verificando-se mais uma vez 
a. phrase de Spencer: « ha sempre uma alma 
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tle verdade nas cou:ms fnlsas. » A alma. de 
verdade é esta: o abuso da emissã:o, 0 excesso 
de papt~l incon versivel, como o do papel con
versível, traz como conseqt1encia. a sua depre
ciaçã.o e, como torlo abuso me:-::mo do bem t'az 
mal, o do papel moeda. vae naturalmente 
aíl:'ectar o cooibío, e bso muito especialmente 
quando esse papel nã.o tem a garanti:t \la 
conversibilidade. Mas entre nô::; os auto1·es 
do projecto não podem afürmar que ha esse 
excesso. Pelo artigo primeiro mantem todo 
esse papel inconversivel ao menos po1· dons 
:nmose como nes:;e prazo se orgn.nisarão novos, 
bancos pelo systema do projecto, teremos 
papel moeda convercivel sem li.mite, pois 
que o projecto não fixou por lei o maximo ela 
circulação. M"S, Sr. presidente, a meu ver, 
não foi a emissão em si e a quantitlade ele 
papel em circulação, que trouxe esta tensão <'.t 
pmça. embora reconheça e seja. profurnla 
convicção minha que uma nova emissão, 
especin.Jmente do modC\ por que se fizeram as 
outras, assistida pelos mesmos e5crupnlos e 
as mesmas liberalidades, ha de nos t1·azer a 
ruína e o desc!'edito, porque irú f'omentar o 
jogo, servirá. para illudir uns tantos tolo:; 
que acceitarão de uns tantos espertos titnlos 
que quasi nada valem porque nada de solido 
representam. (Numerosos apoiados.) 

o que nos fez mal foi o pouco escrupulo 
com que se applicou a emissão, foram organi
sações de emprezas que se fnndarm com
pranclo concessões, dando lucros fabulosos aos 
incorporadores e aos concessionarias, empre
zas que sô em despezas de installação gasta
ram a maior parte do capital effectivo, cujos 
titulos assim empobreêidos e descarnados 
apezn,r de dizerem-se integralisados, sem cer
teza de que dividendo podiam ter os porb
dores, porque as emprezas não estavam func
cionando. nem mesmo havia para muitas a 
probabilidade de iniciarem seus trabalhos; e 
que valendo nominalmente por exemplo 60$ 
e:ffectivamente 30$ pelas entradas, 5$ ou 6$ 
depois das despezas pagas com a compra da 
concessão e as incorporaç5es, eram no em
tanto cotados a 100$ e 200$ e caucionadas pelos 
bancos muitas vezes uo par. A moralidade de 
tudo isto é que ha.via dinheiro barato ou 
emittido sem grande prudencia, que havia 
muito individuo que suppoz-se millionario e 
que hoje está em situação atfüctiva, que muito 
pobre perd~u o pouco que havia economi
sado, aprendendo a lição de qile ha sómente 
uma fortuna solida e honesta: - é a que ga
nhn-se pelo trabalho de todos os dias e de 
toclasas horas. (Apoiados geraes.) A isto ac
cres'2e airicla que os bancos cheios desse papel 
que pouco vale,renovam ns cauções com gran
des difficuldades e grandes onus e exigencias, 
tornando mais precaria a posiçao dos que o 
possuem, e 'Preferem g:u.ar~r a moeda fiducia-

ria, mesmo inconvertível, porque ella tem o 
l/:3 em ouro e atrás de si o estado que ha de 
vir em soccorro do banco 

E' assim, Sr. presidente, que todo mundo 
sabe que os melhores titulos. não se caucionam 
::;enü.o com grandes di1ficuldades, com largos 
descontos, ao passo que as letras do nego
ciante acreditado obtem dinheiro a 7 e 8 °lo 
com facilidade. Não lrn., pois, crise de praça, 
hn, crise de jogadores ; não ha necessidade de 
nova emissão, porque ha dinheiro DOo:i bancos. 

Estas difficuldades, Sr. presidente, haviam 
de dar-se como conseqnencia <la. propria emis
sãe embora seja verdade que o criterio, o 
zelo e a prudencia ela administraÇão do banco 
emissor, poderia ele muito tel-as evitado, ou 
ao menos diminuido. E' exacto, como ja tive 
occasião de dizer, que, quando faz-se uma 
emissão, augmenta-se a somma dos capitaes 
disponiveis em circnln.ção. Ess<1 entrada de 
capitaes novos póde causar um:t baixa tempo
raria da taxa do juro e vae dar logar a novas 
opernçücs in<lustriaes que entre nós foram 
mal conduzidas, muitas completamente fictí
cias e só feitas com o intuito do jogo. Dahi as 
grandes perdas e a falta de contiança. Mas o 
mal não está na existencia do capital ou da 
emissão em si, o mal esta na organisação das 
emprezas, na má collocação· e no mau em
emprego dos capitaes e foi isso o que deu-se; e 
dahi a. situação affi.ictiva, a crise que ha de 
desapparecer desde que os ca,pitaes tomem es
tabilidade e asemprezas uteis desenvolvam-se 
desapparecendo as outras. 

«Falta de confiança na moeda ftduciaria 
bancaria. pela ausencia de garantia e:ffectiva.» 
Já o provei que não ha tal essa falta de con
fiança ; ninguem a recusa,, ella circula hoje 
em todo o paiz e os bancos teem em suas ca
vas ess:i moeda que não dão para caução dos 
melhores títulos e o dão para desconto e a 
juro de. 7 e 8 °lo a firmas de confiança. Elles 
preferem guardai-o improductivo a jogai-o 
na caução ele titulos, fomentando a conti
nuação da exploração. Falta de gar«ntia ef
f'ectiva. mas no em tanto é a emissão feita, com 
o deposito, com o lastro em ouro na. proporção 
del/3, base que acceitam os praticos como se
gura nas emissões conversíveis, qué está ad
mittida em varios paizes, que está introdu
zida como mínimo ~m alguns bancos e que 
nascet1 da. crise ingleza depois do acto de 
1844 como meio de evitar ue:>astres e que 
foi naturalme:nte acceito pelo ex-ministro da 
fazencla para o regímen da. inconversibili
dade, já como garantia úe uma liquidaçã.o, já 
como meio de habilitar o banco, caso as cir
cumstancias melhorassem e as industrias des
envolvessem-se, e a producção crescesse e o 
cambio subisse, á passagem para o regímen 
da conversibilidade, suavemente, como con
sequencia de um plano maleavel, que devia 
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e'Voluir naturalmente para o supremo desirle
ratum. (Apoiados; Muito bem.) 

Peis bem: além <lesse deposito àév-em !ta· 
ver os títulos de carteira do banco acceitos 
nas operações de desconto, acceitos por cau
ção em troca de sua,s notas, e si acaso houve 
zelo e probidade na administraçito, si acaso 
niio houve ignoraneia ou imp!'Ol:>itiaue, desidi:t. 
ou liberalidades sem escru pulo, essa. carleir<L 
deve ser um::1, g·ar:i.utia quatro ve1.es superior 
ao deposito. (Apoiados). 

11.fas, Sr. vre~idente, ê uma. Vel'Llade: q ll ')l' 

a emissão 5eja no duplo, quer sej;:i, no triplo 
elo deposito, e os financeiros não füzem 
muitn. questiio disto, pode-se ter a emissão 
conversivel, e e certo que tem havido crises 
quer com uma quer com outra. base. O pro
jecto proprio :i.ssim o con~i1ler<1 quando para 
o Tllesonro como emissor exíge o 1;::i em om·o, 
par:1 os bancos i1rirn1ics exige :i. rnet~de. 

A questão não é poh úc falt1 t1c g;n«'l.ntia 
effectiva; a questão e de possibilid:vle ºª 11~0 
da. conversibilidade. 01•.i sl o plano posto em 
execução não a cons;1;,Tou ê que esse regi
men e impossivel qu:mdo não lw, cil'culaçiio 
metallica, quando o cambio que indicn. sem
pre a riqueza e a prosperidade pela extens:Io 
da producção não conserva-se tn-ora:vel per
manentemente; qumdo por conseguinte o 
ouro não afllue parn o mer·caclo, quando final
mente não ha n, circulaÇ'~lo metallíca, que e 
o attestado do deseTivolvimento 1la5 indus
trias e da lavoura, do augmento dn. procluc
oão e fructos dos ht1.bitos de economia fa 
população e dos governos. (Apoiado.~ gei·ae~). 

Ella obedece a leis nnturn.es e não crea.-se 
por leis escri-rtas po1' melhores que ella.s se
jam. (Apoiados). 

O }Jrojecto, pois, da illustmcla commissüo 
uão viria, convel'ti1lo em lei, senüu nugmen
tar tL aftlicçü.o ao a.illlcto, desorg,inisar o pouco 
que està organisado, pei·turbar a vida ,Já 
adoentada de nosso meio circulante e n<lo 
encontraria uma ~ó associrtç;ü.o que qnizesse 
emittir nessas condições pelo simples facto 
de que ê um negocio em que só tinha a 
11erdcr e nr.d« '" _ganhar. 

O Sr •. ÜITICICA - Niío ha tal-não apoiado. 
·o SR. SERZEDELLD - Eu o provarei mais 

tarde. Vejamos o segundo ponto. «E' o ex
ces!ro de emissão que produz a depreciaç:ão 
do papel fiducin.rio e como consequencfa a 
l:ialxa do cambio.» E' exacto, Sr. presitlen te 
que o excesso de moeda emittida quer con~ 
versi-vel quer inconversível, pro<luz sua de
preciação e essa dcprocio.çiio infi ue mais ou 

·menos no cambio. · 
l\Ias si ha excesso para que manter a quejà 

o:tiste como quer o projecto ~ co:no não mar
co.1' o limite da. circulação por lei quaudo uma 
e outra se prestam a excessos, e . a prova é 

que a moeda em conversivel nos Estados 
Unidos 8 honve crises, elb cr·a corversivel na 
Inglaterra o houve crises e sempre clcviclo tlO 

abuso cl:t emíssrio, e o projecto consagra <L 

itlea da. emissilo illimit:\da, ! Não ... 
O Sn. OrrrcrcA-Qmü foi a cnusrt da cl'ise 

mt Iogfatel'r'n. ? Foi o grande emprestimo que 
o b~tnco fez ao governo. 

o Su. S1mZEDELLO - Não; nü.o lia, por om, 
tal excesso de emissão: o que póde tN• llavido 
é mil npp!icação de uma. pni-tc dessa c!l1issfio, 
e is:;o lliio tem que ver coro o plano fümncclro · 
posto cm execução ; isto e um:i. questão de 
administração do banco . ( Apoiados.) 

O Su. OrTrcrcA. di~ um aparte. 
O Sr:.. Si.mzEnELLO-Penloc-me, isto é um1i 

questão pequena, de outm ordem e da. qual 
uúo occupo·me Ul!Orit. Tt;:lto de um Ynsto 
lllano de organisn.çflo llnn.nceira que vem no.; 
trnr.el' torla~ ns felicidades e q n·~ é a conclem
nação elo systema. anteriol' . Não trato agora, 
1fa :ulminisli'nçi~o do \Janco, nem tio moela por 
fJllC zelou os seus crer.litos 0 a emissão que 
for.. 

Attl'iliue o proj ecto :\ baixn. :1ctnn,l elo cnmbio, 
a.o excesso do papel e ú sua dcpreciaçüo . 

Pa.;.'à os autores elo pl'o,jecto as diíTiculdades 
d:1 vi.ln, que nos h'<lZ a. baixn. do cambio, são 
devidas ú depreciação dn moeda. 

Ailit•mo ao contrario qne :i. cleprecinc;1o dl1. 
ll10f'da e flUC DOl'D:ltÜll1CD tC e COl1Scr1ncncin, d::t 
baixa do cambio. 

0 SR. ÜITICICA-Oh l 

O SR. SERZEDELLO - Desculpe-me V. Ex., 
mas isto não é mno. questii.o nem de oh ! nem 
de ah! E' uma que:0tão rlo estmlo, é uma. 
questão de verdade deduzida da observação 
tios factos, deduzida dli observação e (h apre
CÍ<l(iiO du.~ relações ue permutu <1ne tem uma 
nação com as clemais . 

Entre nós, a baixa do cambio, à parte uma 
larga explomção que fazem os syndicatos o os 
cambistas, e devida a outras causas, e p re
sentemente} em conscquencia das condições 
especiaes em que nos acllarnos, é ella o prin
cipal factor dti depreciação de nossa moeda 
fid ucia1'ia. 

Como a Cn.mara sabe o cambio em uma 
12raca qualquer está sujeito as leis que re
lerem-se ou que dimanam da entrada e sa
bida de valores entre a praça d.ad,t e as ou
tras praças estrangeiras. As suas oscil
lações . 

für SR. DEPUTA.no-E' questão da balança 
ele Uommercio. 

o SR. BARBOSA LmA-Lembro a v. Ex. a 
reputação de Bastiat. 

O SR. SERZEDELLo-Nã.o preoccupo-me com 
a balança, de commercio apezar de reconhe-
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c.-.r·-lhc um certo l'u111lo de verdade. Dizia eu:· V. Ex., a. quem muito considero. O que 
as stws oseillaçt•os :-; ·n~ivei:'-i como ri:::; <lo ther- pótlc-se concluir, afastadas as especulações, 
rno111ot1·0 i11dk:11r1 h•g-1) :L di IJ'erenç:-i. entre os ó que não podet·emos ter senão por excepção 
va !ores que ~ão i·eceiJillu:; u os que ~ão dados o cambio ao par e sim normalmente o de-
pani paga.monto. vemo,; te1· abaixo do par. 

Or<L em primeiro lugar~ St·. presidente, e Ultimamente essa. especulação tem tomado 
c11rnsi certo riue a w"io ser cm qnaclras espe- um certo vulto, jü. por certa má vontade 
cines a nossa imrot'taç~ão é sempre superior a contra a. Republica, .jâ porque não tinhamos 
nossa exportaçã.o... um banco amigo que :fizesse essa operação de 

O Sn.. 01T1c1cA-:N'ego. saques. 
Todos sabem que o Banco do Brazil, unico 

O Sr:.. SERzrmELLO ... ile modo que cm vez d · f' t t d b" que as po 0rw, · nzei\ sus en an o o cam 10, 
ilc tel'mos saldos que entrom em moeda me- só as faz aos seus committentes, aos seus 
tallíca. para, irem convertendo pouco a pouw amigos, zelando com avareza o interesse de 
o nosso meio circulante, temos saques a seus accionistas. o B:tnco da Republica não 
pa,gar · fez em tempo o seu deposito e não podia 

Mas se o nobre deputado nega isso, n.ecres- fa,zer essas operações ele credito ; 0 Banco 
cente aos valores que temos a pagar os juros de Nacional que as füzia, desappareceu, ficando 
nossa divida em Londres, osjnros de apoiices como unico regulador, como unico arbitro 0 
e dividendos de companhias cujos possuidores Banco In~lez. 
esmo l'ót''t elo Il:ti?., us em1n·ezas estra1L,1"eiras e · · Tambem penso, Sr. presidente, que é abso-
;;raniln m1m0ro ilc n ln;:rni:i:-; de propl'i~cladcs lntamente inexequível a conver·são do nosso 
e r·0n•las d<~ ca~as 1:u11Jtne1·daes '~ imlivii.luos meio circul:inte em onro ernquanto durarem 
q1w vin·m tio csll':lngciro. as grande:; en- ns c·1usas pel'!11anentes da baixa do cambio e 
('.11Jlllll1mdas qno 1ize1nos, o teremos isso Ludo d:_i depi·eciacão consequente de nos:::a moeda. 
eon:.;titnimlo uma ~on1111a cnot·rne de cnpitaes As tentativas do mitigo rP-gimen foram 
rpie escoa-se p.tt·a o QStrangciro, o que t(nn lú improfi.cuas npezar <fa i.ntelligencia <los bo
de ser pa.go com o nos.;o µro1l11cto e como esse men::; que as fizeram. Lev<tntado um empre
não ui:, dahi D exportação de algum ouro, e :_1. stimo, e era esse 0 expediente de sempre, 
obri,!ta,'.ão cios bancos saccarem a descoberto ·, b 

-- > emquanto havia ouro sem agio, o c::tm io sus-
e como conscquoncia '" depressão llo cau11Jio. tentava-se ao nar; mas corno a onro é mer-
}fas ser·:t essa depressão do cambio riue L' 

'1 cadoria, elle ia-se escoando pouco é pouco, e 
tl'~,z a depreciação de nossa moeda? Sem uma vez esgotadobaixa.va. o cambio e nós fica
duvicla, o a suá. explicação é facil, já. porque vamos com mais uma divida!! 
tndo tic1 mais caro e o que comprava-se com 
10 compra-se com 20, e nós somos um p<úz que E' minha opinião que si o valor.. de nossos 
tudo import:unos, o que torna a vida difficil; proüuctos de exportaç'.ão equilibrasse ao dos 
jà. porque um banco que atliünta aqui capitaes saques necessarios a. pagar, ja pelo que impor
sobre café, por exemplo, V;1e recebel-o no es- t:nnos, já pelo que daqui remettemos em 
trangeiro e com elle png·a os saques ou cam- .juros, em dividendos, i;m rendimento.:;, o 
biaes que negociou aqui; m;:is como a. nossa ex- cambio se conservaria <.l.O par, a 27, e a nossa 
portação ou o nosso prodncto não cobre 0 va,- moeda-papel valorisada serüt convertivel im
lor dos saques pedidos aqui pam a Europa, 0 mediatamente. 
banco sacca a descoberto sobre 0 credito que Póde, portanto, a. retirada do nosso actual 
goza e como é isso oneroso pãra o banc~o <JUe papel-moeda. ofücial infiuir temporariamente 
sacca, já pelo risco da falta ou mora nn, re- no cambio, porque a sun. existencia. é um mal 
messa de novos valores ele exportação, já como e um mal a moeda-papel inconvertivel 
pelos ,juros qne paga, íJOr essa razão 0 mesmo que t:3rnos, mas nunca será isso meio de s::m:ar 
banco, exige maior importancia de nossa a depressão do cambio. 
moeda, isto e. fica a no::;sa. moeda, depreciada. A meu ver o nosso esforço ;leve convergir 

Accresce, Sl'. presidente, 0 inconveniente pam nugmentar o nosso act1vo, de um lado 
que, geralmente nito lrnvenclo ouro bastante 1 gastando menos,_ de ontr~ laclo desenvolvendo 
para, remetter, mesmo porque 0 ouro é umn. a nossa p_roclucçao: (Apotr.~dos.) . . 
mercadoria. que retPahe-se a menor commoção, E' preciso que nno n<!s iUudamos: ,so a m
üca uind::i pela. natureza inconvertivel de dustria e a lavoura sao fontes procmctoras 
nossa moeda sujeito isso a má vontade, a, ga- d~ valores que ? commerc10 mov1ment~, faz 
nancia e a exploração do banqueiro que fa.z c~rcul~r po~ me1? dos brincos. Tudo ~que for 
essa ope1·,1ção. fora disto ~ao leis que podem ~er mmto boas, 

~ .,, _ .· -. mas que ficam no papel. (Apoiados geraes.) 
O >::itL B~ZER.RIL - .t;otao o camlJIO estara Vou agora, Sr. presid,ente, occupar-me do 

sempre a lo. projeçto, que não apres~nta~se como um sys:-
0 SR. SERZEDELLo - Este aparte não está tema homogeneo, obedecendo a um plano,mas 

na altura da reconhecida intelligencia de consagra a pluralidade com largas restrieçõi:s 
Ca.mara. V. I 18 ·-
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e a unid«!.de de circul::ição ao ~do da emissão 1 e tÜnda ha pouco::-. propria Inglaterra ante a 
sem limite. f'alleucia da ca::>a Baring füotllers. O banco 

A base é ora o ouro, ora. a apolice-ouro, ora. d~. França tem hoje uma C<trteira. igual ou 
um titul0 qualquer do füta,<lo. superior ao banco da lughterra, e todos sa-

Quando ouro, será. no duplo ou no triplo a Lem que elle é o mais vasto repositorio de es
emissão conforme for o particular ou o Es- pecies metallicas do mundo inteiro. Depois 
tado o banqueiro. estão recentes ainda os uitimos serviços pres-

Mas o que acho notavel é que tenha o ban- tados a propri::i. Françu. por essa extraordina.
queiro de ir adiquirir apoiices, depociital-as e rfa instituição e é Bonnet quem nos diz que 
receber 9/10 partes do valor em bilhetes que por occasi.ão da guerra a de 70 tudo faltou, 
devera emittir, e como a circulação não é me- menos o credito e isso foi devido ao banco! 
tallica tenha tambem de adquirir o ouro par<t Na Inglaterra. ate 1844 os bancos parti
a conversão das notas quando o reclama- culares de emissão eram numerosos. Os actos 
rem ! ! inglezes de 1844 e 1845 prohibiram as compa-

E', pois, um neg-ocio em que os accionistas nhias financeiras o direito de emittir, reser
sõ teem a perder,e só ganharão o interno de vando-o ao banco de Inglaterrn,, e de dia. a 
Dante. "' rl:ia diminuíram o;; Joint stoh bariks, a ponto 

Hana dito, Sr. presidente, que o actual de tlcarem reduzidos a muito poucos de 18i3 
projecto envolvia em seu bojo uma serie de em deante. Sabe-se bem hoje qual é a impor
questões qual clellas a mais importante, qual tancia enorme do Banco de Inglaterra sobre 
dellas a mais seria e que SS. Exs. suppunham todo o mundo e que, si nü:0 fora o respeito a 
resolvidas. direitos adquiridos, seria elle o unico banco 

Assim, é claro que, apezar das restricções de emi::.;são. 
que procur?u cons~gnar e r1uo Eoram inspira- Ap~zar <~o gra1_1de nurner? de transacções, 
:las pela lci americana de 1Sti3, consagrou da ex1st·~nc1n. de mumeras cidades ele extra
'9lle a liberdudo linncaria, a plnra.lidade de ordin:.tl'io valor commerchtl, tlpezn.r da. g·rnnde 
bancos de omissão ou a poli-emi::>&1o illimit- descentl'alisação, podemos dizer que a. uni
ta.da.. dade esta ahi resolvida e existe já pela im-

Mas que razõ0s de ordem theorica tive mm porta.ncia do Banco de Inglaterra. 
os ª?tores do proje~to !Kl.1'3. a preferencia pelo o m·~smo dá-se na Suecia, na. Hespanha e 
reg1men .da plumhdr1:de, qm~ndo a verd~Lde é Allem:rnha. Neste ultimo paiz, a principio, 
que a 1;1l1lclade b:i.ncar1a é ho.Je uma. realldade tantos estados allemães, tantos eram os sys
de optm:os result~1.dos em :'lgun:• pa1zes~ e un~a temas de bancos ; mas, pouco a pouco, a ten
tenden~1;:t em ouLros. e isso entre o::. mais dencia para a unidade manifestou-se, e só 
notave1s · 1nanteve-se ao lado do Banco do lmperio o 

E caso estivesse isso resolvido no ponto do direito de emissão a outros pelo respeito aos 
vista dos -princípios theoricos que razões tive- direitos adquiridos aos bancos que já o tinham. 
ram S.S.EEx.parajulg-aI-o adaptavel ao nosso O Banco do Imperio mouopolisa hoje a emis
meio, as nossas condições e aos habitos de sã.o ; e um banco nacional, sendo o seu presi
nossa população? E' no entanto o contrario dente e os seus directores de nom<1ação do 
que da-se, Sr. presidente, em quasi todos os lmperador. 
-povos.-A França acceitou e tem sempre pe- Na Suissa ha a liberdade bancaria com 
la renovação do privilegio do ba.nco da Fran- accentuadas tendeucias pt1rn. a unidade, apezttr 
ça mantido o systema da unidade, e o b:mco de que o paiz essencialmente industrial e 
não é propriamente uma in~.ti.tuição privada economico, e por isso muito rico, o bilhete de 
collocada sob a protecção e fiscalisução do go- banco não é um bilhete de credito, porque o 
verno; elle é pelas mas relações com o pro- encaixe metallico excede sempre o importe 
prio governo erigido em administração de da emissão. 
estado. Antes de 1848 existia em França um Nos Estados .Unidos dá-se o mesmo que em 
certo numero ele bancos departamentaes da outros paizes : a tendencia é para a unidade, 
emissão, o banco d~ França só tinha o mono- e a lei de 63 que inspirou o actual projecto,foi 

.. _ poli o para Paris. Por· occasião <la crise de um grande passo para. a unidade corrigindo-se 
1848, apezar da 11alavra eloquente de Ros&i os abusos praticados,estabelecendo restricções 
que reconhecendo as vantagens de uma cir- a liberdade ampla,, consagrando-se a unidade 

·~ulação unica defendia. os bancos dt:.i:'.:i.rtamen- de circulação porque dizia então o secretario 
taes, elles foram suprimidos e foi estabelecida do Thesouro em 63: o valor de: nossa eir
a unidade e, renovada em 1860, até hoje tem culação depende das leis dos 34 estados e dos 
sido GOnservada. · estatutos de 1.600 associações commerciaes. 

Não ha quem desconheça. a importancia As que teem menor capita.l sã.9 as ciue emit.,. 
deste grande estabelecimento, a sua solidez, tem màis, de sorte que o importe das emissões 
~multiplicidade de suas operações,os serviços está na razão iuversa da solvabilidade>.> e 
incalculaveis que tem prestado a França, eis a razão porque o · assumpto passou a ser 
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objecto de. legislação .federal, que co~põe-~e contra. as emissões excessivas: de um lado 
ho.je da lei <le 63 mochficada pelas leis <le 60, restr-inge-se a circulação de mais, de outro 
i3 e i5. deixa-se extensão que não deve ter. Eis a 

Supponhamos porém que SS. EEx. teem razão porque em França não iixou-se a priori; 
razão e que a. plur<1lirlade bancaria não so!I~e mas la ha o correctivo,fazendo consistir a ga
contestação, que é uma verdade do <lom1mo rantia m organis~,ãodo banco, que é um banco 
scientifico e ar1plicavel ao nosso meio: ha nacional submettido á fiscalisação rigorosa do 
ainda uma questão gravíssima a resolver e estado. 
que o projecto suppüe resolvida: é a que O projecto supõe isso resolvido; e ao passo 
refere-se ao limite ou nã.o limite ela emissão. que não faz do bilhete sobre lastro em apo
Dever-à ser elle regulado por lei ou dever- !ices bilhete de credito, para emis~ão em ouro 
se-ha deixar ao criterio, a prudencia das o lastro e na razão de 1/2, e o bilhete de banco 
administrações dos bancos? A illustrada com- pa.ssa a ser um bilhete de credito garantido 
missão não exige mais do que a metade em pela metade de seu valor. Mas para ver como 
ouro deixando o limite da circulação as con- tndo isto é prec:irio, basta dizer que SS. Exs. 
dições do mercado, e julga com isto não dar pretendem com este JH'Qje~to conseguir cambio 
lo"'ar a abusos. No emtauto vou mostrar ao par, e, por conseguinte,resolver o problema 
qtfe a questão é importante e a ella se p1•en- economico de nossa vida, quando isso é impos
dem escolas que disputam entre si a pri- sivel, quando e certo que as emissões no 
masia. regimen da convertiuilidade immediata pre-

Pensam uns que é preferivel deixar no suppoem sempre 0 cambio favora.vel. 
banco, que us:t do privilegio de emlttir, re- Sr. preshlente. sabem todos os financeiros, 
"'nlar a emissão sob as garantias das condi- todos os banqueiros que a emissão repousa 
Ções especiaes do desconto, segnndo a situa- sobro o desconto. mas que é sempre perigoso 
çü.o do mercado rtnanceiro. Pe1m1m outros levar a circulação 1idnciaria. na medida em 
que deve-se fixar o limite tln, emissão por lei. que é pedido o 1loscouto. A regra funda
Os primeiros filiam-se ao banl<ing principie mental da reg-ulamentação commercial da 
acceito em França. Os sep;undos ;Hlnptam o cmi::isüo consiste em fazei-a depender do curso 
currency principle admittido na Inglaterra, e do cambio. Qunndo elle é füvoravel. o banco 
consagrrtdo no acto de 44 pelo celel.ire bill de não tem que temer e pódo dar satisfação ás 
Robert Peel. Como sabe a Cnmam, na ln- neces:;idacles da ci1·culnçiio do commercio e 
glttterra a emissão é indefinida. e~quan~o é augmentn a sua emissão, pois que não precisa 
coberta por uma reserva. metalllcn. equn;a- defender a sua. reserva, ou o seu encaixe con
lente; o -projecto, porém, a estabeleceu indeti- tra a, exportac;iio do onro. Na hypothese con
nida, iilimitada. com uma reserva met::i.llica tJ·a.ria, é preciso pagar os que veem pedir a 
de um meio !! O acto de 44 fixou nm maxirno conver&'io, o banco preeisa mesmo âs vezes 
ao qual não podem exceder os bilhetes emit- defender o seu encaixe e eis a razão 1101· que, 
tidos fóra da condição acima designada. Au- para não emittir, não alargar a sua emissão 
torisou-se a emissão de 14 milhões repre- elle eleva logo a taxa do desconto. E' 
sentados por 11 milhões de fundos publicos e minha. opinião que o systema convrecivel 
o excesso pelos valores de carteim.. exige para ser posto em execução o cambiofa-

0 SR. OITICICA-ls30 não é exacto vor:wel e não poderá no nosso paiz ser obtido 
o SR. SERZEDELLO-V. Ex. não 0 póde sinão lentamente como consequencia da re-

ducção successiva de nossa moeda inconver
contestar, afilrmo íJUe é. e comprom.etto-me sível Rela aftluencia do ouro para o nosso 
a provar a V. Ex. quando quizer. Além d 
desse limite toda a emissão devia ser inte- merca 0 • (A.poia os.) 
gralmente representada em ouro. A illustrada commissão consignou no pro-

Sabem todos que o acto de quarenta e quatro jecto as idéas da lei americana de 1863 nos 
não conjurou as crises nem diminuiu-lhes a Estados Unidos e que não foi em suas re
violencia. Dahi veiu a necessidade de, garan- stricções moditicada pelas leis posteriores de 
tindo o reembolso, dar todavia maior elasti- 73 e 75, mas esqueceu-se de observar que là 
cidade á emissão; é assim que o Banco Austro- procurava-se justamente .diminuir o direito 
Hungaro autorisn, emittir, além da reserva de emissão, cercear a liberdade 11ancaria pelos 
metàllica, duzentos rLilhões de florins e que abusos que se haviam dado ; lá caminhava-se 
estabeleceu-se a lei do terço que alguns da liberdade, da livre concurrencia para a 
paizes levam até o 1/4, obrigand? os bancos a unidade. Si não se voltou. completamente ao 
guardar, como reserva, em espec1es, essa pro- Banco Nacional de 1790, foi porque era im
porção em relação á sua circulação de bilhetes, possível romper com o passado sem re:;peito 
.reserva.de que .não .. poderiam dispor sohpre- as,tradicções e ás exigendasattendiveis ': ·· era · ·· 
texto ale-um. preciso fazer concessão ao espirito de inde-

Vê, poi~, a ca.mara como julga-se até pendencia dos estados; mas o e:ffeito da lei fo1 
hoje diffic1l orgamsar um systema efflcaz reduzir espontaneamente o nume~o de bancos 



Câmara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 15:59 - Página 33 de 34 

620 Sessão em 28 de Julho de 1891 

de emissão e especialmente estabelecer ~ 1 O SR. SERZEDELLo-... A garantia territo
unidade de circulaç·ão, abolindo esse numel'o elos bilhetes, Sr. prssirlente, foi neste as
e.xtraordiuario de bilhetes de todas ns côrns sumpto o maior e1·1·0 tlu. constituinte franceza; 
e lle todos os desenhos onde a. fraudJ e a fa.i- os assignado::; eram reembolsa.veis á vista. em 
sificação achavam ninho. bens mteionaes e o decrete de 89 não lhes 

Entre nós é o contrario; os estados nunca, havia dado curso {orçi\do, e antes de chegar
tiverarn instituiçõe~ uancarbs deste genero, se ao papel moeda de 90, a clescontiança era 
e a pratica e a e.xperiencia dadas ao ministro enorme. Em vão o llirectorio pela creação dos . 
da ti.l.zenda do Governo Provisorio o con- mandatos ter!·itoriaes immecliatamente conver
venceram da necessidade da unidatle que o tíveis em immoveis quiz evitar o iuconveni
pr~jecto vem destruir. ente da garantia. territorial; esta modificaçilo 

Sr. presidente, vejamos ate onde o projecto do pagamento em immoveis não correspon
daillustrada commiss·:to respeitou a lei ameri- deu ás necessidades e o desastre veiu porque, 
cana, onde inspirou-se, e cujas disposições como diz um notavel economista, põe.:se 
transplantou. uma libra no bolso, mas não se pó:le trazer 

A primeira restricç;io ela lei americann. era um campo debaixo do braço. 
a seguinte: Os autores 1Jo projecto, sem attencler a 

« Antes de começar suas operações, todo e isso, moditicaram a disposição e e assim que 
qualquer banco d6' emissão devera adquirir diz o art. 2°: ~< E' vedado aos bancos de 
valores em fundos publicos (bonds dos Bsta- emissão serem possuitlores de acções de banco 
dos Unidos) para um•~ somma igual ao terço do e companhias indust1·iaes. » Porgnnto: que 
capital realisa.do.» quer o projecto '?Será evitai· 11110 os l1ancos 

O projecto diz: ((as sociedades anonymas caucionem ac<;ões de outros bancos, titulo::; 
com lins banca.rios para emittir liilhetes de- ele ernprezas e de companhias que lhe mo
verão depositar 30 º/o do valor realisado em reçam conHança e S(:tjam um 1Jom 11eg·ocio p:u«L 
onro, em apolices d~~ divida. publica. ou titu- seus accionistas ? Seria ab .. ;urllO ; llJ11::; :,;i mi.o 
los quaesquer do Estado.» é isso, uma vez não cumprida a condii;ão do 

Ha. duas cousas a notar : primeiro, ó que res.g·ate,o banco é o possui1lol' da nwii.o e 1leve 
o projecto não quiz o terço, quiz ser um pouco !'azer della o que mais convier tL seus intor
mais generoso, acceitou 3U º/o ou menos; se- e:::scs. (:lpoimlos.) Não com prehent.lo qu1; 
guuclo lá aclmittiu-se o úoncl ou titulo pulJlico vant<l:::·e:n ha ne.:;sa restricç~ão, reduzindo us 
correspondente ú no:sa apoiice-ouro ; o pro- IJancosapenas ús operações de desconto e de 
jecto admitte toda a especie <le titulo como si deposito. 
simples papel fosse o bond publico nos Esta
dos Unidos ! ! 

A lei americana dizia.: 
« Essas obrigações serio depositadas no 

thesouro federal e, em troca. deste cléposito, o 
thesoureiro geral entl'ega.r'á bilhetes ú. vista 
e ao portador para \?O 0 /o do va.J.or corrente 
das obrigações depositadas.» 

füta d.is posição é sem a,lteração {I, do§ 2° do 
art. 1° do prqjecto. 

Como vê a,_c 1rnara, este s3·stema america
uo era o <Unoetlamento de sua divirla e si tinha 
a vantagem de evitar a insolvabilidade não 
evitava a cessação do pag:.1.mento; e como o 
projecto manda que ante a recusa de conver
são haja logo liquidação, teriamos. entre nó.:; 
e~ses bancos em liquidação perenrie. 

-~ Dizia. aiuda a lei de 63 : 
E' prohibido a esses bancos comprarem im

t11oveis ou manterem a posse de uma bypo
theca sobre immoveis por mais de 5 annos. 

A commissão da fazenda sem meditar na 
razão que havia inspirado essa disposição, 
s~m comprehender que ella estan alli para 
evitar o desastre dos assignados que tinham 
para garantia bens territoriaes .... 
' "º·SR, {lfTrcr<:A-NãO·tgenh<H.", .. mfo ·fü~ eSS'J.;'\); 
razão do desastre dos assignados e sim o seu 
grande numero e o abuso. . . 

Penso que essas regl'as !iegativas, essas 
restricções estorvam, em purn. perdtt para o 
publico, para o commercio, a liberdade do 
banquefru,crhtndo dilfü:ul•hdes ús tmnsa1.:ões. 
E' natural que os governos ex:.~rçam severit 
liscalisaç:ã.o e os obriguem a rmiol' ticleli
dade aos contractos e á maior honesti
dade nas operações, mas não devem cercear 
as suas nmcções e desnatural-as. 

Continuemos. Diz a lei de 1863: <( Dua.s 
vezes por mmo serão os bancos obeigados a 
communicar o estado de sua situação a.o 
rep1:esentante do governo. >> O prQjecto cen
trahsa ele um modo extraordiuario, porque 
exige que essa, disposiÇ<ío tenha logar annual· 
mente e seja feita ao tribunal d.e contas. 

O que acho, porém, notavel, Sr. presidente, 
é qu13 o prqjecto tenha deixa.do á margem 
duas disposições da lei ele 18líi3, e que foram 
as mais g:trantidoras e as que produziraú1 
m~l~or resultado. São as disposições que 
ex1g1am que os bancos depositassem em moeda 
!egal, isto é, ouro, 5 º/o no minimo do 
importe de seus compromissos e 15 ° / 0 em 
especies dos depositos feitos. 
. A lei americana não teve por fim introduzi!' 
rthuso:;· 11 ·shw cone·gíi-ôs; ena não visava" 
estabelecer a moeda conversível e a circu
lação metallica de que gosavam em conse-
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quencia da riqueza, e do angmento da produc
ção dos Estados Un_idos; elln. 9niz _evitar os 
nrandes inconvementes da d1vers1dade de 
~10eda, e foi por is~o que consngrou,disposiç~o 
identica :'1 do projecto, para esse lim, e qmz 
especialmente cercear n. lih<wdarle :unpla, de 
emitti1•. 

Mas, para 1i1ustr.w que lú mesmo clla tem
se prestado a ab-:;.sos, hasfa dizer que na cri~e 
de. n, ,já neste regimen, :300 bm~cos liquida
ram e 100 falliram. Já vê o meu illnstre col
le.o-a por Alagoas que o seu projecto não nos 
co1duziria a folieidade. 

A hora está adiantadissima e é p1·0ciso ter
minar; o farei, porérr., repetindo as palavra,s 
do grande estadista italiano Minghote, ainch, 
ha dias, transcriptas pelo Pai:; qunndo pro
curn.va-se na Italia, ja 1lepois dos grandes b·}
neficios que lhe trouxe a snn. uniôcaç·ã.o pelo 
ang-mento de sua força moral, de sua pro
<lncção, introduzir o papel conversivel de nm 
jact.() por meio d1~ lei.~ : . . 

« Snrr!lil1e nn sogno 11 pcnsarlo. La dum
nnzione non 1rno vBnit'e chn d:dl' etncazia dei 
nostro lavoro, tlalla no::;tra prn:lnzionc. )) 
(Az10iarlos: muito !Jcm, muito bem.) 

O SR. Orncrc,\- l\1as apczar disso foz a 
conversão. 

(0 01·adoi· (oi comprimcntarlo por todos os 
seu.~ collcgas .) 

E'' :vliatla n, discussão pela hora. 
O SR. PRESIDENTE marcn, n seQ'ninte ordem 

do dia parí'l. n. sessão de 29 : /·-
/' 

1ª parte 

29ª SESSÃO E:lf 2~ DE .JULHO DE 1891 

Prcsicleilcia do Si-. Jlatttt Jlaclwclo 

Ao mc>io·dia. o Sr. pre5idente declara. não 
lrnver sobrn n, mesa expediente a dar conta 
antes da. acta. 

O Sr. Costa Machado- Venho 
ú, tl'ibuna para offerecer a consicleração da. 
CamnTa um projecto de lei em relação ao 
estado em que se acham as societlades anony-
mas em nosso paiz. . 

Não me inspira o orgulho ou a vaidade, 
para. affirmar que o assumpto que venho 
teatar é de summa irnportancra. Julgo que 
13sta na consci neia. de todos os meus collegas 
n. g·randeza da materia. 

'Ha poucos 1lia.s, o illustre deputado por 
Minns o Sr. Feliciano Penna, a,presentou um 
reque;imento, ch::trnanclo a <~ttançã.o ilo 
g-overnu sobre o grande pre.in1zo rinc o 
Tlle~onro tem solTritlo pelo racw de m111tas 
sociedades anonymas não terem entracfo pn.rn. 
o mesmo Thesouro com o imposto de 1 1/2 °/u 
sobre vS seus fabulosos dividendos. 

Ness:t indicação eu vi ostensivamente da, 
parte de S. Ex. o int:nto de zelar os ?iDh_ei
ros publit!os; mas, v1 tambem que o mtmto 
principal da indicnção era outro ; . nem 
eu podia, suppor que o nobre deput;Jdo tivesse 
em vista fazer com que o governo cobrasse 
esses impostos sobre os diyiden~os, que S.E:. 
qua,Jificou de fraudulentos e indevidos. Nao 
podia suppor isto, IJ?rqne estou certo de q_ue 
s. Ex:. não quereria que o governo sanc:!10-
nasse verdadeiros crimes. 

J:<'oi um meio indirecto úe que S. Ex. lancou 
3a discnssão do projecto n. 38, sobre mon- mão P'tra fazer com que 0 governo procurasse 

te-pio dos emprega.dos elas secretarin.s cL1 melhorar e mor;tlisn,r as sor:iedades ano-
Cnmarn. e do Senado; 111~ e t . - 1 3ª Jº - l pl'"·ecto nvi '::;. ,on ·rnuaçao <a. · e iscnssao ' o __ __'._·.L_ __ ____:.Snbscrcvo.-Sr-.- pt'esicfontoAo:lns--ns- idé:1:; 
sohre i-ncompatibiliclades~- apresenta.elas P?r s. Ex., mas as julgo ~~e1ti-

cazes, para o 11111 que S. Ex. tev~ en~ .vista. 2ª pai-te (das 8 horas em deante) · 

Ia rliscussã,o do projecto n. 13 A, sobre 
amnistia aos revoltosos do Pará; 

Continuação da 1 a cliscassão do pro,jecto 
n. 49, sobre circulação monetaria e bancos ele_ 
emissão; 

la discussão elo projecto sobre limitação de 
poder·es dos governudores dos estar:los não 
or"'anisàdos ; 

Por is:;o, Sr. presidente, confecc1 one1 o pro
jecto que vou apresentar ::~ consideração da 
casa. 

As sociedades anony1rn1s eram regidas, em 
sua formação e em sua marcha. pelas dispo
sições da, lei de 4 de novembro ~e 1882 e seu 
respectivo regulamento ; e, mms brde, pe~o 
decreto de 19 de janeiro de 18HO. Nessas leis 
estabeleceram-se as garantias riue deviam 
ter aquelles que de i:oa fe empreg:assem _seus 
dinheiros nessas sociedades, appl1canclo-os a 
fins reaes, beneficos,c·ons e moralisadores. 

Continnacão da discussão do requerhm~ntn 
do Srs Bevih11Jaa sobre a prisão do Dr. Anni
bal Eloy Car·.closo. E' assim, Sr. presidente: ~ue nessas disp?

sições se estauelece a puL·l.1c11~<1rle i. determ1-
Levanta-se a sessão às 4 horas e 20 minutos nou,,se que nenl.mr.na as.somaçao.se rnst~ülasse ... 

d1v ün•de. · sem esta,r subscripto todo o capital, e de
positado 10 ° /o; determ~non-se 9ue foss~m · 
registradas as datas de mstallaçao da socte"' 
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darlr ou tran5r,riptas por escri:itnra publica ; 
tom ram-:;e emii111 tuJu:; as euutelas con
venientes. 

Es::ia. ld, Sr. p1· .. sid mte, tinha po1· fim e 
vei~ razer ce..;sa.r os n.busos que :;e <lavam i;;iS 
soc1ed:ides anonymas, formadas pelo antio-o 
Cod1go Comme:·cia.l. 

0 

Em seguida, creou-se um conselho fisc .1 l 
para todas as sociedades, o que era uma. 
necessidade. l\1as previ1.lon temeu te estabele
ceu-se, de modo claro, que do fundo social 
não se poderia distrahir quota alguma sinão 
pafü o rim da sociedade ; que seus orgauisa
dores teriam um lucro, um provento de 
seu trabalho, mas ueduzido do lucro liquido 
resul ta.nte das operações sociaes, uma. vez 
que se tivesse tirado dessas operações uma 
quota para rundo de reserva. 

. :\lém disto, estttbeleceram multas parü. as 
lhrectorias que infringissem as recommenda
ções da lei, em di ver..;üs hypotltcses delinítl.as: 
o dolo ou a lhltlile na distribukão de divi.:. 
d,~ndos não devido$, qn'~ não l'O$Sem verda
~eiramento os. l'JHO de.dam :;e1· calc:nlados, não 
lornm e:;rp1et.:11lo$; t1rma11do-se assim a re~ 
spousabilidade do:; directo1·es. 

l~staheleeer:un-:-;e tambem as 11euas do c1•irne 
1~e.e)<tellinnnt11 para .. s director·ias que <Wti· 
ni..:10same11te procul'a:sseru levantar as cotaçõe:; 
de suas acções. 

Ora, Sr. pre$idente, nós vimos formar-se 
repentina.mente no paiz,e esvecinlmente nesta 
cidade, um nmni.;~ro immonso de sociedades 
anonynrns; algumas trabalham com toda,:~ 
regularidad~, co~u seu capital integralisu.do; 
outras, porem, so se formaram com o intuito 
especial de ganharem os incorporadores, em 
regra tambem directoee:>. Formaram-se so
ciedades com o fim de venderem propriedades 
fazendas que não achavam compI"c:l.dores · e' 
então~ o que fizemm ~ Entra.va.m com as 're~ 
feridas propriedades para a. ::socieda,fo sem 
que houvesse o respectivo pagamento dos di
reitos; em muitos casos transferiram a pro
priedade sem escriptura publica, receberam o 
seu valor em acções, as quaes immecliu.ta
mente venderam. Disto resulta. a aua.rchia. o 
descredito das sociedades anonymas em pre
juízo publico e particular . 

. c~utras teem uJJ~sad? tauto da lei, que dão 
d~v1dendos gue :sao n_lhos d<t sua pha.nta:si<t, 

• so para ammarem o .1ogo da. bols<t, ue modo 
q1ie RS sociedades uã.o ;.\.ttin·.!°l?ffi o seu fün 

•• gi:•r•1l~ mas o espP.Ch l e premedí tadn pelos 
seus 1ncorrorado1·es, de füzerem fortuna l\.1.
pid;~ e facil, a CtlSla dos accioni::;t;1.:;; affru11tam 
a. lei, porque sauern que estão em um paiz 
onde não ha punição para o crime. 

· ~ão füUo ·· l{e todas <tS sociedades, mas de 
muitas ou. daquellas em que os directores 
com a ma.nha, astucia e subterfugios proprios 

dos veH1acos absorvem o fnn,lo das socie
dades, toruan.fo-:-e millionarios. 

O estado das c0u~as no 00~11 paiz, depois 
de uma febre immensa. em crea<,:ii.o de com
pauhias e no jogo da boh;a, é um estado 
de 1lesanit110, coma.toso-social, em prejuízo dos 
particulares e da causa publica. 

O que conven1 fazer '~ 0 governo não põde 
intervir ; o governo da Republica é verdadei
ramente um poder executivo e, portanto, só 
o Congresso póde fazer leis para conseguir
mos o que a moralidade publica exige. 

Devemos aca,utelar os abusos daquelles que 
teem por fim locupletar-se com a fortuna 
particular de um modo doloso. · 

Nestas circumstn.ncias, muitas sociedades 
anonymas que podiam se!' organisadas entre 
L )s deixam de sel-o ; desapparecida a con
tfança, retrahem-se os c1tpitu.es, e daqui vem 
tambem qu :~ o nosso credito nas nações 
estrangeiras se deprecia, e com razão. 

Em um paiz onde o .iogo, e não o trabalho, 
está em campo par~L für.er a, felicidade de 
ruuitos, onde a lei não e respeitada, onde o 
crime é impune, esse paiz não 1Jóde o:trerecer 
garantia elfica.z e inspirar attractivos para 
chamar C;).pitaes de outros pontos. 

E' dever do Congresso en1pregar torlo o seu 
patriotismo, zelo e enel'gia pira fü.z0r eles
.a pparecer da socieclade este máo est<\r affii
ctivo. Entendo que, em cer-tos casos, os p:tllia.
tivos não servem; são neces:;arios meios for
tes: para o:s grandes males, g-randes remedi os. 
Quando urna parte do organismo · tem um 
principio morbido, que tenile a lavrar pelo 
organismo inteiru, o que se faz? Trata-se de 
lhe applica.r um cauterio, e muitas vezes o 
cauterio eleve ser for-te e energico, deve ser 
ferro em braza. Si o meu projecto ainda. não 
satisfaz o intuito que tenho;p?rtence á Ca.mara 
moditical-o, rejeital-o ou substituil-o, tendo 
.sempl'e e 1 1~ vista o seguinte ; fazer com que 
a moralidttde publica sej<t respeita.da no paiz, 
abrindo as portas do calabouço para os ver
dadeiros criminosos. 

Mando ê:'J, mesa o meu projecto. 

Vem à mesa, é lido, julgado objecto de 
deliliernção e enviado a commissão de consti
t~íção, legislaç~o e j ustiç:t o seguinte 

PROJECTO 

N. 69- 1891 

Toma obrigatorfri a li.quidaçiio ou fusão das 
actuaes sociedades anonym.as, cujo capi.tat 
niio estivei· inlegí·ali.sado. 

A .Assembléa. Na,cional decreta: 
Art. l . 0 As actuaes sociedades' anonymas, 

cujo capital subscripto, segundo seus estatutos 
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\\ou escriptr:ra pu'.Jlica, não .est~ver todo inte-

·
s-raao, serao obrigadas a hqmi:lar-se ou fun
air-se ; entretanto poderão continuar $Uas 
\>pera.ções mediante de;liber::ição dos socios, 
tomada por maioria ele votos em assembléa 
g~ral de accionistas convocada para esse fim, 
e~ando presentes dous terços de accionistas 
qm\ representem mais da metade do capital 
realizado. 

\ 
AI':. 2. 0 A liquidação, fusão on autorização 

do ar\igo antecedente se fará impreterivel
mente:durante 90 dias depois de promulgada 
a preseate lei, sob pena de nullidade de todos 
os ac tose operações pra. ticados pela directoria, 
quanto ~os seus e:treitos jurídicos; e esta 
solidariauente responsavel aos socios e ter
ceiros pre~udicados, n lém tlas penas impostas 
ao crime ce estellionato em que incorram, 
porventura\ pelo dólo ou má fé. 

Art. 3. 0 1~lém dn. acção commercial e mais 
direitos, sr-g'mclo n. 1Pgislaçã.o vigente, cab · 
a. cad • u111 'dos s11cj,,~ •iuPix:• 011 denun1·i;i 
crirnirnd cout·;·:i. o::; .füectures, em cuja acçüu 
e accusação tomará parte o promotor puulico. 

Art. 4. 0 A ~provaçãodoinventario,contas: 
balanço e mais operações das sociedades an
onymas, dada em assembléa geral ordinaria 
ou extraordinaria, até ú presente <lata ou no 
futuro, não derine a acção criminal do art. 3° 
contra os respectivos incorporadores e admi
nistradores ou diiectores. 

Art. 5. 0 Revog<lm-se as disposições em con
trario. 

. ~/ Sala das sessõe::, 27 de julho de 1891.
Costa Machcido. 

Procede-se á chamada, a qual respondem 
os Srs.: Matta Maclm.do, Nina Ribeiro, No
gueira. Para.naguá., A1cindo Guanabara, Bel
t'ort Vieira, Ucllôa Rodr·igues, Indio elo Bra
zil, Innocencio Serze:lello, Cantão, Pedro 
Chermont, Matta Bace:lar, Costa Rodrigues, 
Casimiro Junior. Rodrigues Fernandes, 'Hen
rique de Carvalho, Anfrisio Fialho~ Nelson, 
Pires Ferreira,Martinho Rodrigues, Bezerril, 
João Lopes, Justiniano de Serpa, Frede
derico Borges, José Avelino, J(•Sé Bevilaqua, 
Gonçalo de Lagos. Nascimento, Pedro Velho, 
Epitacio, Couto Cartaxo, Sá Andrade, Tolen
tino de Carvalho, Rosa e Silva, Gonçalves 
Ferreira, Joaquim Pernambuco, André Ca
valcante, Pereira de Lyra, .Annibal Falcão, 
Meirr~ de Vasconcellos, João de Siq_ueira, João 
Vieira, Luiz de Andrade, Espírito Santo, 
Bellarmino Carneiro, Pontes de ~1ira.nda. Ci
ticica, Gàbino Bezouro, Ivo do Prado,' Oli
veira, Valladão, Leandro Maciel, Felisbello 
Freire, Augusto de Freitas, Paulo Argollo, 
Tosta; Seabra, Z~mm, Garcia Pires, Severino 
Vieira,. Santos Pereira., Custodio de Mello, 
Marcolino Moura, Milton, Amphilophio, 
Francisco Sodré, Dionysio Cerqueira, Leovi-

gildo Filgueiras, Cardoso de Mello,. Me
drado, Pri:sco Paraíso, Moniz Freire, Athay
de Junior, Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, 
Oliveira Pinto, Virgílio Pessoa, Manhães 
Barreto,França Carvalho, Baptista da Motta, 
Luiz Murat, Erico Coelho, Fróes da Cruz, 
Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, Jacques 
Ourique, Aristides Lobo, Mayrink, Furquim 
Werneck. Jesuíno de Albuquerque, Vinhaes, 
Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, Badaró, 
João Pinheiro, Pacifico Mascarenhas, Gabriel 
de Magalhães, Leonel Filho, Jacob da Pai
xü.o, Chagas Lobato, Francisco Veiga, Costa 
Senna, Lamounier, Al varo Botelho, Gonçal
ves Chaves, Americo Luz, Dutra Nicacio, 
Corrêa Rabello, Manoel Fulgencio, Astolpho 
Pio, Aristides Maia, Carlos Chagas, Francisco 
Amn,ral, Domingos Rocha, Costa Machado, 
Domingos Porto, João ele Avellar, João Luiz, 
Bernardino de Campos, Francisco G lycerio, 
Cesario Motta, Adolpho Gordo, Domingos de 
Mome,,, Carvalhul, Angelo Pmlleiro, :\Iursa, 
p ,, ulinu Carlu:;, GostLL Junior, Rodrigues Al
ves, Al.tfeuo Ellis, Moreira dn Silva, Almeida 
Nogueira, Rubião Junior, Leopoldo de Bu
lllões, Guimarães Natal, Azeredo, Caetano 
de Albuquerque, Bellarmino de Mendonça, 
Marciano de Magalhães, Eduardo Gonçal
ves, Fernando Simas, Lauro M~ller, C~rlos 
Campos, Schmidt, Lacerda Coutmho, Victo
rino Monteiro, Pereira da Costa, Borges de 
Medeiros, Alcides Lima, Abreu, Cassiano do 
Nascimento, Demetrio Ribeiro, Menna Bar
reto . 

Abre~se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa partici

pada os Srs. Paletta, Retumba, Barbosa Li
ma, Miguel Castr~, Amorim G~rcia, Pedro 
Americo, José l\rla.mtno, Theophllo dos San
tos, Arthur Rios, Paula Guimarães, Nilo Pe
çanha, Urbano Marcondes, Cyrillo de_Lemos,._ 
Viriato de Medeiros,Alexandre Stockler,Gon
çal ves Ramos, Ferreira Rabello,Bueno de Pai
va, Moraes Barros, Carlos Garcia, Antão de 
Faria Tbomaz Flores, Homero Baptista a 
Roch~ Osorio: e sem causa participada os 
Srs.: Almino A:ffonso, .Raymundo Bandeira., 
Pires e Albuquerque, Joaquim ~reves, Fr~es 
da Cruz FiO'ueiredo, Fer·re1ra Brandao, 
Viotti, Monteiro da Silva, M[Lrtioh~ f'rado 
Junior Lopes Chaves, Rodolpho Miranda, 
Fleury Curado, Julio de Castilhos, Ernesto 
ele Oliveira e Fernando .Abott. 

E' lida,e posta. em discussão a acta da sessão 
antedor. · 

O Sr. Jacques Ourique bem 
a contragosto ·vem ainda uma vez reclamar 
contra a publicação dos debates. 

Parece-lhe que deve haver nisto o maior 
cuidado, porque o Sr. presidente bem sabe 
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que o futuro ha de julgai· por nquillo <J:Ue t\ O Sr. '"Vi°iJ.haes (paYa 1.mui c:cpU.caçüo /. 
Camara deixar escripto ern seus .·lmw.r~s . p~s.~oal) - Si·. presitlenté, o digno 1'3P 1·e~ent 

Houtem, qua:odo fo.ll:ivit o nobi'e deputarlo tünte 11<1, Capiti\l L"e<lel'al. J'efer. iu-se na recla . 
-pela Capital Federal, dizendo cll t\ qne ::i i lh:i 11: aç'io que ac;"ba, ,1e fazer, ao topko do nw1 
de Fernando de Noronha er,:. a chn·o ~:; ti•:i.- discur~o de !wnte:n, em que fratei ria ilha, (f 
t egica. d<• defeza da cost" do Jlôl'te, o orndor Fei•mrndo de Nol'onlrn. · . 
contestou esht asserção, e ,julg-a que n cont135.. J:;u disso, Sr. prn~i(.l.>nte , que ~ssa ilha o/·n. 
tou estribado em dados technicos. um ponto e:::tmteg'ico de gl'ande 1mport iw::i:.~ 

N bl" no Atlantico stll; 1H(o lallei ern (;!\ttvl:). i 
~a µu icação do deboJe, o seu aparte foi 0 meu colleu-:L reforin-se, J>O!'êii1, a ,/esta. 

supprimido, di?endo-se sómente : - O :lt•. ~ 
.Jacqnes Ourique da um a parte ,- <~ 0 nobre phru.se ; não •~ proferi e dechtro <• V/ Ex. 
ú<:p~tado ~dmira-se de qrie, sendo 0 aparti,;,ta '!Ue não costumo altei·;n• os metis dismrsos, 
mlht.'tr, nu.o considere a ilh<1 de Fern-tn:lo de o muito meno:> snpprimir a.pnrtes. / _ 
Noronha pon to importante como ponto mi- . Não entrei m\ qnestão de saber s~füi1vrn. •~ 
litar. · ilh a de Fernando tle No1•onha, perti;nccr ou 

Não foi isto 0 que 0 orador disse; e e nã.a ao estado de Pernambuco . i 
preciso que a verdade fique e~ripta.. O SR. PRBSIDBXTl~ - Peç.o ao no~re d~pu-

Disse que aqucUa ilha nito em. a chave taclo que restrinj:'l.-Se á. sna explietç..io. 
estra.tegica. e està prompto a. <lemonstrnl-o O Stt. V1.xrrAES - E' o que estiu fü;:endo. 
quando for necessario . :\. clrn:ve estm tegim Niio tenho absolutamente interfsse em n. l
preene11e condiQões que não p1•eenclrn nqu0!le te1·;u· o que dissri , nem por tihn<t :ilg-11m:i 
Jl?nto como bnrn de opcraçüe:>. Isto foi o que toco em ap~rte:; qno no meu disctmo \'e-
d1sse. 11hnm. · 

Està, pois, o discurso <ilteraclo n~ste ponto; E' dn.dn. pnr app:·oY;\da :1 ::ictil.. 
e tanto mais deve reclatmr contrn. isto, qua.n- o Sn. zu Si·:cr~F.TA RIO (<i:rvii;dv de 1") d:'i. 
to m~i;; de uma vez vu que os Lliscursos pi·o- con t:L do ~egui n te · 
nunciados nn. Camara s:io :ilteraclos em H6ns 
o pensamentos. Não ndrn isto reguti1r. ES.PEO!SNTE' 

Entende que o deputado que pro1rnncin. nn 
Gamara um discurso deve peusar l)astante Ofücios : 
antes de enunciar as suas nsserç.~es, TY.rn. não Do Ministe1·io dos ~fogociq'l do lnterio1•, de 
ter nece'!Sidade de modificn.1-a.s,. compl'omet- 2.'5 do coi'r<rnte, enviando o!requer !meuto de 
tendo murtas '\'ezes as sua~ oprniues. Joa.no;i. P int•.> de }lenJoo•:"-i./ pedindo se1· iu-

Ha ainda uma omissão 11ne lhe parece grave, cluid:L ua li:>ta da.s pe:;soa:; •1Ue rec~lliàm pen
~,tt~nde~do a que, do que ficar escripto, é que sões do $r. D. Pedro <le :\..IC•tntn.1·a.-A.' com-
~ !Hstor.w. s~ ha de servir para se s:1h~r o que missã.o de faiench. . . 
foi a primeira a.ssemblê<i. republicana. Do mesmo ministerio · d~ 24 tlo cot•1•ent1~, 

Qua.udo falla:va o nobre deputado por Sã.o enviando o reqne1'ímen!o ele The1•em Rocha 
Paulo, o orador ouviu um membro d.istincto de Figneiredo , pe !inrhn ima J1ensão . - A· me.~
Lles_s;i <leput.lç>.<1o dizer, em aparte, J"epetido m ;i commissiio. 
mais <le umn. YC;!, que o 11.ctna I goverM.dor tl.c Do mesmo min i->te:'io. de 27 t!o corrcnto, 
S. Paulo estrrn~ _ac~ualm~nto tot•r·ei::to por enviando os rerpieri m~nto.s do cx-1° fi:t1·gonto 
abandonar t:t po!JtJcii. do sr. L uc:ma. do 10° batt!hão de infü nfarfa Antonio Pen 

e Stido de Oliveira, Gtülherminn. Gonç~llV 'JS 
_omprehende o Sr. presidente que e neces- Amtl.1\l Ca.r;loso, Fi·rneiscn. JOt\qUilla dd :\fo-

sa.r10 que fique cons'1crn"do "~te "parte r 01· . · ue elle ex rim ~ " · .:-- " - ' 11 - rnP-s e Ca.rolrn ~ Felrztwdti. de Garvall.lo, pe-lem .d e. P. "'e u.m' ,?P1mao, .que. no f~turo . dindo i:iensão.-A' mesml\. eommíssrto'. 
ver a Ílis r ,.JUl,..,~~~i Rº" quem ti v~ i- de e::;<:_re- Do .Min~sterio uo:; Negocio;, da. Guer1·a, de 
duas rec~fg~,~a õ~e:,L,L vama.m. Por ts~o fnz c::.tas 2.? tlo c:irrente, envia.ndo o l'<HJU.~1·i~ento _de 

ç s. .rntonia dos Santos "\zevedo, pearnuo penstLO • 
. O . SR. PRESIDENTE - A mesa · não póue, - A' mcsmn. comn;issrro. 
ioJehzrnente, dar remedio ú. recla.mação no Do M:iuister·io 1los >ie;:ccios da Ic~ ll'Ucç:ão 
nofo•e d •pubdo. O:; di::cur-sos si'í.o em .!?'<H'::J P1i.l1iica, Correios e Te!egfaphos, de 2:~ do cor
revjstos 11elos seus an tm·es. Este n~.o ~o foi rente, enYian,lo, em re:;~o::;ttt n.o oificio tl~ :; t:L . 
po1Y;ue não foi publiCêt{lo na iuteg-rn., e a.pcnlls C:.tJU~rr1. 1le 18 cto me:;mo muz, eoi>ia do 
em ~xtracto. Em todo 0 ca.~» o Ol.'Ml or quanuo o~flcio do directrir 1h Escol<'- Polvtec~hrnca. so
reve º- se u discurso pôcle retir:~1· os apa.rt~:; bre a nomeut;;ão e po:;se J o e;;pihi.o-teuente 
que na:o quize1• qu~ seji.tm pµb licados, nero a Cordeiro d~. G:1-.:.1ça. -A. quem .. fez u. ·t'equisiçü.o · 

· mesa l'Qde ter acçã-0 ~obre isso; tanto maic; (commíssão de instrucção publica). 
quan~o ·.V. Ex. sabe que os apartes não são Do Ministerio . dos Negocios ~o Interior, de 
perm1tt1dos pelo regimento . . 24 do corrente, e~viando o otlic10 do gover-
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.nador do estado do Rio Grande do Norte, qnc 
solicita um credito de 200:000$ para. soccu1Te1· 
à população de varios municípios elo ~(!r·tiio 
cfaquelle estado, flagellado pela secca.-A' 
commissifo de orçamento. 

Requerimeotos: 
De José Custodio Muniz Barreto e l\fanoel 

Augusto Barbosa da Veiga. ex-1°s ofüciae::; da 
secretaria. da Gamara. do~ Deputados, pedindo 
melhoramento de ariosentadoria.-A's co:n
missões de policia e orçamento. 

Dos continuas do Thesoul'o Nacional, Pe
dindo equiparação de seus vencimento5, aos 
dos continuos <las oulras repartições. - A' 
commissão de orçamento. 

De João Simões Lopes Netto, pedindo ise!1-
çã.o de direitos aduaneiros para a ma.teria, 
prima importada'para fabricar phosphoros.
A' commiss[o de fozentla. 

De Adolpho Fortunato Hasselmann, pedindo 
a patente honoraria de capitão de fragata da 
marinha de guerra, nacional.-A's commis
sües de constituição, legislação e justiça e de 
marinha e guerra,. 

Da cornmissão directora. ela Grande Expo
sição Continental ele S. Paulo. pedindo um 
auxilio de 1.000:000~. - A' commi:;são de or·-
çamento. ·· 

O Sr. Gabin.o Besouro-Pre
ciso, Sr. Presid.mte, da benevolenci;t üe 
V. Bx:. e da Camara para, ag considerações 
que vou fazer aproposito ele um requerimento 
pedindo informações ao governo, e careço 
tanto mais dessa benevolencia, quando cor'l'o 
o risco de cahir em censura de alguns 
Srs. deputados, c1ue entendem que o tempo 
zasto com estes requerimento .~ e um tempo 
absolutamento perdido. 

E' preciso dizer . q ne nã.o entendo assim, 
porque desde que o regimento designa. a 
prirneil'n. horn. do expediente pa.1·;1. a :1.i1re
::;enta<:ffo desses requeri meutos, não se. pode 
consid.erar tempo perdido quu.ndo se tr'iüit 

de interesses muito sérios tnes como os di
reitos dos cidadãos, as liberdades uublicas t~ 
o cumprimento á lei. ' 

C'?iI SR. DEPUTADO-ISS' l é tempo perdido, 
porque o govc.:rno não foz easo dessas consas. 

o SR. GABrno BESOURO- H011tem T'ecebi 
um telegramma de um l'<õpresentante do Con
gresso de meu estado,commnnicando-mc acon
teci meu tos que de algumn. sorte· alter;un :t. 
ordem publica <iili, ;1 1..:ontecimentos qu(~ furam 
provocados por um funccionat'io fedet·al, o 
ca.pitão do porto ultimairnmte nomeado p<~m 
aquelle estado. 
·· ·· PaN que a. Camül':1 comprehend~1, bem como 
se deram esses factos, preciso dizer alguma 
cousa sobre os antecedentes que a elles se 
prendem . . 

Estn.va en ern idagúts, i"JUauJo houve umn, 
greve dos trabilllrndores de earg:1s e descar
!.Cas dos navios e nl~urnas casas commerciae::; 
~aqnell:t cidad_e, cori'roem:wdo-se com a::; exi
g-enci<Ls dos g-revistas, fücilmen te ac~ederam 
:tugment:tnrlo o:; sn.lnrio:; c!ari uellcs trab~dha
doi;CS, poi.~ ciuc er<~ essa a. i;Un. exigencia. 

Uma. ca::;a estrangeir·a, porém, que tem o 
commercio r hquclltl cilb,1.lc <] uasi rnonopoli
s::do, re:;btin insultando o povo o declarando 
que ,,1·ef,31·L. pa.g:u· o ' que elle::; exigiam a 
outros individuo.:; vindo do S. Francico ou 
de Perna1m1uco, do riue S:t tisfazer os exigen· 
cL1s do povo que se levanta.vn, naquella oc
c .1sião. 

O pe.ssoal mandado vir nrto qniz sujeitar-se 
tambem ao trabalho, conforme as condições 
que lhe offereciarn, levantn.ndo-se grandes 
clamores e corremlo perigo de ser perturbada 
n. ordem publica. 

Então, por peclitlo do governador e do chefe 
ele policia, que alias nrto primava peln, ener
gin, e por urna ini::iativa p['omptn, nesta ques
lii.o, teve um offi:.:ial de nmrí 11 ha, o 1° tenente 
NoiJrega., que lia.via exercido até então o 
cnr·g-o' de ~otpifüo do porto, de inter.vir no 
contiicto, e entrar cm accordo org<UHS:tllllo 
uma ta.bella de sab.1rios, com a qual se con
fol'mar~un as casas commercif:.e::; e os gre
vistas, que \'Oltaram ao trabalho. 

Acontece agora que o act11al capitão rlo 
porto, nomeado em snb:>titui<;ão ao tenente 
Nob1·eo-n, por conveniencia, politic<~ e exigen
cia do ~lctrin,l govern ulor e elo senador Pedro 
Paulino, alteron, não sei porque e com que 
autoridade esta tübelb e isto deu logar a 
urn;:i. manifestaçã.o de tlesagmdo,. que terhL 
trazir!o conse~nencLts muito serias, si não 
·fosse ;t intervenção do mesmo tenente No
!lrega, qne é rfopnfado ao Congresso do Estado 
de Alag-oa.s. 

:\ popubc{ào :ünda nito estú. calnrn,; ;..:· r<~ ve:; 
acontecimentos estão p:H'<l n.ppa.recer, devidos 
á imprudencia do vice go....-ernador em exer
cicio, riue se o~~tina e~ co~1s~rvar-se no .. 
cargo, apezar ele ,1a. ter sido rn~1mado pela, 
Cama.r;"L e pelo Senado a que resigne o logar . 
e chame o seu sub:;tituto leg"1l, voltà.ndo 
pm·a o logar do tribuna,l sup~r1or de ~ustíç.<i, 
p;lra o qual í'ôi nomeado dep01s de eleito go-
verna.dor. · 

ü Congresso e o µovo tle .Alagô~s não 
s1 bem d0 que meios hão tle lançu.i· ma.o par<t 
obri,,·ar· ao respeito a Constituição. 

l::;to é uma ::;itnaçi:i.o anortrn.tl, em um estado 
pacilico como o de ~üagó<t::;,_ um estado gue 
tem homens para ser ::> pre~ldeute e. o v1ce
presitlente rht tteoubhca e tem mais dous 
irm~os do ··Presidente, · s~nadores no Senado· 
.federal, não encontrou entretanto um ala
goano pa.rà seu vice-governado~. 

E' preciso que a Camara saiba que esses 
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acontecimentos teem tambem por origem a 
cnpacidade mcral de 2\1anoel Araujo Goes, 
hoje govemador em exerc.icio no e~ta,_:o de 
Alagôas ; e to<Jos s<1bem que 1,asta citar este 
nome para se fazer hlea da rnoralidadt!, de 
quem hoje rlirige os destinos d<L minha 
teri·a. 

Este homem, pm• quem o Sr. Pedro P;m
Jino quebron lunç~1s, e por quem o Sr. Luce
na enterveio na eleição, expedindo telegram
mns ameaç;i.ndo em"{ll'egados publicos com 
demis5ão, e -procurando estabelecer revali
dades entre o povo dos diversos estridos, di
zendo ,;er eu inclinado a politicn. sulista, esse 
homem imposto ao meu Estado por essa for
ma, é um homem que tem processo instau
rado por crime de defloramento n' uma menor, 
na propria cidade de l\Inceió, quando chet"e 
de policia, 1iouco tempo antes do advento da 
Repu!tlica. 

Lastimo Sr. prcsi<lente, que, em favo1· d..: 
Alagô;1::>, 1mr;1 verbem1· e~ses racto:;;i :;ó :>e 
levantem n~ vows de dous clepntnd0s, ;1 miuh;t 
e do meu collegn. D1·. Oiticic;1, rrue tanto 
tem lwnri1dl• a repPescntuç~ío dnqnel le e:;tado, 
composta. de 6 cleputados, e que acha-se re
dnzidn :1ctnnJmente n. 4. A voz tle dous tios 
meus lHesentes collcg-as ni\o se fo,z ouvir ; e 
um Llelles até me r•nrece que p1•ccisa de uma 
licença para. ir tratar de eleiçilo nas Ahlgô~s. 

Recebi de um deputado ao congresso ala
goano o telegrnmma que vou lei·, e por elle 
verá esta Gamara a situação delicada em que 
se acha. o meu estado; e em vista delle re~ 
solvi fazer um requeÍ':imento, pedíndo infor
mações ao governo sobre esses acontecimentos. 
Diz o telegr-amma (lê): 

« Ü<l.pitão do porto alterou minha tabelta 
da greve; o povo levantou-se com coragem 
inaudita e desacatou-o. Requisitou força de 
policia que veiu e carregou as armas e si eu 
não interviesse correria· muito sllngue. Oca
pitão do porto capitulou. O povo acompanhou
me e ao senador Menezes até Maceió em ma
nifestação a P~ltria. Os animos estii.o exalta
dos. Amanhã soluçio definitiva. Domingo 
meeting e depois ·~ » ·· 

que não pagasse impostos. Par a os governos 
iJlegaes e despoticos, medidas extremas e 
ener·g-icas, pm·cprn pa.ra. grandes males são 
precbos grandes remedios. 

Mando, pois, a mesa o meu re'l_uerimento. 
Bem sei que põde acontecer que a resposta a 
este requerimento seja o silencio ou uma 
evasiva por }larte do governo; mas em todo o 
C<lSO cumpro o meu dever, mostrando aos 
meus concidadãos e conterraneos, que estou 
aqui de sentiuellil., sempre vigiando pelos 
seus dir eítos e polns suas liberdades. 

Vem á mesa, é lido, a poiado e sem debate 
a.pprovado o se~uinte · 

Requerimento 

Requeiro que o Poder Executivo, pelo Mi
nisterio da 1'.farinha, informe si teve conhe
cimeutn dos f!"l'aves :1contecimentos havirlos 
liont~m em Maceió, pt·uvucad,,:-; 11 .. Jo actual 
capitãu do porto, que, em ud1·iz11eulo uos le-
0·itimos iutei·esses do povo e em provei to de 
~asas commerciaes da lJra r;a duquella cíclaJ.e, 
alterou uma. t:ibella de salal'ios dos tra ballm.
dores de estiva organisada pelo seu anteces
sor,de accordo com as pPopria.s caslLS commer
ciaes, tendo em seguida de recuar do seu 
acto compellido pela j usta indigu<lÇÜ-0 pop u
lar, e que providencias tomou ou pretende 
toma.r, em vista do occorrido e no sentido de 
fazer com que aquelle funccionario redera! 
cumpra imparcialmente os seus cleveres. 

Sala da.s sessões, 29 de Julho de 1891.
Besouro. 

São lidos, julgados o~jectos de de liberação 
e enviados as rt:spectivas commissões os ::se
guintes 

PROJECI'OS 

N. 67- 1891 

Estabelece a competencia d o Governo Federal, 
e dos estados para construir oi 1, conceder 
tinhas ferr eas. 

Eis ahi o telegrarnma que recebi ; mas os 
espirito~ ainda não estão tranquillos. O Congresso Nacional decreta: _ 
"" 'o SR. SEVEruxo VIEIRA -E' bom v. Ex. Art. 1.0 8' da exclusiva competencia do 
a_~on seH1ar que se,jam prudente:>. · Governo Federal const ru'tr ou conceder linhas 

·Ó SR. GABINO BESOURO_ Si eu tivesse de ferr-eas nos seguintes casos: 
aconselhar os meus companheiros rle opposi- l. Quando ligarem as capítaes dos estado.> 
ção elo est ado de -Ala gô<1s deante da s ituação a séde do Governo Fedefül ; 
cütiCi~ em que $e acba o estado, deante ll. Quando, satisfazendo in teresses inter
do governo illegtd de um homem que;, se nacionaes, e:;tabdecer comrnunicação entre o 
obstin<J em manter-se no poder, a.pezar da territorio da Republica e paizes ümitrophes ; 
lett_r~ ~X:f!L'e:!>a dr~ Cónsti.tuiç.ão,- q_ue ·:: \n~om:... l IH• Qi:_~ndo ·p1:eene;he1:em fuJ.s · e~ü-ate~cos · ·· 
patib11Isa, eu aconselharrn. que, si nao t1 ves- em relaçao a dete~a nacLOnal, nas froiitell'as 
sem ~eios de depol-<:1, se retirassem decla- ou em pontos convenientemente estudados ; 
rando illegal o seu governo, e dizendo ao povo IV. Quando constituirem prolongamentos 
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de estradas gi>raes, conslT'uirlas. concedidas ou 
su.1veucinnauas pelo Gov.~r·n·' Fe1leral ; 

V. Fin:: lmente, quando ligarem estauele
cimentos geraes, civis 011 militares, custeados 
pela União, a: portos de mar ou estradas 
geraes. . 

Art. 2. ° Compete aos estados construirem 
ou conced~rem linhas ferreas nos seu.:; ter
ritorios, em todos os demais casos. 

Paragrapho unico. Si as linhas tiverem de 
se prolongar a outro estado, a concessão de
penderà do accordo dos governos dos Estados 
interessados. 

A rt. 3. º Os governos federal e esta<loaes, 
meàiante accordo prévio, poderão construir 
as estradas que sejam de commum interesse. 

Art. 4. 0 Reciprocamente, os governos fe
deral e estadoaes respeitarão, nas concessões 
que fizerem, os direitos que um delles tenha, 
no que diz respeito a zonas, entroncamento 
ou cruzamento por concessões anteriores. 

Ar·t. 5. 0 O lloverno Federal não poderá 
vender ou arrendar fl particulare;; us estradas 
que pertenc;:1m à Uniã.o, sem previamente 
ouvir os govemos dos estados para o fim de 
preferil-os em igu:ilrtade de condições. 

Parngrapho unico. Quando a estfaJ.a cortar 
•lii.·ersos estados, serão todos onvidos. cada 
um sobre a parte comprehendicla. dentro do 
t'3rdtorio respectivo. 

Art. 6. 0 Revog,tm-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 28 de julho de 1891.
Angelo Pinheiro.- Borges de Medeiros.
Leonel Filho.- Aristides Maia.- Andre Ca
valcanti.-Ivo do Prado. 

A' commissão de constituição, legislação e 
justiça. 

N. 68 - 1891 

A.ulorisa o governo a aUerar a tabella de ~en
cim.entos dos operarios e serverites do arsenal 
de marinha do Para. 

Tendo o governo por decreto n. 1310 de 17 
de janeiro do correute anno alterado a ta
bella das gratiticações do pessoal do eiitado
maior e menor da armada, na parte relativti 
ás diversas commissões à elle comrnettidas 
ncs di1Ier·entes estados da H.epublic~t , para dar 
cumprimento a um preceito constitucional ; 

Consillerando que não foram inclmdos os 
operarias do arsenal de_ma.rinha do Para, 03 
quaes se acham em uesigualdade de condições, 
aos do arsenal da Capital Federal ; e 

.. .. . Ç9p;:;iderandQ ... Q9.~ . .Q§ . .9J:§çt'"!-~.s .. <: .. . prctça~ .. do 
exercito e armada, em serviço no · ésfado "cfo 
Pará, teem um augmento nas suas gratifica
ções com o fim de attender ao excesso de preço 

por que são ahi comprado3 os generos nlimen
tic!os e outros de prirneir:t neces::iidadt: ; 

O Congre:;so Nacional uecreta : 
Art. 1.° Fica o governo autorizado a al

terar a tabella de vencimentos dos operarios 
e serventes do arsenal de marinha do estado 
do Pura, abonando a estes o mesmo salario 
que perceue o pessoal congenere do arsenal 
desta Capital. 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 29 de julho de 1891.
Jndio do Brazil. 

A' commissão -de fazenda. 

O Sr. Costa Junior- Venho. á 
tribuna apresentar um requerimento ; antes, 
porém, de fa.zel-o peço licença a V. Ex. e a 
Camara para em poucas palavras dar resposta. 
ao meu distincto collega, deputado por 
S. Paulo, que hontem, com surpresa nossa, 
veiu trazer para esta tribuna a apreciação e 
discussão dos ac0ntecimen tos politicos daquelle 
estado. 

Quem, durante os trabalhos da Constituin
te, testemunhou a solidariedade e união da 
bancada paulista, quem a viu unida a com
bater em f'avor da autonomia de seu estado, 
tendo a seu lado o meu nobre collega, hoje 
em opposição, deve ter ficado sorprenendido 
ao vel-o na tribuna, quebrando '~ solida
riedade, que era a nossa forca, manifestar-se 
em opposiç'.ão aos seus amigos e companheiros 
de hontem ! (Apoiados.) 

A btwcada. paulista, que se acha em oppo
siç;.\.o ao actual governador daquelle estado, 
porque não approva, porque não póde ap
provar a sua attitude deante do governo 
centra\, entendeu que os motivos de sua di
vergencia não deviam ser trazidos para esta 
Camar<i.; que nossas questões deviam ser dis
cutidas e solvidas dentro do proprio estado, 
e para. isso temos alli a imprensa, a tribuna · 
onde temos combatido política do governador, 
protligando os seus abusos e defendendo a 
autonomia do nosso estado. 

Nenhum deputado paulista, Sr. presidente, 
fez ainda nesta casa a mais leve a~cusação 
ao governador de s. Paulo, a mais leve.re
ferencia aos actos daquelle cidadão. 

O nosso collega Dr. Alfredo Ellis, unico 
que até agora fallou aqui de politica geral, 
em seu notavel e brilhante discurso aqui 
proferido, referindo-se ao governador d9 
s. Paulo,só elogios lhe taceu, porque decla.rou 
que elle saberia cumprir o ::;eu dever ele bom 

~cii~f~~~nt~~~ll~d.9a·~16~gria~isef ªiul%Üôfü°i 
do nosso estado. 

Sendo assim, ao que veiu a extemporanea 
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defesa do meu tlistincto collega? Quem <\.'}Ili\ 01'a, qnem con hece a vfa~o1o ferrea, de 
a.ccusou ~ . S. P;lulo :s'1h~ que quasi tocLis :is suas estr;1-

Sr. presidente, sou força•fo :i. crer que o das p!'incipaes {iiram concedida:> pelo rio.ler 
meu colleg-ü, querendo ~c1· <'tgr:ulasel :-,o go- centr;il; e ;tutorisar hoje o nooverno fia IJ::iião 
'Vernatlor de s. Pn:ulo, in1;cntou uecus:u.X>es, a conceder o,; ]Jrolon~amenfos de..~sas estra .. l::i.s 
creou-as em siu. im:1gina1:fo. o rine ~ince- e entr·(:g'<ir ás rn:1.os üo poder· ccc1trat to:la.s as 
ramente Jame11to, por·qnc eh~ modo algnm e,;tr:.tdas rp1e se pos~:\m Jazer nn territorio 
nem.eu nem. o,; men» r:o l l~gn ~ r\;\ lHmcncia pauli:;ta, porqne t.odü:-J o;; prol•)ll~<lrnentos, 
paul:sht. dese.Fw::unos que p:im n.qni fossem todos o:; r: i n1tle:;, to,las as outras estt•n.da:õ; 
trazidos os negocios íntimos tle nosso est;tdo . emtiin, 'irão ro1'('.os;imente pr·oclmu· aqnella;; 

O SR. L A.:1coi.:xrER - E pensam mni to 1iem. g~·.: n~cs i\:•teria:> para põ1•em..:se em commn-
0 SD Cosr , r.--·ior: \.nt"°' 1,, . .. . IJ 1caçao com ttm p:wtü do nwt'. ... " '"" ,-1• .,.,r~ ]HO~e·rmr ..;,· 1 · t .1 • l t l Sr presidente p·•eciso r" er S"nt°, . "' 1 , ' . ..,1, pc o pro;cc o uo noor·e 1. epu a.to, pci·-

dep' utado que; ;ua ·po-t~ 11 ;~t· H '.1 ~, no ·l1~: teuc.~rüo ii competem~~·· da U1~iüo a::i c~tr-J.d;1s 
' ::i.~.o e. '' c.t .. t, t ·- "U'·' 1·i1•0!0·1·.,.·11··"nt ' · Jº' conc"d1 l"·· pelo <>-over ante dos interesses do estado q11e ambos re·- ·1 " • • • ,,., • " i.~ "" :• é "-::> . i:-... • 

Pre-entamos ;. di·ffici·1 eni·
0
., 1.,, ç.-.:<· . -te uo cen t r .11, as q uo co111muu1c11rem ,tS. cn.pt ...c1es .• 

:i , ., , · e. u .v.,,1, IOSU:i · D• d . l , ··t t'·,.,· '"' S tn:vel mesmo. n.s que ~m,\m,a.~em o ~ar e a:; e.., ra. ~'?!. ...... e 
Ao subir i\ tribun~ ilisse 0 meu distincto que se!~~rem es~~bclee1~cntos dn .. Un1ao, o 

Coll"o-a que era repr ' "enta t "' l ., lt. , e·· que det:-; .. , o nob1 v depulMIO l).arn, ,\ com[)e
"'~ . t::; u " e º " n º ·'- t ,. . , t. J .• r . , ,, t ? tn.do de S. Paulo, que nunca cur...-011 a cer-viz euorn. ClO e., .v o r1ne ::;. ~x. rcpre:;vn a ' 

::i.os ataques do poder central, qne o estarJ.o 1le . i:or conseci uenci·,\ qnnnílo o nobre d_eput:iilo 
S. Pa.ul~ em t~das ;1s cpoc:1:-: se tem con::>er- <l1z;a qm> ap1·c.senta~··~-sc- J h,: o en:<.e.io .. p:\~:1 
vado alt1"\o, nao toler:i.ncio mincn. qne sacrl- 1leLmrler a nnton0nn:i de s. Panlo, .Fl tao 
1tquam a sua. t\utonomii\. c1'n~l. tii.o t rrnmic·~rnent•' l\fl'cndi•la, por ostc~ 

En~retanto, 81·. presirle~tc, o nobre depu- gm•el"llo oclios,), Y. gx. niio f;tzfa mai~ do 
tado e portador de nm rn·o.1e::to :;obre e5trd;1s qne agp;raval-a ap1·C's•)11tando um pro,1ec t.~ 
de ferro qtte entreg.;, de rniios atllcbs ao que com;;\g"l':\ jn~tmnonte o contrnrio llaqnillo 
governo central o estaclo que aqni represen- que S . Ex. dizia qt1cr·e1>. 
tam~s. ( Co;ilcstnç(!o do Sr. A.ngelo Piii!Mi1·0.) o Si:.. ,\xc;m,o Prxin:u:.o- Niio apoh\•lo. 

Nao comp~ellendo n, posiç;.í.o do nohre tlepu- " , . . . · . . 
ta.1~0, profürmdo pa.lnvr.:1s t<"lo cncomiastien.s :"l • ? s .• · 90::.'IA ~u_;-.; 10P;:,.-:- . S. E~.• por n:_ot~-
alt1vez de s. Paulo e ao. mesmo tompo :i.pr·e- ~-º~ · ri~:e n.te1 Qtt~1 o :nfi'.1,.,.u.: ri~1clJ1.rndo n ::.0~1-
sentando semelhante 1woiecto riue e a homo- r.,u 1c("\cle que corn.1o~co t1,\l1,i ? qne mm to 
logação de todos os at te1Ítnrlos do Sr. L11c~n1• t~ ns l19n1•;tvn. _e:ltre ;.?"ot~·se, p~r·m;ttr~-me a ex
contr~• O~ br ios e n autono:r:k de S. P<\tllo. rcs~'.10 e º. ~1~n :_e:n n:~~nçu.~ e.A .. oJieod,.e;- o, 
De um la.do 0 nobre depnL\C'!c, ~e apre;;enta ~.e b .. .i.ços aoe1 t o:i a po11t1ca. un_ S. . Luvynn., 
como.defensor dc:s direitos de s . Pa•t!o e nrl- esquccenrlo-se que _uma tnl poht1ca <le C0~15-
roirador de SU<t nobr-c altivez, el e onti·o t;tnle .; o~eus~s e ~n>o::õas ao uos~o alt;vo 
apresenta-ses. Ex. de accôc·do com,~ noEtic:l estado nao póde, na.o deve ser :tpoi~do por 
anti-federal e tyranníc;i tio sr. ú cew\. ne~_l:um de._.set~'l re 1~re:,enb1:,te~,_aqm, .~?.mo 
(Apa?tes do Si·. Anrido Pinlu:ii-o .) f.,\Jz,nentc .)". n:io o e p ... ios r .. p1.,~entao .. c::. 1!0 

O quesignificll o 11rojecto que 0 nohre •lGpu- C<mç;r,~;;so de ln, . (A.pt1;·te.~ <lfl S r .. ·tnrrelo P i
lado acaba ele aprP.Scnfa1· ú. coosi!Jet«l (~ü:i 1l ~::;t:i. >ilie:ra ·) 
casa. ~ Este pr·Qjecto homolog•i todog os n.tten- C:-na. •ei, S;· . p1·e:;idente. qne foi pelo nobre 
tados cornmetticlos pelo S1'. Lucena. contra a, 1leput,,d11 trazida pa.rfl. aqui a discu~são de ne
autonomia de S. Paulo. gocio:> de S. Pn.ulo, S. r;x. h·t de permittir' 

p s~. A NGELO PrsHEIP.O- Não apoiiulo, que eu a ucceite, como depuhdo po1· aqnelle 
o mtmto do Pt'<Mcto é sómente discriminar a r:::;t arlo • 
competencia do poder central e n. dos estados l'!M o.companlrn.rei o nobre deputado nos · 
_Q~I'"<1-decret:ic;iio de estradas de ferro, ena dis- adjectivos encomia.-;ticos dirigido:i por S. Ex. 
cussao acceltaroos emeodns. (,quelle governa.d01'. T:i.lvez tenha o nobra 

deput,do l'n.Zão ].J:l r:t aSSill1 peoceder, porque O 
.• .,9 SR. COSTA .ru~1or:..- Diz o nobre deputa: tn'. Amcrico Br:iziliense, apezae de ;;;er piw
do que o seu projecto tem por fim düoc t·iminar lh b distiacto, ue um p 11ssado i;heio de s•'.\r
a competenda. pur:t conce::;8i'i.o r!e "St l'·:das r1e Y1ços, foi ngnT'a ínventar[(i pelo nobre deputi)
ferr o, ma;; em um. Je s:rn~ ;J:n'~•2'!'aJ)iln~ o :sen do p;ir(l dit·;g it• os desti no;; ,Je S. Paulo . 

. TffQj&cto dá. :i. Uniio C•) !1lp:!l PP.Cia rinri\ M SO l-
ver, e por si só sobre to(laS as e:;tradiis O Sa. ôsGELO P1x TC F.mo- :N:'io npoiado. 
que forem prolongamento;; das que forum !!On- (0 orador d iiite1-ror..pfr.lo por apa.rte1; .) 

... ~~~idas p(3lo governo .. centrrr.l e .das.que com- ·····o Sn:;· Coi'>TA'.' ~ú~IOR.::.;."?rôvnrei' 'i'iízeüd'o ·· 
municam as capitaes dos estados com a Cnpi- o historico dos factos, en demostrn.rei qnA (") 
tal Federal. Sr. Lucena não esoolheu por si o Dr. Ame-
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rico Brazil_i~nse parn. ser o executor de seus talvez odiosn. e por isso prometteu ao Sr. 
plauos poll~1cas (~m S . Paulo.. Lucena que fria. a S. Paulo procurar quem a 

Sr. presidente, todos no::; conhecemos o accei tasse. 
p~.s~ado e o pre::;ente do um 11~mem dos nmis o sr... PRESIDENTE- Lembro ao s . d _ 
ch::;tmeto::; d;L prcscn te ,:!'fü'<ll,iaO, o Dr. Prn- tu.elo que jit püs::;ou tL hora do exr)edi~nte ~pu 
dente de l\101·;ie::;, CJllL', ÜUt«t.lltO o g-ovel'llO ' 
provi:3odo da. Repul>li\:a, eJ .. ;von-so t~nto no o.sr:.. COSTA ,Tu~I?R- Peço a V. _Ex. QU:e 
couce1to pnblico, que, (';L·: e111ll> um:t adminis- cons~~lte ~L Ca111ara s1 me concede mais 15 rru-
tra9ão ÍDtelliger~tC, \';1S:l1 h Jll•~ 1110nes da J1U~O:>. : 'I 

1
, •• , . 

/ 
, • , • 

mais severa p1·ob1L!ade :) l't:o:101111n, ao cle::;cer ('J 1 C'Jl"''' t,J1ci1.o fli; lt.pp1 ow:ulo .) 
tlaquelle posto foi accl<11n;icl11 p<~lo::; paulbtas ~:gi·;:·t~<,:o a attençuo d.e meus c9llcg_:-'tS. _ 
e por toda nação como IJ:.::wrncl'ito: . ~<1 : e.·~ n_ol1r~ deputado qu~ u~o sao tao 

o Dr. Prudente de Moraes, ::;cnhot'(:.s, esco- JU::ito:.o::i ::;:u~ _aú.Jecttvo::; encon.m.l.st1~os. O D~. 
!bido por quasi. uoauimid<vlo parn dirigir os ~m,~nco~ at~ ,iqu~~.le mom~nto amigo e soh
trabaluos dn. Constituinte, por tal morJo por- :lª~ 1? com o::i che!e:. re_pul?llca_pos, tanto que 
tou-se, tantas qualidades revelou que o seu acveüon por pedido e ID;d~caçao de. Prudente 
nome, jú. conhecido dn, naçã.o inteiea, •'- l'•t i::di- d~ Mar-a~s o logar <le m1mstro plempotencia
cado como .o mais cnp<tz, como o mais. con.1pe- , rio e.111 LlS~)Oa, _era ~ menos competdnte para 
tente var~t dirigir os destinos da Repulilic;t accerta.r tu.o OUlOSêt mcumbencia. 
Brazileirri .. Veiu a eleiç5o, e o nome de Pru- ? nobre deputttdo, chegando a S. Paulo e~ 
dente de nforaes, que era e é ainth o n:rncedot· ):m~ca .do hom~m que se encarregasse de ta.o 
pernn te tt Nação, roi vencido por pouco:; voto::; i~glor·ia t~rcla, p1·~curot1 aute::; o nosso cli:;-
110 cong'l'dS::iO. - ~meto amigo e cl1ele De. C;unpos Sallcs e lhe 

. ~ .. , .· . . . . . .., iez a. segmnte 111·oposta: «o Sr. Lucena re-
·• Qu~t!, dev1.t te1 sido o [>rOced1mc11 to do >cn- :;ui veu aunull•w. a intluencü de Prudente de 
cml?I . . . l\Ioraes e Francisco G l icerio. )> 

Esr1uecel' o passa.do (mmto bem; 1;1wtos ., _ 
apoiarlos), io;mgurar uma politica de paz, fh.- ,; O ~R- A.~LTE_LO ,PrnHEI_IW-: Cha1:1~ s~a ::i.t-
zendo com que todos os brazi!eiros se uuis- Lnç,Lo pafü mmhas pnbl1caçoes a re:::;perto. 
sem ao redor ela bandeira republicana. (Jliiito O SR. COSTA JUNIOR- V. Ex. ha de ouvir-
bem .) me e. pr:ometto tratal-o com todo respeito de 

Esta politicn. que o mai::; vulgar lJom senso que 0 digno. . · . 
aconselhava, que qualquer homem ele alma S. Ex:_ offerecen então ao Sr. Campos 
mediocre e mediocre o~·ientaçi1o republic;,rna Sa~l~s, em nome elo Sr. Lucena., todo o apoio 
seguiria, foi desprezada pelos hom~m; que ofücial C?mtanto que se prestasse a hostilisar 
vieram dirigir os destinos da Republica ! seus anngos, o que repelliu o Dr. Campos 

O Sr. Lucena concordou, o Sr. Lucenacon- ~alies, declrtraudo ao nobre deputado que· 
sentiu que t'osse punido, que se tomasse um,'1. aquelb propo:;ta era simplesmente indigna. 
vinp-~tllÇ•'t contra.o b!·azileiro que. htivb com- O Sn.. Jolo DE SrQuEnu- Não apoiad0, 
mett1do o gr-ande cr1111e de tel' sido por seus , . 
concidadão::; cievado it altura ele candidato ao . O si::..- _CosT . .\._, Ju~IOR.- Isto gue acabo d~ 
supremo posto d<t Republica. dizer foi connrm:Ldo, em artigo assigna·lo 

pelo Dr. Campos Salles. 
Para executar o seu plano ue ving;\nça, 

devo dizer, sen!1ores, que o Sr. Lucena irro- O SR. Joio DE SIQUEIRA- E os teleo-ram
gou ao meu nobre collega. a nwi:> grave, a mas.do Sr. Salles dirigidos ao .Minist~o · cfa 
mais forina das injurias. s. Ex. pre(!isava Agricultura dizendo que apoia.ria com toda 
em S. Paulo de um homem que se prestasse deputação paulista 0 governo si não fosse re-
a ser seu instrumento com o fim de annullar tirado 0 governador~ ' · 
ou deprimir o prestigio elos chefes do partido O SR. CosT:'- .Ju:-rroR- Isso já foi brilhan-
republic;,1no e sem ouv!l-o, nomeou-o gover- tem~~te expllcado pelo Dr. Campos Salles. 
imdor de S. Paulo. Dizia eu, Sr. presidente, que a intenção do 

Vi em Botucatu e no Rio Novo telegram- Sr . Lucena era encontrar em S. Paulo urn 
mas dir'igidos pelo nobre deputado ,. seus h?mem _que se prestasse a annullar o presti
amigos dizendo: Fui uomeado govern::dor de g-10, tt vrngar-se de Prudente de Moraes e seus 
S. Paulo e regeitei.» · amigos. 

O Sa. ANGELo P1KHEIR0- V - Ex. deve Não se presta11do Campos Salles a represen-
diser consta. tar ~emelhaute papel, o meu colloga. teve ne

cessidade de procur<tr outro homem para. in
dicai-o ao St~. Lucena e desgraçadamente pa:·a 
os bons pauhstas s. Ex. foi encontral-o me~
mo entre os antigos companheiros e amicro§ 
do Dr. Prudente e Glicei-io. S. Ex. eifoontou 
o Dr. Americo ·Bra.ziliense ! 

o Si:: .. COSTA JUNIOR- Não senhor, os tele
grarnmas atfirm<.wam a nomeação: salvo si 
fóra erro uo ti:llegraphista~ · . · ~ 

Felizmente, Sr. presidente, o nob:r~. depu
tado não quiz acceitar a empreitada, julgou-a 
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Correu a. eleicão de S. Paulo. como corre
ram todas essn.s desgraçad:is eleíções esw..
doaes. (Apoiado>). Na minha paroebia., no dia 
da eleição quando eu vi;J. entrar um destaca
mento de força policia~ de S. Puulo, que vi
nha reunir-se a,o que já existia, os meus ami
gos me annunciavam que outro de cav,.11lari~. 
-vindo da Capital Federal, ucab~.va de che
gar!! 

Não S•<tisfeito o governador de nos oppri
mir com a força paulist<i, ninda mandava 
pedir ao Sr. Lucena mrrilio de l'~).Vallarin, do 
Rio de Janeiro para garantir o seu trinmpho 
em S. Paulo ! ! 

Senhores, o tempo qne me foi concedido não 
quero gilstar nestas qnesticrnculas de eleii;ão. 

Quero apenns provar ã ca.mara que o actual 
governador de s. Paulo, tanto a.cceitou a 
triste incumbencia de derrotar o seu amigo 
da vespera que dirigiu ao Sr. Lucena, logo 
após a eleiçii:o, o seguinte telegrammo.: 

« Ao Ministro da Agricultura - Até agora 
vencemos em ltu, Jundiahy, S. Pedro e Pfra
cicaba, onde mora o senador Prurlente de il'Io
' aes. » 

Querem uma, confissão mais inepta e ao 
mesmo tempo mais formal de qtte a missão 
deste governador era derrotar o senador 
Prudente de Moraes ~ 

Que necessidade havia de accre3centar estas 
palavras quando se referia ã eleição de Pira
cicabo. - alii onde mo1·a o senador Pi·udente 
de Moraes ? 

Porque não citou o nome de outros repre
sentantes da Nac;;ão quando referiu-se ás locar 
lidades onde residem? 

Porque fez esta. referencia uuica ao senador 
Prudente de Moraes ? 

Não está claro que o governaclor de Sio 
Paulo, o escolhido pelo nobre deputado e ac
cei to pelo Sr. Lucena para. desprestigiar e 
e derrotar o seu amigo e antigo companheiro 
de propag:mda, por aquelle telegramma d:n·a 
contas ele sua triste e ingloria empreifada.? 

Contra factos não se argumenta, contra •• 
evidencia não se discute. 

Senhores, julgo perfeitamente demostra
da a intervenção do governador na empreita
da Lucenista, mas peço ainda licença par-J. 
dizer que os ultimos acontecimentos vão de
mostrando que nós, paulistas, os deputa.dos 
que occupamos estas 'cadeiras somos os que 
melhor cumprimos o nosso dever de republi
canos. 

o SR. ANGELO PINHEIRO- Não apoiatlo. 
O SR. COSTA JuxIOR- Nós que nos acha

mos firmes em nosso posto, nós que conser-
. v~mos.a solidarieda,de com os chefes do parti.elo 
republicano paulista, agor.1 expostos aos odios 
do Sr. Lucena, somos os que melhor defende
mos a autonomia de S. Paulo, que quasi ilia-

riamente esta sendo offendida, ludibriada • 
pelo poder central. 

Desde que o Sr. Lucena, otrendendo o brio 
paulista, resolveu fazer daquelle altivo e,,;t;1.
do um burgo pôdre, mandando para Jà os 
desuccupados, invadindo a sua magistra
tura .... 

o SR. ANGELO PIXIIEIRO- Não apoiado. 
O SR. CoSTA JuxroR- Mas V. Ex. con

testa que para S. Paulo nomearam-se ma-
gistrados sem audieucia do respectivo gover
nador~ 

Senhores, o governador, accnsado por nós 
por consentir que naquelle estado se fizessem 
remoções de magistrados cheios de serviço, 
teve n. ingenuidade 1.le mandar declarar na 
imprensa 01füial que bes remoções ern.m 
feitas sem a.urlienci<t sua ! 

Dizia-se n.té que aquellas rem,oÇiies ern.m 
feitas pelo nobre deput.Ldo e só s. Ex. era 
ouvido, pondo-se a tntlrgcm o governador. 

O Sa. ANGELO Prnm:mo- Não apofado. 
O SR. CosTA .Tmnoa-De modo, Sr. presi

tleute, que uós tiahamo,,; em S. Pa.ulo dous 
governadores, um encarregado das eleições, 
o outro das nomeações e remoções ! 

Mas o que eu queria accentuar é f(Ue a. pro
pagam.la feita pelos deputados paulistas vin
gou, as ideas por nós proclamadas ua impre
nas foram adnal acceitas pelo proprio gover
nador. 

O povo paulista. despertou, alli agora t odos 
repellMm ! utli guadus <l invasão do centro ; o 
Congresso e o proprio governada<' acham-se 
em franca. opposição uo Sr. Lucena. 

o SR. ANGELO P INHEIRO - Não <lpoiado. 
O SR. Jos:E A YELrso-Não ba divergencia 

official ainda. 
O SR. COSTA. Ju~oa-S . Paulo està em 

franca opposi~.ão . Leinin os nobres deputados 
o importante discm·so proferido Rlli pelo dis
tincto deputado Julio de Mesquitri, chefe da 
maioria do congresso, que a1ioia o governa
dor. 

Sr. presidente, nós os deputados paulistas, 
e quero que isto fique bem consignado, dizia· 
mos na imprensa., na tribuna, por toda parte, 
que para S. Paulo era intoleravel aquelle 
estado de cousas; que S. Paulo, um estado 
altivo, não podin, não devia ter encontrado 
~ntre seus filhos quem se prestasse, por amor 
as posições o!Iiciaes, a vir perseguil', deprimir 
seus irmã.os. 

Pois bem, senhores, o nosso triumpho foi 
completo. O Dr. Americo Brazilien.se, o ho
m~m escolhido pelo Sr .. Lucena para auxiliar 
e proteger a in vasão tyrannica e criminosa 
do centro, repelle já o Sr. Lucena. 

O governador de S. Paulo, vendo que nós 
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n:io íamos para cllc, porquo í,.;so li•ria a no:o;s;i 
dignidad~, vei11 para n1 '.1s. 

No'> aclrn.rno~ hnje soli a. mnsrnn. bnndei1·11. 
combatemos ,junctos a:; inva~ües tio podPr 
central. · 

O Sn.. BF.LFORT VIEIRA- E o Sr. Ministro 
1.J,. l·:~tt·:tng-eiro::; ~ 

() SIL co~TA .lUXI0R - o Ministro de Es
t1•n11;.:d1·0~ 1 

m lo l'ui republicano de todos os tempos ; 
Sr. presidente, o governador de S. P::iu!Õ nrn:-; infolizmunte não qui.z imitar o exemplo 

jogou uma partida com o Sr. Lucena, revn- do As::;i!'i Brazil, prestigioso republicano, ca
lando-se um homem de espírito. Quando r:icter 11ot<tbilissímo, nome feito no paiz, que 
tratava de arranjar eleitores para si, fingiu teve a ltombridade tle repellir o convite que 
que se prestava a ser instrumento, mas uma lhe fizeram para. entrar no mini:;terio Lucena, 
vez eleito mudou de rumo. mioisterio que se organisára par:-t homolog::i.r 

O Sr. Lucena deve ter comprehendido que a grande immora.lidade <lo porto das Torres. 
tratou com um politico esperto ! ! O Sr. Ministro de Estrangeiros foi menos 

o Sr. ~overnador de s. Paulo foi n.lem escrupuloso, não duvidou em vi!' alistar-se 
quando 0 'sr. Lucena, julgando ter em suas no batalhão dos anonymos do Sr. Lucena, e 
mãos um instrumento clocil e servil, capaz de por isso e hoje empregado em missões diplo
se prestar a fazer parte de seu ministerio maticas a S. Paulo, onde encontrou diplo- . 
anonymo, lembrou-se de dar-lhe essa pre- mat~l. ma,isexperto. (Trocam-seapartes. Con
tenda. que se chama pasta. da fazenda, essa fv.J;ão. O Sr. presidente rec"lama attençao.) 
cousa. que em companhia do Sr. Lucena nin- O SR.. COSTA JUNroR.-:Sr. presidente, vou 
guem quiz e ninguem quer acceitar. concluir o meu discurso. O regimento ex:ig·e 

o Dr. Amcrico, senhores, foi ainda habil, que o deputado, quando queira tomar tempo à 
disse que acceit.wa a pasta; 0 sr. Lucena, casa, apresente um requerimento. 
pressuroso em augmentar 0 numero dos com- Vou cumprir o que determina o regimento. 
parsas auonymos, manda. lavrar 0 decreto de Devo, antes de apresentar o meu requeri-
nomeação; mas é preciso que esta. Camara mento, dizer que vivo muito impressionado 
saiba -o Dr. Americo declarou que acceitava com uma nova industria que cresce, que se 
com a intenção firm8de faltar ú sua promessa avoluma todos os dias sob este regímen que 

não é o da Republica e sim o da verdadeira o SR. AXGELO PINHEIRO-Não apoiado. orgfa cesariana. 
O SR. CosTA Jux10R-Sim, senhor, eu não Refiro-me à advocacia administr<ltiva, essa 

avanço proposição alguma sem prova imme- industria torpe. exercid<1 por amigos e paren
diata. tes dos homens do poder, esses miseraveis 

o Sr. Dr. Americo, autor do projecto de que, sem coragem para o trabalho honesto, 
constituição, tinha sustentado que eram in- procur·am enriquece1•-se depressa, pondo em 
compativeis os cargos de governad0_r. e mi- almoeda suas relações de amizade e paren
nistro ; elle tinha certeza de que 1rrn. ser tesco. 
nomeado g-overnador, havia. jà prepara.elo seus UM SR.. DEPUTADO-V. Ex. não <.1.ttribua 
eleitores, 'o boato já corria, era certa a sua isso a Republica. 
eleição, fallava-se nella todos os dias em pala-
cio ~ como, pois, declarou ao diploma.ta en~ O SR. CoSTA JUNIOR-Não attribuo à Re-
viaao pelo Sr. Lucena que acceitava ? publica e mesmo não sei si a Republica está 

jà inaugurafa nesta terra.. O que ::1Jfirmo é 
A verdade e qne S. Ex . fez aquella decln.- que tenho observado o phenomeno e que me 

raçc1o por prndencia, receiou a intervenç.ão do enverg-onho qu:1 DLlo vejo ahi pelas ruas esses 
Sr. Lucena em sua. eleiç:ã.o, teve receio que mercad.ores,que ainda htl. pouco não possuíam 
um outro fosse nomeado, si o Sr. Lucena fosse o necessil.rio para a subsistencia proprhl. e 
contrariado. hoje ostentam um luxo insolente e em ricas 

Mas, senhores, os mesmos amigos, que ulti- carruagens apresentam-se impavidos ati
mamente faziam questão com o Dr. Americo rando lama nos homens de bem que passam ! 
para que não acceitasse a pasta da fazenda, (lVIuito bem; apoiados ge1·aes.) 
estavam a seu lado quando elb acceitou-a. Nós todos sabemos o que ainda ha pouco 

Todos elles eram seus proprios eleitores, se passou na visinha Republica Argentina~ 
tinham certeza de sua eleição para o cargo de alli um chefe de estado que se chamava 
governador, e porque então consentiram que Juarez Celman, esquecido de seus deveres, 
elle acceitasse ·a nomeação, que fosse pubii- pondo de parte todos os escrupulos, esque~en
cado o decreto~ - do-se dos interesses da patria para lembrar-

Mas, senhores, é uma verdade que o nobre se só de si, de seus amigos, parentes e com
deputado não póde contestar- o Dr. Americo p:.1.dres levou a sua patifa ao abysmo, arrui .. 
nunca pensou em fazer parte do ministerio, ou nando-a..(Apoiados geraes.) 
antes dos companheiros docei5 e anonymos do E' isto que eu não quero para nossa patria. 
Sr. Lucena. (Apartes e interrupç_ões.) Nós que tínhamos muito mais moralidade sob 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 04J0212015 15:59 - Pêgina 1 o ae 26 

632 sessãó em 29 de Julho de 1891 

o rog-imen mo1mrd1íeo, nt:s que nos eur- p;1trioticü govel'llo Qun ci\hiu '? (l'i·ocwn-:;;tJ 
vuvamosrespeitosos <luante 1!0 velho ex-impe- di.lferentci; C!parks. Grw?de sl!ssm·ro na sala.) . 
ra.dor, que :;i te 'e erros pol:ticos. ft 1i íncon- TJ)r sr~ .. Dgpc:rAoo- Y. Ex. é injusto na 
testavelmente um clw1'e de e~t<H1o correcto e apraclnção dos factos . 
de immacubrb. probicla<le (apofriclo.~ geraes), 
nós que nc1~ curva vamos re\•e:·e!l te:; deante O Stt. Asnm~ CA \-ALO::AN'TI-V. Ex. é até 

Ll !:'.'L'OS5eiro . <laqüell<t ex-imperatriz, um" i;<\ntn mu i<OL' ~ 
que s~·mtJolis~wa :t vil·tude, n. ca1·itl•Llle(m1iiio O SR. Ccs'l'A -Jumvn-E V. Ex. é o typo 
uem; apoiados geraes-), l1ÓS que 11ãO e~t;1va~ d;t del ic:Hlezn,, não n,c]rn, ? (Ji'ltitOS aparte~. 
mos ucostnmados a ver uas a ltn.s re~dões Gí·widc 11i1~sarro íW :;;ala ,) 
dn. J)O]i t ica e.:;sa tnrba de mer;:adc1res, temos ,fa provia que n. te:·op:3Stílde lmYÜ\ de levn.n-
o à~r:.'ito ,-Je repcllir, c~e nos indignar com .e~sa tor-sc . nüo se dizem impunemente verdades 
po.ht!c.."' ile tr~LllS<lC2°cs., com essa po lltlc;\ destas: Mas u. gcr«•Çfo :tdunl oito estú. aindà 
crnmnosu. de conces$Dcs 11nmoraes. perdida,; estou certo ;1uc ella ha de levantar-

(i S1~. JoÃo DE StQUEIRA - !\enhuma feitn. se para combater e condemnar estas tmfictlU
pclo .~ctn~l g-overn.· o_; ó i:sto qne quero fique 

1 

cbs torpes. (Gran. d.s .~!!ssw·ro.) 
cons1gnano · (lla mu:tos apai·tc;; .) O SR. PRESIDEXTF.- Peço ao Sr. deputado 

l::.r S1L DEPUTA no- V_ Ex. se escinece tlo que foterromp:i o seu discurso até que os 
Porto <1as Tor1•cs e do sa.heanwuto . (Hli ;1wi- 1,.;eus collega~ occupam scns respectivos loga-
fos <l)J•"·t.,;~.) res, >,ioão !')va11to a sessiio. (PatMú) 

o Sr~ ro~TA frxum- 0 nobre dn.puta1lo por o si~. Co~TA .IC.\'lJH.- Nito dm ;t c . .;ta tri
?.:1·;1arnLuco 1p11:1· 1lc~vi:n do ~·o\'er·no tlo bum~ pum díscllti1· jú o~ ;:ctos do g'o>e1·no, 
::;1·. L•tc~11:1 ;: l'Cspn11sa 1Ji_lid:idc de:;te::; factos; pedi ;ipcua~ informavõ.;:> e o nollt'e deputado 
prov~u·c1 (1ue S. :'.x. esta euganauo . per Pernüm!Juco com seus :lpurtes me <les-

o (.;O\'ill'l10 PI'(!\'iSOl'io a:overno de (ll'ÍCJl - ~'ioU.. . 
taçii:o repu \Jlic:i.n·;,, tinh; ;ob1'o seus linmbi'os 1 cr:eto q~io S .. ~x. ,r~1oço hon~sto e de boQ. fe, 
n in!.?'ente tnrefa de consolidar ris institukues estcJ[l. ~?DYe1:c11.o füt mnocenc1u. do Sr. Luceu;~ 
I'G()Üblicanfts.; . elle c.om\JI'<?hencfüt qne er:i. I e ac~·~.d~'..e _at0 ~ne ~ 8,.lle uma vestal, mas eu 
rn iss<lo vatr:ot ica cvrt:1r choques entre os l lh~ 11io .. ue1 o (.ont~::t~10. . 
ministrn~ e 0 cltei'e do Estado, e por Í$SO li ~r.yl'es1dente, '.thi t1cn o_men reque1·1~1cuto. 
todos nós sabemos que aquelle ~ovcr!lo te>c S1 nerem as mforrnaçues, p1:ova1·e1 . ci.ue 
nrni tu:;ve::e:; 1fo cedei· para c•-itiii· m<.t!Ol' lfütl • 1 do,; co~re:; rle m~w .. ~ompauhm sab1ram 

,, .. ~ . 1 . " . .,, ., . ,rno:OtlO~ 1~1r<1. i:i-m mll!Vlduo n.p~1·eutad? com 
,J .. ~,_seu.101e., , porque e qui:: o nol:.ac <le1m:- :;!los fnrwc10;,rn1·1os tlest ;i. Republica . (SignMS 

ta.do, t_ao genero,;o com o aci~~ ! ~overo•\ esta.: de arim:ra;;17o: qniwlc s;!ssurro .) 
esq.uec1<to (h cdeb1·e cunccs~a.o do Porto 11.i:; j Pl'O\':tl'ei :nais qne a immor,1.tichl.dc campê..'I. 
Torres . (Aparte.~-) 1 uest:t iof'cliz Hepuhlic.• dirigiua. pelo Sr. 

T.1dos con110cem r. triste histori:1. do pt'O- ! Lueeoa. Te11ho concluído. 
jecto de :;aneamento d.esta (;;'. pita l. Esta cou- . VozE.S- 1\fuito bem ! l\foito oem ! 
ces::ão 1!sr.a.nd:llo\iJ .. feita pelo ::1ctn:'tl ~overno . . 
l1::::ví;i. sido jà (fücutith ourante 0 Go\·cr·no (0 o;·allor e ob;-açado e m.ii:to compri-
Provisorio; ochere do Estado queria 11aqnelle 'taenfado .) 
tempo con~:~Iel-:L rm:s o go,,-7rno patriotica- 1 \"em ú rncsa r; é lirlo o segui~+,, 
mente resisuu- lne e corr:;egmu que a conces-
iiã.o não fosse foítt então . 

Requerime;uo Mais tarde, senhores, veiu a que~tão d•.1 
Porto clns Ton»::s . Q1rnria o ucmeral Deodor·o . . · 
que a concess5u r..ssl:) l'eifa a. ul!l sen p:irijnt~ .R~que1ro qu,3_(\ me.sn. cfo. Cam~rn. pe_ça.. ao 
0s piritunl, c.om ga~·antia. ,ie juro~, qu"ndo ,_. 1 mtmst:o eh\ agrF.:1ütlli'<\ n.s scgl\mtes mto1·-
governo tính;:i. proposta feita pelo Dr. Linhn- maç,óe~: . . _ _ . . 
i·~s dispeu:xi.n<lo a garantia.- A~quem foi c011.ce•J_ido o priv1leg-10 elo. Estrarh 

Resistiu 0 governo, porqu(J 11:::0 µo<lia. Iiomo- 1 de l<erro de Tnul)ate_ ao Ampttro? . 
l cgm· concessã? gue era. füi~a. :!. um el!nip!lll_re • °?.º~ta l~'.~ r~s!!ec~_n:, secretimn a t~·a~~ste-
00111 p'<.we pr.:>Jmzo da Naça.o; preferiu Cillm., 1cn.1a rles.s, p1n 1lc0 10 ~ u~a compauh1a , 
prejuaicaudo talvez ~mudes iutc1•e.sscs dn. i Qt:•ll. a data. da coucessuo e mi transfe-
Re;•ublic'\, mas cahiu tle_ pé. ! renCl:t 1, . _ _ 

o Go\·er-no Provi:;n!'io uemittiu-se , s011.:o S:;la cws sessoc:s,29 de Julho ele 1801 .-Cosia 
substituído velo actu;1i, o homologa:.lor Jo. l t!it:.bl', 

Po~to da.s To!-T<:S e do S<lll~amento . . , 1· - O SH. . Pn.Esi.r.EXTE- 0 _re<1nerí1_nento IÍC•~ 
UJm que chre1to \'em, pois, o noo~d aepu- sobre :t mesa, v1;;to qu!l est::i. decorrida n. hora 

tru.lo endeosar o Sr. Lucena. e censurar o do expediente. 
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1" PARTE DA OR.DE:\I DO DlA 

Entr:i. em 3"' discussão o projecto n. 38 A, 
concedendo monte-pio a.os empregados das 
secretarias da Cama.ra dos Deputa.dos e do Se
nado. 

O SR. A:'l!ERICO Luz (para negocio iwgente) 
requer que seja, discutido e votado desde .iâ o 
requerimoo to apresentado pelo Sr. deputa.do 
por S- Pa.ulo. 

O SR. PRESIDEl\'TE-Depois de votado este 
prejecto, proporei á deliLe:ração da Camara o 
requerimento do Sr. deputado. 

Nã0 havendo quem peça a palavra sobre o 
projecto, don 1)01' encerra.da a discussão. 

Está encerTada a discussão. 
Em seguida, é posto a votos e approvado o 

projecto. 

O orador não vem defender o governo ; ne
nhum deputado se animaria a defender um 
governo que quer fazer leilão do paiz.(Apoia
dos.) 

Antes de tudo, queremos um governo mo
ralisado, um governo sério, um governo que 
possa recommendar-se perante a opinião pu
blica. e perv.nte o mundo ci vilisado. 

Foi sómente para. que não pairasse uma 
suspeita tão grave sobre o governo deste paiz 
que solicitou a urgencia ; urgencia de que a 
Camara se compenetrou perfeitarrionte votan
do-a quasi por unanimidade, mostrando assim 
entender quo e indbpensavel que o governo 
satisfi.i;a urgentemente ás informações aqui 
p1>didas,o a Camara possa julgar e saiba como 
eleve proceder. 

O Sr.~João de Siqueira-Foram 
O SR. PRESIDENTE.-Antes de submetter tão sérias as accusaçües feitas nesta tribuna 

ã votação o requerimento do Sr· Americo pelo nobre deputado por S. Ptrnlo ... 
Luz, lewbro a, conveniencia de se manter o 
decôro e a ordem nas nossas discussões, e O SR. COSTA Juxroa-As mesmas que nós 
faço sciente aos Srs deputados que a, mesa todos fü,zemos todos, os dias~ á todas as horas, 
-está disposta a cumprir o seu dever com tocla naquelles correclor~s. A d1fferença é que eu 
a exftcti dão. ·trouxe-as para aq m . 

Si :;i. ~a~11ara. votar a urgencia,, a mesa.n§o o Sa. JoÃo DE SIQUEIRA.- Nós todos, não. 
permltt1rn que os trabalhos. rontmuem smao ( 1líu.itos apoiados.) . 
quando os Srs. deputados tfferem occupado Mas dizia. eu, foram tão sérias essas accusa
·OS seus ~ogares e a tribuna estiver comple~a- ções que me deliberei a formular um adclitivo 
roente hv~·e e desembaraçadtt ; do _contrarr_o, ao requerimento do nobre depntado. 
suspendera ou levantara. a sessao (Mwto o nobre deputado ha de permittir que use 
bem.) . neste momento de umtL revelação que acaba 

Consultada, a Camara conced~ a urg~ncia de me fazer, porque me impressionou profun
;pedida, e, consultada de novo sr a mater1a de damente a accusação que elle fez nesta .tri
lU'O'encht ê tal, que deva ser interrompida.a buna; dizendo que um parente bem chegado 
ordem do dià, a Camara responde afilrmat1- elo governo havia tido uma concessão e esta 
va.mente. . _ . havia, sido transferjdn, a uma companhia pelo 

Entra em discussa.o o requerimento do Sr. preço de 400:000:;5000. Perguntei ao nobre 
Costn. Junior. deputado: que pu.rente é este? Quem é este 

feliz ? E' o Dr. Pedro ele Barros, respondeu 
O Sr. Am.erico I ... uz diz que S. Ex. 

e nobre deputado autor do requurimento con Mas, senhores, qual e o parentesco do 
cluiu o seu discurso affirmando que o que Dr. Ped1·0 ele Barros com o Presidente da 
campeia, na alta administração qo paiz é o Republica, ou com qualquer do:; rnini:,;tros ~ 
leilão dos privilegios, a immoralidade a mais Elle nunca entrou no palacio elo chefe do go
accentuada ; a ponto de elle lembrar de pas- v.orno, nunca, absolutamente se dirigiu, ·que 
sagem, como que fazendo uma comparação me conste, a.o Presidente da Republica pe
desfüvoravel para a Republica, a probidade dindo qualquer favor, por minimo qµe fosse. 
do antigo chefe do estado D. Pedro ele Al- o ministerio concedeu, e concedeu muito bem, 
cantara. a concessão que motivou este debate, desde 

O SR. CosTA Juxron-Para a Republica que lhe cumpre velar pelos interesses geraes 
não ; ptl.ra o governo da Republica. da Nação, como tem feito em algumas outras 

o SR. A!ll~RICO Luz diz que 0 nobre de-- concessões, sem~ minim~-~nus para a União, 
putado tomou o compromisso p~rante estaca- e para os estado::.. (A.~Joi~u,os.) 
mara desde que lhe fossem fornecidas as Desde que o nobre deputado proferiu nesta 
informações que µediu no seu requerimento, tribuna estas accusações, desde que se trata 
cledenunciarum individuo aparentatlocom um de um negocio de honra, formulei este re- -
alto personagem, com pessoa collocada junta querimento, que vem provar que o governo 
do governo, ou mesmo do gove1•no, como actual, pela rescisão:: feita de diversos con
tendo feito uma transacção de 400:000$000. tractos, tem feito para os cofres publicos uma 

Camara V. 1 SO 
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economia de perto de lOÓ.000 contos ao. 
nuaes e. -• 

O SP •. CosTA Jr;xro&-Excepto para os ::uni
gos, começaot.lo pelo saneamento, que é um 
escamfalo. 

O SR. JoÃo DE-SIQUEIRA- E' preciso que 
se saiba que esta questão de s:meamento está 
tratada h<\ muitos annos e foi approvada p~r 
um congresso medico composto de notaJJ1l1-
dades, reunido no Rio ele Janeiro. 

o SR. SEYERL'l'O VIEIRA-Antes do Sr. ba
rão de Lucena foram concedidas as doca:; <la 
Bahi:i. e vendidas immedintamente llOr l .000 
contos. 

O SR. JoÃo DE SrQUEIRA.-0 nobre deputado 
fez essas accusações graves de fórma ta 1, que 
acho que era do dever elo honrado ex:
ministro da a.-,<>Ticultura tn.mbem represcm
tante àe s. Paulo vir ti tribuna clefeoiler-si:, 
porque elle ê solida.rio, em l'efel'encia ár111el la 
époc;t , com o Pre~idente d:1. Republica. 
(Apoiados .) 

o SR. COSTA Jux10R. - :Mns V. Ex. niodn 
não o accusou, antes o sustentava. Gomo o 
accusa agora ·? 

O S1t. JoA.o DE SIQUEIRA - Sustentei n S. 
Ex:, e YOU dar desta tribuua a l'<l~ÜO vor que 
o fiz. Quando se retirou o governo pr-ovi~o
rio . .. 

O SR. FRANcrsco GLICERIO - Garanto a 
V. Ex. que quando se discufü• o or~.amento do 
Ministerio da Agricultura, hei ele defeuder 
todos os meus actos. Posso g::i.rao tir ;.i V. Ex. 
desde já,que para defe7,a dos meus actos e dos 
de meus collegas., não sera preciso tro.zer a 
terreno o nome do Presidente da Republica . 
Sou responsavel por todos os a.ctos que 
pratiquei como ministro. {lfa oi!tros apartes.) 

O SR. JoXo DE SIQUEIRA- Houve mesmo 
um appello do illustre representante do Rio 
de Janeiro que ·1evantou esta questão •.. 

o SR. ARISTIDES LOBO dà um aparte. 
O S:a. Jolo DE SIQUEIRA-- .. dizendo que 

o governo provisorio tinha sido feito por ac
clamação e que todos os millistros mantinham 
no governo a mesma respoosabilidade;porque 
necessitava-se fortalecer o governo da Repu
blica.. 

(Co;itinuam os aplirtes). 

Quando se retirou o governo provisorio, 
dizia eu, tive occasião de dizer desta tribuna 
a razão do meu apoio, entre outras lembrarei, 
Sr. presidente, o que se tinha dado na 
revolução de 1815 em França, onde a. ca
mara elos representantes, que trouxe gran
des beneficios para a nação dando todo pre
stigio e força ao seu governo para estabe· 

lecer-se a paz daquelle grande paiz convul
sionarJo peb guer1-a. 

Ainda ma.is, referi-me <10S factos da revo
luc:ão franceza de 1879, em que a representa
ção nacional negou sua confiança ao governo 
provisorio resultando o descredito ela Repu-
1.Jlica e t\ volta da monarcllia e ... 

(Gontiniu:wi os apartes). 

Mus, si a questão ê de quem fez essas 
concessões onerosas aos cofres pubJicos, é 
preciso qnA ar.amara saib<\ a quem deve caber 
tal respnnsaMlidade; e vou envhir á mesa. 
um additivo ao requerimento do illustre de
putado, para que o paiz fique sabei;ido si a. 
responsabilithtde dos far.tos a que S. l!':x. se 
referiu, pertence r.o actual governo ou cabe 
mais ao governo provísorio âe eotã.o (apoia
c.ÚJ.q 

Essa:; informações hão de vi l' e provarão 
que o actual governo com a re:;cisào de con
tractos, fez uma economia.que anda po1• perto 
de 100 mil contos; ainda mais que o Sr.ex-mi
nistro da agricultu1'.1. e :lctual da fazenda não 
fez nenllnma dessas coucessões onerosas aos 
cofres publicos. 

E especialmente lta de o paiz ficat• S:\bendo, 
que era que fique bem pn.tente que o Dr. Pe
dro deBarros,si é concessionario da estrada de 
ferro a que o nobre deputado se referiu, não 
é parente nem ami!?'o do Sr. Presidente da 
Republica, não é ~parente de nenhum dos 
actuaes ministros dignos a todos os respeitos 
(apoilldos.) 

O Sn.. MARCOLINO MovnA-0 Dr. Pedro de 
Barros foi sempre conhecido por sua probi
dade e elevação de caracter nos diversos 
cargos que occupou neste paiz. 

O SR. Jolo DE SIQUEIRA-Desfeita assim "' 
impre~são que causou a Gamara as infundadas 
accusações do illustre representante fle São 
Paulo e sobre as quaes voltarei a tt;ibuna· 
eu, que amo a minlm pat ria, füço vo~ 
tos para que o actual governo continue a sal
vai-a dos graves erros do passado e princi
palmente mantendo a paz, como tem mu.ntido, 
defendendo e zelando os dinheiros publicas 
com~ ~ tem _feit_o de modo i_rreprehensível, 
cond1çoe3 primeiros, Sr. presidente, para es
tabilidade e progresso da Republica . (Ap
plausos, mi~ito bem. muito bem .) 

Vem à mesa e ê lido o seguinte 

Requerimento 

1. 0 Requeiro que o Ministerio da Agricultura 
informe quantos contractos efi'ectuados r.om o 
mesmo Ministerio foram rescindidos pelo ex
ministro da Agricultura Barão de Lucena; 

2. 0 Qual a. economia annual que resultou 
para os cofres publicas com as referidas res
cisões e bem assim com a extincção de diver-
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sas commissões de engenheiros distribuí
das pelos estados ; 

3. 0 Si essas commissões apresentaram al
gum serviç'.O para que foram nomeadas. 

Sala das sessões, 29 de julho de 1891. -
João de Siqueira. 

o SR. COSTA JUNIOR (para uma expli ... 
cação) crê que estão pr.:icipitando os aconte
cimentos. 

Apresentou o requerimento, julgando que 
cumpria um dever de patriotismo ; mas não 
citou o nome de concessionll.rb algum, e não 
disse como elle se chamava. 

Fez aquelle pedido de informações, jul
gando ser de conveniencia esperar que elLts 
venham para serem.discutidas Os nobres de
puta1los qne tanto se interessam em defüza do 
actual governo, podem vir então defender 
a sm• mo1·alidade, e o orador está certo ele 
que te1·ão a coragem de subir à tribuna para 
cliscutit-em essas informações, assim como n. 
opposição lerá a ele sustentar as accusnçües 
que formula contra o Sr. ex-ministro i.la 
agricultura. 

O SR. VIXHAES (pela orclciil), observa que 
. o nobre deputado por Pernambuco apresenton 
um requerimento que lhe p:trece superfluo, 
porque a materh a que se refere, já sa acha 
tratada, no relatorio do Sr. ministro da 
agricultura ... 

o SR. PRESIDEXTE - Não está em discus
são o requerimento, nem foi apoiado; o nobre 
deputado poderá peclir a pala.vr<t na. occasião 
opportuna. 

Templo, ou, como se diz, essas aves dera
pina da sociedade brazileir:\. 

o SR. BEVILAQUA-São as mesmas aves de 
rapin:t que_ vieram do pa.lacio d<L monarchia 
para o pal<tcio da presidencb. 

O SR. LA!IIOUi:'l'IEP~ GonoFREDO diz qúe o 
Sr. deputado por Pernambuco veiu desvirtuar 
a questão, apresenta.nrlo uma emenda ao re
querimento do Sr. deputado por S. Paulo. 

Pensa. que a Gamara procederia correcta
mento, suspendendo desde já a sessão até que 
viessem essas informações, afim de poder 
funccionar com conhecimento de causa. 

VozEs-Não é preciso. 
o SR. LAl\IOUNIER GODOFREDO observa que 

neste caso nada mais resta à Gamara do que 
a pprovar o requerimento immediatameu te, 
para que, no meno1· prazo possivel, venham 
essas informacües, e depois que o Sr. depu
tailo estiver senhor cl ~lias, virú. ú tribuna de
nunciar á Camara e ao p:dz quaes sã.o esses 
agiotas, e assim terá o uosso apoio, porque 
queremos moralisar a Republica. 

O SR. ZA:\IA- Não lhe chame agiotas, 
chame-lhe mamai.tores . 

o SR. LA:\IOUNIER GODOFREDO diz qne o 
Sr. deputado. autor do requerimento pede 
que o governo declare si deu css<t conces
são e si consentiu depois na transferencia e 
a quem foi feita a transf'3renci:t e declarou 
que ht\ de provar que um figurão aparen
tado nas altas regiõ9s políticas tinhtL recebiclo 
400:000$ vendendo o privilegio. 

o SR. VrNHAES queria apenas fazer esta. O SR. ZA;)IA- Isso é uma ninharia. Nos 
observação. tempos actuaes quem faz easo de 400:000$000~ 

o SR. PRESIDENTE - o nobre deputado 
por· s. Pa.ulo, apres:mtou um requerimento e 
o nobre deput:ldo por Pernambuco um outro 
como aclclitivo, contenclo, porém, materia dif
ferente, independente da outra. 

O Sr. Lalll.ou.nier Godofreclo 
diz que não pretendia, ao entrar hoje na Ga
mara, subir a tribuna; mas o impressiona
ram, tanto quanto deviam impre3sionar a 
todos os membros da casa, as ultimas pala
vras proferidas pelo nobre deputado por São 
P,lulo. 

A Camara votou a urgencia requerid~ pelo 
illustre cleputado por Minas Geraes, para que 
o requerimento fosse immediatamente apoiado 
e entrasse eill discussão. 

Esta certo dA que as proposições enuncia
das pelo honrauo deputado serão por S. Ex. 
justificadas. Com o caracter, com a independen
cia, com a corá "'em que tem, S. Ex. està sem 
duvida habilitado para, chamado à responsa
bilidade, dizer quaes são esses· mercadores do 

o SR. LA:\IOUNIER GODOFREDO diz que 
nessas condições, entende que a Camara dos 
deputados não devera prolongar por mais 
tempo este debate, e devera approvar o 
requerimento. 

o SR. PRESIDENTE- Nã.o havendo maii 
quem peça. a pclla vra, dou por encerrada a 
discussão. 

Em seguicla, é posto a votos o requerimen
to elo Sr. Costa Junior e aµprovado. 

Continua a 3ª discussão do projecto n. 5 B, 
sobre incompatibilidades. 

o Sr. Aristides Lobo- Depois 
do debate la.rgo, profundo e minucioso que 
se instituiu sobre este projecto, era minha 
convicção que a materia estava esgotada. 

Ouvi com religiosa attencão os oradores 
que se pronuciaram no assumpto, e, pare• 
ceu-me que apõs essa larga- discussão, nada 
mais havia a inquirir e examinar sobre elle. 

O discurso, porem, do nobre deputado pela 
Bahia que hontem occupou a tribuna, con-
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venceu-me de rine aind:i pail'nvam tlu\"idns 
.sobre o cspirito da. C'•m11r:i. 

E' isto q1u me condnz fl. tribuna . 
Encari·e:;~·io por seus co!leg-a;; de t>.om

·missào, desi,:urrdo por se::u illu.stce pre;;i<leu te 
pa.r;:i. formnht!' a~ ba:>es tlo })arecer r[tte moti>·a 
~ste debate. calfa·m~ e c•1 be-me o devei• im
rerioso de ~·ir .Íl1i"-ti fic;u· o tl\1b:1lho (!'1<3 fiz . 

dtffo dizer ú C:1mnra <)Ue o homa.do r!epn
'.fado í}ne r;ccupou hont~m a atle!l\'.ÜO 1h 
-eaS\t hnpug-nando o {>t'CS'!tltc IJrojccto, nfi.o 
·a.dduziu nin.terht nov•t is discussões ante
>.'iore.s. 

Isto rp1er dizer que upi?7.Hr de teclo o esforço 
do seu tdeufo, não cou.seguiu descobrir novo~ 
:tt'gumentos com que nos pudessa <lemornr <le 
~nossas C'•tlYicções. 

A Camnm me h:i 1le permíttir, que, em 
'formos b:'cves. e antes de entr~u· nropt"ía
"111ente 11 <~ m:Ltet·ia <lo proj~cto. tn!lHl ern 
~onside1-,1~·Qo o exoe·1 io tlo c!iscnr~o de S. Ex . 
,par::i, O(l".!t'CCC!' COlltradict as ÚS propo:;içües c1ne 
. ê.\V:\DÇOll. 

O nobre <lepn tnda, Sr. presidente. p:·ocurou 
<lespojnr n r.ommi.,si"LO ,\ ,~ .::nn:;titnição e leis 
<lo seu pnpel de commb~ão legisinti v:~ para 
aprese11ta l-a i1 C.-nnam cori10 port:Hlol'a. de 
m e1lid:is p:ir tillarias. 

Po~so ~ ssever:i1• ú. r,nmnr::i. '}Ue renlm:na 
~utra preoccnpncifo alem tlu de attender ao 
~Jem pub\i ··o, im:,;;tEu os tr:Ü.tllhos <la com
rpissão a·) for illuhr o pt•eseote projecto de 
'lei. 

O qne quer·ia o uobre :lepubdo que :i com
miss:lo fiz ':sse nes'<e momento em qne lhe 
-cumpl'it"\ tr'.1\'.ar 11s norrnns 11ne 11.:n·em reg-11 lnr 
;ts r .'Jações e a. vith\. funccional dos poderes 
publicas ? 

Qne em ;-m: cle.:;s:1 ,".!l':ltltle ~ nnici prMc
-cupação, prorrht de legisl<\dores, descesse n 
-abl'ir uma i:x:·epciio odios~. e condemnnvel cm 
{'avo1· do cha1rn.t.tlo primeiro ministro d<\ Re-
publica ! · 

Isso niio seri<t nobre, nem digno da com
·:mis.são, 

Garanto no no!l1·e deputado, repito, qne 
nem eu, nem nenlium dos meus cal legas ti
vemos jamais pre:sentc, antes nós, si qner, a 
-imagem rngitiva desse mini3tro. 

Senhor,'s, preciso dissip:i.r todas as cluviilas, 
-si ê que ,3!1as existem. 

Peço lir.e1.1çn. it Camara para referir o pro
<:êSSO verific:tdo no seio d•t commissão relati
vamente n.o projecto que neste momento nos 
Gccupa. 

Como diss2, fui encarre!?ãdo de elul)oro.r as 
bases rlesta. p1•oposta. de leí. . . . 

Nn fórtn!\ do costume que ndoptPI, orgnnise1 
6 e.stutlo, formulei-o, mas abstive-me de con
cluir co11cretisando-o cm proposição legisla
fiva. 

Levando o trabalho ao seio da commissão, 

nbrin-sc sobre elle a Jiscmssfill, e depois, e 
mais tarJe, ca1b um formulou o seu pro
jecto. 

O illustre presidente <fa :::ommissii.o trouxe
no;; o projecto que ar;ora debatemo;;. 

o SR. A~rPmLormo- Era ap1;mas partt o 
meu U 30 particnhtr· . 

como presi•lente d:i <'..o:n miss1í.o, não era 
capaz de o[erecer um p1•oj ecto sendo V. Ex. 
o relator . 

o SR. AitI$1'IDE=' Lor.o- Isso e modestia de 
Y. Ex: .. na.da iabibh1-o de i"ilzel·o, pois que ó 
ent1·e nós, o p1·i11ws intcrpcii-es. 

Precisei Llc$cer •• e;;te:; lletallncs, senhores, 
p:m1 co;1Vencer ao no'·1re deputado cpe et!e d 
viclimn. de um erro e ue uma pr<::occupaçii.o de 
seu c:;pil'ito. 

O ~R - S1,_\::n.A- V, Ex. rli:>cntn o ele
mento h i:;torfoo Ili) s:~io da Con:stit11i Ll te. 

O Src :\ ru:;Trn~:.~ L oHo- ?\,i.o auteci pemos 
o debate • 

Traf;o o propo~ito de ser bri!vc; não p1·e
tendo abu.;ar d:i a ttunc:~1o e :!o e:;pí rilo da. 
Canrn ra . 

D ida eu , qr:o :i pl'eson t:vlo esse 11rQiect.o, 
corr~u so1J1·e e llc n. 1!i$CtlSS:1o e foi ~ufoptmlo 
pel•\ nl :lÍOl' Ítt dcl C.Hlll11iS:iiio. 

Pergunto ;\ Cn.m;tra: o n0hre t!ep1ito.do pela 
P>ahiil, ~\1itor do pmjecto, pótlc ser por al;zuem 
suspeita.J() tlc .!ccidir-se por espirito parti
dttrio ~ 

O SR. A)!PurLornro- Absolntm•1cnte não; 
nanca r<~cebi olfoa;;<t :tl~n m::i, e.lo Sr . PJ.•esi
tlente d11. B.epubEcJ. neni· do :Sr. Luceua . 

o SR. A n.Isl'!DES LODO- N;.io preciso ap
pelhw p:-tri\ a largueza. e amplidão do espirito 
elo nohr·e c.Jepu tailo, nem para a sim grande 
estatul'l.\. morn 1 b~m sâlieu te no seio do 
Congres;;o Constituinte, pelo que se impoz ao 
conceito e :t COn$ider.1ção ele tor..los nós; (apoia
dos) mns em c.1so algum, o i llustN p::-e.sidente 
tia commi5s;l.o poderá. ser apontatlo como nm 
homem de combate, em caso algum se lhe 
')ô1b dar o papel de um recadista Je preteoção 
~n manejo pa1·tida.rio. 

O :SR. A)tPmLo?Hro - Nunca. me preoc
cuparam o;; inte1•esses pa1•titlar ios. 

O SR. ,\ RISTroE.;; LOBJ - Ei.;; porque ·eu 
disse que o nuora tlepnta.•.lo, impugnador do 
pro_jecto, ;tndou mal inspirado quaudo pre
tende11 in~ulcnr que DO' praoc!lpamos de in
tcre.sses p:i.rtidarios . (Trocam-se 1'iva.~ apar
tes.) 

Peço que discut:tmos com · serenidaue ; só 
assim o deb:tte põtl.c aproveitar à cau3''t da 
verdade . 

Cumpre que todos nôs nos respeitemos. 
Dizer que um deputado enc1rreg-a•.lo de 

formular um parec3r, sobre um projecto de 
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lei, o faz sob a influência. de uma. preoccupação petlem a nossa intel\)retação o o nosso ex
partidaria, e sem duvid:t uma. o!Iensu. pari1 ame, exig•3m que afarnol-o com calma.. 
todos quantos sabem medir :1 grandeza, do Só a:ssim conscienciosamente po:.leremos-
tlever. chegar convencifos, á approvação ou regeição-

Es:;a arguição era tanto ma.is asperá, quan- do JJrQjecto de lei que nos occupa.. 
do ella se reí"P.ria a homens cj!le levaram mais Vejamos. 
ile vinte annos a se debater atravéz de As dispo::ições consfüucionaes trazidas i':s 
todos os obstaculos e de todas as ngruras a presente discassão, foram- as dos arts. 23 e 
farnr das ideias republicanas, consa'('l«Uias·no 24, 50, 59 § 1°, 7:3 e 79. 
pt'ojecto que agora se discute. V Vamos po:· partes. 

Devo mesmo accressentar que o nobre depu- Os arts. 23 e 24, Sr. presidente, estiLo fóra· 
tndo es'3olhea nru terreno infeliz. rla orbita da. discussão pl1rqne- são pertinentes. 

Esse ponto do seú discurso, tem ap9nas o á rnaterfa eleitoral de que se occupa. outro 
merito de recordar que se esse chamado pri- projecto que não é o actua,l. 
meiro ministro, tivesse a mais elementar E::;sa ma.teria cabe as incompatibiliil.ades 
percepçáo dos seus r!evcres de homem pu- pro;irhmente referentes rtos co!'gos de 1·epre-
1Jlico. n:lo esperMi::t que uma lei viesse des- sent:lção p:ula.mentar ou le,!:;islativos, e della 
vojal-o de log-iu·es que prebndc indevida- se cbve occnprtr a. lei eleitoral. 
mente O("!Cupar. Os artigos com qne nwis teem jogado os 

o SR. S1m11:~.\- Indevit.ln,mentc, não, por- advers:1rios do projecto s:lo os 5'.) e 79, prin-
'ln ~é da Constitniç~:lo. cipa.lmente este. 

o Si~. AruSTIDES LoBo- ó' outro erro em Cl'eio po.ler a::;severn.r a Gamara, sem medo 
de qualquer cont:~stação, que na Carta Con-

<1ue htl;or:t o no!Jt'c deputado. stitacionrtl não se encontra, em rigot', uma. 
Scnltol'C:', 11:~ um pt·incipio qne o aparte do proposiçii.o preclomin mte e que implique um 

no1Jre 1.lepnt·1llo veio rec:ordar-me e que pa,- obice ás cle:::retaç::íe:S do Porler Le.Q'Is!ativo or-
rece csl'lnel:iclo. ., 

'L dinario, no assumpto que ftú o objecto do pro-
Entenrle-.se, que, os cargos publicas não · t 

s:lo creJdo:;no interesse d~t socierlade, e sim .Jec º·,. · 1 -A c11spo:;;1çüo mais compre iensiva e mais: 
para s::lrcm patrimonio düquelles que os lata,, aquelln, que abrange ou que póde :iuto-
o:::cupam. risar maior nnmero de c .. 1sos, ou de especies 

P.irte-sc lb Ili, desse absurdo, por se dizer de incompatibilidades, niio é a do art. 50 e·. 
que ha dil'eitos adquiridos, e, tal é o pensa- l t -9 · · d · -3 

t 
, 

1 
nem mesmo a e o ar . / , mais sim a o ;.u·t. , .. 

111011 o que se encontra, em um ceieJre aviso 
do governo relativo a nmterh ele conde- Os que nrgumentam com o art. 50, que· 
cora~'õ2s. diz : «Os n1ini:stros ele Est:ldo não pódcm ac-

E' assim, que SO USSCVJr:l que o in::lividuo cnmnL:r O exercici0 de outro empl"?g'Mlo ouc 
nomeado ministro e simultaneamente des- runcr,,ã,o-pnblica, ll:3m set' eleito Pr0sii.lentc ou 
ignarlo para, um cargo electivo, nüo pôde ser Vice pre::;idet~te. da Republfon, deputado ou; 
incompatibllisado por foi, porque esta o não senilclor-rac1ocmam deste modo : 
attinge. 1 Si a Const'tuição, dizem elles, por um ar-

Onde está a ve1·chule dess:i. asseveraçilo ~ g~1mento a cont;-a;·io se;1.rn, _ prolii'..1c <t.os mi-~ 
Tr<üa-se dos principios qúe regem n. ma-1 mstros de ~stado o cxerc1c1~ <lo.:; c~rgos, _e 

teria uas incompatibilirlaclbS e nelles n. ão es- daro que ~1ao ved«b a no.m8nçu.o e a rn ''est1-
füo compl'ellendi1las snpposbs restricções ele dura e porrnnto <:s autons:1. 
direitos individuaes, que n::to elevem ser con- O arg-nmen to e fraco de strn n:ltureza ...• 
siclera·los. O SR. SEABRA-Kão foi a co;itrario sens11... 

O que a lei sobre tal r:.ssnmpto rleve que- que eu arg-nmentei. 
rer, o que ella effectivamento determina, nin- u , _ • , _ 

guem o ignora, é que se evitem confüctos en- O SR. ARI~TIDE::i L0Bo-Fo1 o r1:e eu ouvi •. 
tre os deveres impostos aos funccionari0s O SR.. SE.\BRA- V. Ex:. vel'a quando o 
publicas e os seus interesses particulares, meu U.iscur50 for p_ublic~lo, n:lo posso agora 

o. que se deve procurar 0 resguardar as esta~el_ecer u~rn1. d1scussao por d1alo5·0, nem. 
funcções publicas de embates similhantes. quero mterrom pel-o · 

Como, pois, se póde pretender que legis- O SR. ARISTIDI~s Lono- Em todo o caso o·. 
Jando neste assumpto, devamos levar cm argumento, em ínnd.1, on o pens:imento de" 
conta, suppostos direitos adquiridos sobre car- nobre deputado, foi este : qne a preoccupaç-âo 
gos publicos, cousa que jamais existiu? comtitnciunal erJ. e é prohibir a accumula~ãO'' 

Entremos, porém, na parte a mais interes- de exercício ou ftrncçc'io, nas úmts espec1es
sante deste debate; encaremos o p:::'oblema apont.tdas. pelos ministros da esta.do, e des
em su•t plenitude. . de que assim erJ, a lei orclinn.ria não poditi.: 

O estudo ,dos textos constitucionaes que decretar a inconipatibilidade dos cargos. 
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O Sn. SEABRA- O meu argumento foi, 1 stihtiçü.o vedando o exercício <lo cargo per
dig-o-o em qnatro palavras- o art. 50 per- mitte a accumalação delles ! 
mitte que o ministro accumule o cargo ; o Onde esta a incompetencia do legislador 
projecto prohibe; por consequencfa, prol!ibe o 1 ordioario par.-i. decreta.L' essa. seguuda ordem 
que a constituição permitte. de incompatibilidades, coD::.olidando, por assim 

o SR. ARI$TIDES Louo- Não é 0 que estou dizer. o pensamento do legish rlor constitu-
repetindo ~ cional ? 

Si nio e enfüo não entendi. Accresce, senhores, que ;:i. ma.teria das in-
P~mo l'J w~ os que teem vindo combater 0 compatibilidades, é peranten. Jegislaçüo de 

:pro.)'~cto poi· essa face, mudem-se ; tal não e todos os povos, pertinente ás legislaturas or
a interpret«ção constitucional- creio poder dimwias e, são ellits, em regra, a quem in-
assevcral-o. cumbe decretal-as. 

Atteiúlam os noln'e.S deputa(los. A constituição americana, por exemplo, que 
O art. 50 contem em si d nas ordens tle é o nosso direito publico subsidiaria, não tem 

disposições, nmn, IJ. ue "e refere ao exet•cicio essa preoccnpnçiio e. sabido é~ que, nesse 
dos cat•g-os. ontm a sn,i proptfa investidurn. pai~, ~xi~te1?1.in~on:p11ti!Jili• lacles,,.e~ta.l1e l ecida~ 

O argumento a que tll!Udo. produúdo p ·los -pot·i lei_, ordt,n:m·~. 1<te entre car:;:,o::i de secun 
que co1n1J,ltem o proj ecto, nssenh na ,ippli- 1 dfl.1 ·ª 1 ·11 ])~! t.l~c1c~ . _ • , . . 
cação de H!n pl'Íncipio <rue nu.o 1·ege o Cc\so e "' .~~-de e::,t_a~ ~.,, lnm~e::. .n.~~c~dos ''° ?º~-
que tm:isport;im p:u'a elle. ":lc::,~O _or~111~~~1~, y~r.0 u1:to, :;rn .t0. em. ret>~e~-

Eu me explico. ta.r. as rn ??m, ;~!tb1 i lll,i.de,,. d~ Q\~e. '.1 le.1 ~O~t>~l-
. Como n. lei ~o~i:;tilucion:d incompatiliilis,1. t~ct0n,tl Jcl co0 :t~~ e?. que ,\S .e1:. 01 drnn.r1as 

somente o exerc1c10, elles rl!zem-log:o ê licitn nu.?. podem r~\ ~,..~ir · . _ . 
accumnlar 0~ cal'g-os. ~ ~1./" ?~~s_t<tmÇ<.>~ Tn_zesse _1mp;~n' . o. ;m-

A conf'ns:io pt•ovcrn do :>e,q-uinte : a.rg-tmrnn- ~.luç,w ~:i.;;; 1nc.orr:n,i.t1 J~ilda~l_e~, ~ ~ua lrn 0 ua
fa-8e i~m matciria de cont1'ibuiç:ues e ile crea.- :;,em_ ser1a.~ut:,i ' e ell.J, .<;:dt~poni.-alóm do_s 
ção de c .1·go~ pnl.ilicos, applicando-,,,~-lhe o ca~~_:> prei; i~to~ .ºª a~tO\I~fük •s p~l_a Consti
grandc l•t'Íllcipío da. lilJei•tlade civil em vil'tU- tm<:.''t.~, ne11hnm~i. ~utr,i mcompat1b1dade po
Lle do qu:d tndo quanto IJÜO é Jro]libido e der« ,er. decret.11J.1. . 
permitido. 1 . Peco h:Cr~."'t y~rn1. ~i zer que o nobr~ d:pu-

.Ha. engano, senhorer;; em materia. rle <tt- t~clo, ~peza . d~;;.ª~ ta~en to e ~A-sua 1llu"'t!'a
tr1bu1çõ0s, de ·~statutos relativo;; a car"'o do çao, nao co9,,,e,.,um J.pre~en.~er o pen:ia
Estailo, ,,,~.ia qnal ror a sna natureza, 1jã_0 se men.to uo i:g1sla.d~r constltuc1onaL ~ 
pótle ehlslecc1• 0 pens<tmento 110 legisl:trlor . ~en~o, Sr., llre"'1dente, que o pon,amento 
nem fa%~r tnferencias pat•a. mais ou para me- e e~te · 
nos. As leis ordinario.s, ê s::i.bido, podem crear-e 

O que elle estatue estú. estntuido, é aquillo 1lesfazer incompatibil idü.des. O que uma le
e não B licito transpor por meio de conúlu- gislatura estntue, ontrv. pôde destruir. 
sões. Pois bem, pl'incipãlmente preoccupada com 

A foi cDmtitucional creando essa 01•dem de ~L o.ccumulacão do exercício âcs cargos que é 
i~cornpati!Jilidades, as_ do ex~rcicio, não quiz mais commum e mals frequente, nüo quiz a 
~iz_e~ que os c~1r~o · !?-':.º por!mm sei• i ncompa- ConstitniÇ<'lo que essa ordem de iocompatibi
hbrllsados, a d1spos1çao nã:o tolera por sun tidades fica.:;se à mercê de instabilidade das 
natureza semelhante elasterio, porque é re- decret~H;õe~ do pa1' lamento ordioario. 
stríctn. e limitada. Penso que é inutil procurar outra intelli-

Convém não esQuecer que estamos organi.- gencía. p:ira a disposicão oonstit ucion::ü ']ue se 
sando o fttnccionamento e a adaptação elos occupa da incompatibilidade do sxerclcio. 
poderes pt1blicos e não no campo largo e Acredito tambem, Senhores, sem desrcspei
amplo da liberdade dos cidadli.os, onde as re- ta.r a. opinião do nobre deputado a quem 
stricções e limitações lega.es constituem uma. respontlo, e n. de todos que com clle pensam, 
excepção. que o art. i3 Lla Constituição, coo fere á le-

UM SR. DEPUTADO _ Não vamos dí!r nem gislntura ordilmria itfü:mldade de estabelecer 
tirar attribuições. iocompatibi!i.lades absolutas. 

Si ex:lmina.rmos as suas disposiQões, nellas 
O SR. ARISTIDES LoBo-E' preciso nãc con- ~ncontraremos o verdadeiro eixo da materia. 

fundir os dous principias. " Devo entretanto, tomar d0 frent e um ou-
Estamos decretando incompatib!lidades que tro argumento que tambem foi produzido. 

se referem a cargos, ao impedimento entre Se disse que tendo a lei constitucional es
elles, onde não ha direitos a respeitar porqne pecialisado uma eS])ecie de iDcompatibilida:
são creações da lei e ella pôde srrµprimir des, ade exercicio, fi.cou:euâ··em boa herm&; 
ampliar uu restringir. ' nentica, fõra. de qualquer regra geral que 

Como. pois, se pretende concluir que aCon- . depois se estabeleça. 



Gamara dos Deputados- Impresso em 04/0212015 15:59 - Página 17 de 26 

Sessão em 29 de Julho de 1891 639 

Assevero ã Camara que esse argumento é faz parte de sua estructura intima, resguar
de uma procedencia meramente apparente. dar a separação e reciproc:l independencia 

Sam contestar essa regra de bermeneutica, dos poderes constitucionaes. 
a declaro de impossível applicação ao caso A guarda da Constituição e das leis, pre-
que nos occupa. ceito seu, seria uma chimem, si não pudesse-

Essa. rretendida excepção que derroga ou mos, por meio de medidas organicas, res
exclue, como se pretende, o principio geml guardar e recatar de um modo completo e 
da lei, ,c:ü1e, como já demonstrei, tanto quanto absoluto as attribuições sobarauas dos pode
cabia em m'.nhas forças, debaixo da intelli- res publicos, de tal modo que se não possam 
gencia dos arts. 50 e 79 da Constituição Fe- b:üal_hr.r e confunnir_,_ 
deral, q11e, como demonstrado ficou. quizeram Qu~ é que represeuta o Tribunal Federal 
apenas resg-ua.rdar um principio que lhes p:L- no nosso organismo institucional ? Qn:tl é o 
receu de mais transcendente utitiJade. seu papel e qnaes são os seus deveres no jogo 

Não ha razü.o nem motivo algum de inter- do systema, vôs todos sabeis. 
esse social que possa autorisar a supposição Tribunal encarregado de todas as penden
de que, o legislador constitucional tivesse cias e conflicto.; entre os diversos poderes fe
subordinado todas as incompatibilidades do deraes e estaduaes, elle é talvez o mais deli
exercicio. constituindo uma. excepçã.o á. regra caclo e o m:tiselevarlo e melindroso mecanismo 
por e!le consagrada. do systema. que a Constituição adoptou. 

Senhores, não poderá haver uma hypothese, E' elle que julga e decide os grandes emba-
uma, ao mimos, em que o interesse publico raços, que remove os g-randes obstaculos que 
exija a decretação da incompatil.iilidades a!Jso- impedem a marcha elas instituições, decre
lutas? tando ::;obre o Poder Legislativo, annullando 

Pois seria razoavel :tcrcditar-se da p:1rtc a.dos do chefe do Estado, julgando-o em 
do le,a-isl:rdor constitucional. tamanha impre- certos casos e regulando toda <t vida do sys-
videncia ? tema. 

Como, pois, privar o parlamento orilinario lm••g-inae agorn, scnhor~ s, um chefe de Es-
de occorrer a. esses casos e ele salvnr o iutel'- ta.do ihspondo de min1stros seus, de homens, 
esse publico que nelles se complicam ? ele sna intimidade e de sua dependencia para, 

Não, nã.o é verdade que os arts. 50 e 79 da em momentos d:3 crise em que elle proprio 
Constituição possam offerecer obstaculo á esteja em·olto, irem compor esse grande 
decretaçii.o das incompatibilidades, innanindo tribunal ! 
assim as faculdades do Porler Legislativo or- Lembrae-vos que os homens não são anjos 
dina.rio. e que a indole e o fim das incompatibilidades 

Longe de ver opposição entre esses artigos é precisamente evitar abusos e conflictos entre 
e a disposição do art. 73, me parece que eÜes o dever e os interesses que se chocam na vida 
se barrnoni:'iam e, de certo modo, se com- publica e Il<t vida social. Não confieis tudo 
pletam. da independencia presumida dos homens, que 

Nos primeiros artigos o legisla1lor cura de ellu.' pode perigar· . 
exercícios; no ultimo, o 73, offerece franco u~r SR. DEPUTADO-V. Ex·: -~sta rebaixando 
terreno nara que se estabeleç~rn as incom- essa instituição. 
pa.ti1?ilidades <tusoluta:; que o bem publico o SR.. ARISTIDES LoBo -Não é rebaixar 0 
exigir· Supramo Tribunal, tomar cautelas que: 0 res·~ 

No alludido artigo, vê-se, o legislador só guardem a sua força e a sua autoridad,). 
estabelecer um limite, ou se quizer·em, uma As incompatibilidades não se fizeram para 
restricçã.o, ao amplo exercicio dos poderes outra cou~a._. . 
ordinarios · Essas defêsas da lei protegem-o contra os 

Preoocupou-se mais das accumulações re- invasões ousadas e illegitimas de poderes que, 
muneradas ou delles sómente, porque, na em certos casos, lhe são subordinados. 
verdade, é pouco imaginavel que existam Recordae-vos, repito, de que elle é a chave 
cargos que sejam exercidos sem recompensa do systema. · 
por parte do Estado. 

Ha uma disposição do projecto, sr. presi- Recordae-vos, por outro lado, da enorme 
dente, que tem levantado na _Gamara grande somma de força e de poder que a Constituição 
opposição. confere ao exer:utivo, e .procurae o equilíbrio 

E' a que se refere á incompatibilidade dos no jogo inevitavel e_ previsto desses ele
membros do Supremo Tribunal Federal com · mentos. 
os cargos de ministro de estado e outros. Sem elle, a adaptação, peça por peça, da 

siÇ~~~~~~~~!'f 6~Ü~i~6 , iifu"ci~i~' .. <fêsf:~~~= ~~~iv~~~~Jq~ ·· .,ga., .. Q9.P~füajçª9..,. s~m~ .... gm .. Wk, .. 
. bate. · · Declaro â Gamara que, si visse o cargo de . 

Está latente no organismo constitucional, ministro do Supremo Tribunal Federal ser 
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declarado com~ativel com a de ministro de 
estado, perderi«t todas as espora.nças que 
tenho na Republica. 

Não precfs. • lembrar ao i)arlarn:mlo o meio 
em que elle vive, e em que as instituições 
Jl:romulgarlas vão funccionar: 

Precisamos, s~nhores, fort1ficar o caructer 
nacional .de modo que elle possa domiuar a 
pressão dos poderosos, mas isto tudo está por 
fazer. 

Precisarei lembr~r à Camara que nós 
estamos, como eu ja disse, .organisando um 
systema e dando ás theses constitucionaes o 
elaste!'io que ellas possam conter? : 

E' este psedsamente o momento de fü'mar
mos os princ!pios, as normas, o entravamento 
do grande edificio que queremos erigir. 

Pois bem, tu1lo isso se resume na separaç5.o 
e independencia. dos poderes pu!Jlicos. 

Eis porque lembro e insisto com os senhores 
deputados p:ira que ui\o trepidem rnetlculosos 
no cumprimento desses deveres de que a pro
pria Constitniçiío nos incumbin. 

Nurln de timidez e de supersticiosos receios. 
As meilid~s propostas no projecto. attendei 

bem, não são nrnis do que o desenvolvimento 
de theses e p-Pincipios constitucionaes, verda
deira anteamro.l contra o uorleroso elemento 
a quem se cunferem faculdades e poderes 
extrao1'dinarios que exigem ser compen
sados. 

E' issn do systema, mas coll'vem que ao lado 
e mesmo u.dma do executivo, colloquemos 
esse freio poderoso que consiga atlenual-o. 

Os precedr.ntes que agora firma.mos, não 
-vos esqueçacs, vão reger <1. vida das institui
ções iuteil':.!S, mesmo para o futuro. 

Depende de vo~so conselho, neste momento, 
a manutençilo do regimen ou sua desorgani
sação completa. 

O que fizerdes de múo serit contr~ vós 
mesmo in•ocado. 

Concol'rerernos, no nosso papel de legi:;la.
dores, para a desorganisação do systema que 
decretamos? Parece-me impossivel. 

vado de concessão em concessão o Congresso 
constituiote !. .. 

Nada mais arriscado e funesto do que um 
poder constitucional deb::ar· cahir de suas· 
mãos as prerogativas que a. lei lhe confiou .. 

Mantendo o vosso mandate, e exercei-o 
nesle momento em bem dos interesses so
cíaes que vos estão confiados. 

Não re«lamo muito, senhores. 
O que eu quero ê que mantenhaes, votan

do este projecto, as amplas e salutares ga
rantias que a Constituição coa.sagrou. 

Se abrirdes mão desses r ecatos constifo
ciooo.es, e mormente dos que :são destíoados a 
garantir e manter a mais perfeita indepeu· 
dencia desse regulador do systema, digo-vos, 
rlesde .iii, que sois os responsaveis peht desor-· 
ganisaçü.o constitucion<il, que ·nmguem po
derá evitar. 

Ess:'I. graorlc insti tuição d escerâ do elevado 
podesta.l~ em que foi colloci1da, para ser Cr 
illstrnmen to e ocum plice <los manl'jos 1ioliticos 
<le uma vontade estranha. 

O prnjecto, senhores, póde ser c~rrtbafülo em 
n_ome da timidez e de umn. esrJccie de supert";
t1çiio pchi i1hrase da lei , mas uuoca em face 
do::; principios constítncionaes que r·cõem o 
assumpto, e a cu,i os preceitos elle soube 
obetlecer. (lliiiito bem, miâto be íl! .. ) 

E' adiada. a discussão pela hora. 
Vem <1 mesa as seguintes 

E;;umdas 

Substitutiva ao projecto u. 5 B 

O Cong~esso Nacional decretl.\. : 
.Art. l.0 Os cidadãos investidos nas func~ 

ções do poder judiciaria da União não poderão 
ser eleitos, nem nomeados para quaesquel' 
cargos nos estados. 

Art. 2. 0 Os secretarios de Estado do Presi
sidente da Republica, até seis· mezes depois 
do termo de suas funcções, não poderão 
igualmente ser eleitos, nem nomeudos para 
q uaesq uer cargos nos estados. 

Art. 3." Os <:idadãos investidos em func~ões 
O SR. ARISTIDES LOBO-Sim, senhor; vou da admiuistraçã.o federal não poderão ser 

resumir-~e, ou antes, -vou terminar . nomeados para empregos na admiuistraç.ão dos 

o SR. PRESIDEXTE - Peço licen~ ao nobre 
deputado p:i,ra observar· lhe que esta dada a 
hora. 

Senhores, nunca me llei de arrepender de estados • 
• ~haver pugnado pelas prorogativas do Con- Art. 4.0 O cidadiio investido nas funcções 

gresso Constituinte_. assim como estou certo de chefe do governo de um estado que accei-
.de que jamais me :>rrependerei de pr·ocurar tar a nonwaçã.o de secre tario de Estado !!o 
i•õdear os poderes constitucionaes das gar:m- Preside!lte da Repllblfoa, nllo podera entrar 
tias que enes exigem em bem de sua inde- no exercicio das funcções desse ultimo 
:pendencia reciproca, por que sõ assim elles cargo antes ele ter exp1'essameute resignado 
podem exercer uma acção benefica no fünccio- as da9uelle .. _ _ _ .......... ,_. .-- . . .. . . 

'"!l<i:meitfo ··regular- · qU:e " ::i: · Góiistítu:iÇãó lhes .. ... . ArL ·5~0 · 'As incõmpatibiliuades referentes. 
traçou. ao Poder Legislativo serão definidas na lei 

A Gamara hade recordar·se até onde foile· eleitoral. 
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Art. 6.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. , . 

S3la dus sessões, 29 <le julho de 1891.
Barbosa Lima. -Alcindo Gu~nabara.-Henri
qiie de Carvalho.-Be-::erril. 

Ao proje~to n. 5 B 

Accresccmte-se ao§ 1° do art. 1°-Cabendo 
aos que áctu11lmente accumularem taes em
pregos o direito de opção. 

Sala das sessões, 29 de jnlho de 1891.-G. 
Natal.-.Aristides J1iaia. 

Ao projecto n. 5 B 

Substitua-se o art. l 0 pelo seguintn : 
Art. l.0 São incompativeis, <lesdc :~ inves

tidura, os cargos publicos federaes e esta
doaes, s;tlvo os de ordem puramente TNtls
sional, scientifico ou technico, que não envol
vam nutoriàade administrativa, judiciaria ou 
politica; 

Ao§ 1° que constituirá o art. 2° da lei: 
Art. Perderá o cargo a<lministra.tivo, 

,judiciario ou politico, que occupar no governo 
ou administração f ~deral o cidadão que ac
ceitar emp1·ego ou funcção publica estadoal, 
uma. vez que na União ou nos estados, o 
cargo ou f'nncção não seja de ordem puramente 
profissional, scientifica ou teclmica., que não 
envolva autoridade admin istrn ti v::t, judiciaria 
ou política: 

Supprimam-se os § 2° e art. 2º. 
Sa.1:1 das sessões, 29 de julho de 1891. -

Gonçal-ves Chaves.- Leovigilclo Filgiieiras.
Santos Pereira. 

SEGUNDA. PAR TE DA O RDE:.r DO DlA 

Entra em discussão o projecto n. 13 A, 
sobre amnistia aos revoltosos do Parà. 

Para, fundamentou esse projecto nas mais 
fortes censuras ao governo daquelle es
tado, censuras que iam recahir' em parte sobre 
os representantes do mesmo estado. 

O honrado deputado principiou o seu dis
curso perguntando qual a razão daquelle le
vantamento no Para, si alli reinava t\. ordem 
e si a Constituição era alli uma realidade ? e 
eu p~rguntaria mais: o que queria dizer
aquellelevantamento no Pará, quando aquelle 
estado estava na vespera de entrar na lega
lidade, quando a constituinte ia principiar a 
funccionar, e quando os seus destinos ião ser-
entregues ao Dr. Lauro Sodré, e:sse illustre 
paraense, esse patriota intemerato que era 
uma garantia de ordem e de futuro ~ 

Era justamente por·que o Pará entrava nes
ta nova senda que füzict perder a ultima espe
rança a um grupo pequeno, mas 011sado, que 
não era inspirado nos sentimentos nobres de
quem discute o bem tla sua patria, que con
vinha a esses inimigos da RepulJlica. Lentar a. 
ultima cartada. 

Eº preciso que deixe bem ailiemada qual a 
razão de! ser de um partillo que existe no 
Pari, composto de um ;;;-rupo que nã.o tem. 
uma bandeira, que não tem uru che('e que 
mereça a contiança do paiz. 

Qu<1ndo, em 15 de novembro, houve a mu
dança ele situação, PStava no poder, como sa
beis, o partido libern.l. 

Uma parte do partido liberal elo Parit não 
querendo sujeitar-se áquella mmlança, que 
lhe tirava tant.1sposições lucr:üi-;;as, foi pres
surosa em apresentar um manifesto campa
nudo, esperando que nós, que trabalhavamos 
em prol da. idea dn repnblicn, nós qu'3 tinha.
mos uma bandeira gloriosa e as rmüs puras 
intenções patrioticas, nos uníssemos ;J ella, e 
os seu.s membros fossem os pdmeir·os a gozar 
dos beneticios das novas institnições. 

Aquel!!~ manifesto, que podia ser suhstituido
pelas palavras-ouro e poder·,- não clevia. 
absolutamente merecer confiunç,1 bastante 
pam nós, que compnnll'amos um gr·upo peque
no, mas de batalhadores sinceros, nos collo-

0 Sr. l\:fatta Bacellar - Nas carmos debaixo da bandeir<Hlaqudle partiJo, 
diversas discussões levantadas ne::;ta casa, cujo passado não podia set' uma g::i.rantia de 
posteriormente aos factos occorridos no Pará uma orientação democratica. 
em 11 de junho, tenho deixado de tomar· parte, Era natural que nos coostituissemos um 
porque entendo que os representantes da na- nucleo, em torno do qual se viessem agrupar 
ção, que se compsnetrarem de seus deveres, a todos os que fossem bem inspirados no dever 
da responsabilidade por tudo quanto e.xpende- de si::rvir a causa. da republica, e foi assim 
rem, não devem subir à tribuna para censurar que a parte sã dos dous partidos veio engros-· 
ou defender qu·alqner governo ou quem sar as nossas fileiras, formando assim um 
quet' que seja, sem estn.rem munidos dos do- partidofortee unido, e o grupo dos despeitados 
ctimentos comprobatorios das suas asserções, formou o pequeno partido democrata. 
para. que mais tarde não se vejam na posição O nobre deputado a. quem me estou refe-
âifficil em que certamente se collocou 0 hon- rindo disse o seguinte (l,ê): 
rado representante.de .. Minas.Geras..... . .... «0 . .sangue .. ge.neroso .. de muitos. brazileiros. .. 

S. Ex., quando ha. dias apresentou um pro- derramou-se em candaes; e, que tristeza! foi:. 
jecto pedindo a amnistia para os revoltosos do derramado por irmãos!!» 

Cam:i.ra V, I sr 
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Onde leu S. Ex. tão horrorosa. noticia~ 
Poderá S. Ex: . dizer-me quantos morreram? 

E' justo e decente que se venha no seio do 
parlamento soltar estas phrases, que serã.o 
óonita. tigur,i de rethorica, mas imprnprías 
deste recinto '? ! (Lê) 

Como si o Amapá fosse um loga.r delicioso, 
um loga.r para passar tempo, para or:de se 
podia ir para evitar a luta, para evitar o 
~uugue. 

Fiualmeote disse S. Ex:. (lê) : 

<Houve excessos lamento.veis por parte 
da. autoridade embriagada pelo fumo da. 
victoria. . . . » 

«Rasgou-se no Pará a pagina constitucio
nal que encermva uma. das maiores garan
tias coutra exce~os de <iccasmo. I:la urn 

Parece que houve um combate terrível; 
mas eu devo observar que o digno governador 
do Pal'ô.. que não queria. derr amnmeuto de 
sangue; ordenou que se procedesse de manei
ra que não se lamentassem mortes, pelo que 
os tir-os foro.m di\dos de ponto a perm1ttir que 
as balas pa.ssassL.m à cim<l. das ca.be<;.::~s dos re
voltosos . 

grande crime pediu do punição. 'li . 

A nossa Const ituição .i ustifica µerfelta
mente o acto do governador do Pará, como 
eu provarei. 

O SR. NAsCDIEC\TO- O illustre governador 
<lo Parà, Dr. Huet Bacellar, é um digno c.wa
lheiro, iucap;\Z de violencias de qualquer na
tureztt. 

o Sa.'.\iATTA BACELLAR-Ei:; a razão porque 
não h:lu ve sangue. Snn. Ex. disse que as no
ticias chega.das <\ ultima hora. eram dignas 
da maior attenção . 

Onde leu S. Ex. eSS<lS noticfos ~ Qua.e:; fo
rn.m as noticias que recebeu no dia 9, em que 
S. Ex . foz o seu discurs:·, sioã.o as publica
das por alguns jo• nries como o Te,tipo, que 
trnn::creveu um artigo do Joi·nal do Recife? 
Si S. Ex. deu realmente importancia a este 
artigo, prova qne não est,1va iuspiraclo do 
desejo d0 proceder com justiça e com crite1'io . 

O .Jorn<1l do Recife publicou uma carta en
viada do Pará, certamente por pessca da op
posição, carta que foi aqui ll'llnscripta por 
alguns jornaes, entre outros o Tempo . 

Orn, o mesmo jornal vem desmentir e dar 
nenhuma importancia a esta c.~rto, porque 
aqui mesmo Yem o decreto do governador do 
Para, pelo qual se vê que f'ora'.m deportados 
o coronel Vicente Chermont e o major Gama 
Castro. 

Ora, o decreto àiz que foram dous deporta
dos, e a cai·ta. diz que for·am cinco, o que quer 
dizer que a carta não 'merece a menor con
fiança. 

O SR.. Z.nrA- Ahi nãô é questão de quan
tidade; um que fosse. 

O SR. 1\faTTA BACELLAR- Si e5ta carta 
•• mente quanto ao numero, não pôde merecer 

·conti.nnç;:i..; e não vejo nenhum outro do
~uroento em que S. Ex. se tivessl:l baseado 

ºpâra. llizer que as noticias que vieram daquella 
pro~dencia eram dignas da maior attençã.o. 

S. l~x ., mostrando que absolutarne;:ite não 
conhece nada do estado do Para, diz: (lê) 
«Atê senhoras teem sido obrigadas a aban
donar a cidade, indo para o Amapá e para 
outros pontos.::& 

Foi no dia 11 que se <leu o levantamento 
uo Para. 

O governador telegril.phou logo ao govemo 
centi·al pedindo que llle desse poderes com
petentes, para que __ putlesse pr~ceder com o 
rigor que un. oocasiao era preciso . 

o govei·no deu- lhe todos 0s poderes, e pro· 
cedeu :ie accordo com :i. lei, i)orqua.nto si é 
verdade que,'lu:mdo o Congresso rnnccioni~,só 
elle póde perm1tti r a suspensii.o de garantias, 
o C-0ngresso não estava a inda fünccionando, o 
"'O>erno centr~ll podia providenciar, porque 
~ Constituição o permitte no a.rt. -18, u . 15, 
e assim aconteceu . 

Por consezuinte, no dia 12 o governador 
P"Ocedeu com o rigor que na OCCàSiã.o ei.:a 
preciso; não se aíiàstou da lettra da Consti
tuição, nem mesmo depois do diti 15 . 

Dir-me-hão que o decreto é do dia. 17, mas 
o gover111ulor est;n ·à pondo em execução os 
poJeres que lhe tinhiio sido conferidos pelo 
g0Ye1•no centr<'l.l, desde o dia i 1, ~ p~r~anto 
não se a!fostou da lettra riu. Constitu1çao. 

s. Ex. disse a inda (iê) : 
«0 paiz inteiro sabe como foram feitas 

muitas eleicões nos estados ; faltou em al
guns delles o.quelle grâo ele liberdade que a 
minoria reclama em todos os tempos,nas ur
nas.)) 

E' possível que tivesse accootecido ass]m no 
estado que S. Ex. representa, mas nao no 
Pari1, porque a eleição fez-se sem o mí
nimo dem.11namento de sangue ; foi urna 
eleiç.ão em que os adversarios ganharam em 
al,t\"umas seceões . 

Por conseguinte, não houve atsolutamente 
a ffi(mor pressão. 

S. Ex:. termin;i, com estas palavras que 
devem ficar cong.ignn.das (lê): 

· «~fossos compatriotas do Pa.rà lançaram 
mão da. bala porque não pmlera:n brandir a 
grande arm1t dos povos livres - o voto.» 

· Isto será muito bonita .figura de rethorica ; 
mas nfu:l se devia. dizer no parlamento, quando 
se não tem documentos bastantes para provar 
uma a.ccusação tão séria. . .. 

Direi agora a. razão por que não posso a bso-
1 utamente acceitar o parecer da comroissão, 
dando amnistia aos revoltosos do Para. 
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Ninguem mais do que eu tem o coração 
aberto pura as gr;indes idéas altrnish1s, mas 
sou e1lueado em uma escc;fa, que colloca. á.ci
mn. desses sentimentos o que é utíl, por ser 
o criterio do que é justo. 

A :imnistia teria razão de ser si tivesse 
applicação especialmente para aqucllcs que, 
levados talvez pela esperança de melllor..i,r 
a 'Vida, se deixararh anastnr pelo conselho 
do algumas cabeç,as tres1ouc·1cbs. 

Sl fosse stmpiesmeote para. esses dtcria 
meu voto, mas ~uerer inch1ir no numero dos 
agr~cia1los o chefe e o seu lm1ço direito, o 
chefe Dr. fltermont de Miranda, o heróe do 
A proaga, um <los homens mrtis perigosos 
daquelle esl:v10 e Veig'J. C<tbral-hraço ou
sado e capaz de todas as coragens ! Não. 
(InterntpçiJcs e pi·otestos). , 

o SR. MATTA BACELLAR -O Dr. Vicente 
Chermont, aqueUe que mandou destruir uma 
igreja, couq ui:;tando m;sim as glorieis ele 
Er·ostra:o, nilo e digoo de clemencia. 

Por con-sequencia,1•epito,si a amuisfoL fos~e 
sómente ter acção sobre os pequeno~, sob1·e 
aquelles q uc se deixaram levar por prnme:ó· 
sas, etl n;1o teria. a menol' duvid:L em votar 
pelo 'fll'o.iecto. 

1fas,desd ~ que amnistia vae aproveitará 
pesso;; do Sr. Dr. Vicente Cbermont de .Mi
ranclti, voto contra o projectu, porque 
aquelle sedicioso, não sendo punido, podera 
depois vir de novo alarmar a famifü pará
ense. 

E' e,;ta a rnão pela qual não posso concor-
dar coni o prqjecto de amnistia. · 

O Sr. Cnn'tão - Sr. presidente, nin
Q'Uem mais 1lo que eu deseja n paz, '' concor
~ia e<\ uniilo no meu. estado nai<d, que teiiho 
a bonrn. de representar nesta Camara, por
que só nestas condições é que el!e poclerâ 
attingir ao grão de prosperidade e de engt•an
decimeuto a. fJ ue estã destinado pelos seus 
grandes r ecttrsos e pelos variados e impol'ta:i-
tes elementos ele que dispõe. . 

Por esta razão, acomp<tnhando o distincto 
representante •Je Mi11as Geraes em seus sen
timentos lrnm;initarios, desde ja dech,ro que 
darei o meu voto ao seu projecto concedendo 
a amni;;fü1 de qne se trata. 

E o farfa, Sr. presidente, simbolicamente, 
. si o seu illustre autor não tivesse, com o in
. tuito tle justitical-o, feito precedei-o de um 
discur.~o em que se leem assertas e insinua
ções que nãt> posso deixar de contestar , por
que s:1o inexactas umas, e injustas outras. 

Pa rece, Sr . presidente, que, sem duvida por 
effeito de · informações suspeitas e aptü."'\:ona
das, S . Ex .u ão teve em vista sin ão procurar 
justificar ri. revolta e inn:->.éentar os revolto.· 
sos que tomaram parte nos-lamentaveis acon
tecimentos dados na capital daquelle estado, 

e wm grave injusti~ la nçr1.r sobre o digno 
governador e sobre o partidQ.-:-1ue o snstentn, 
a responsn.\fü<lade dessas occurrei1cias, rino.ndo 
a verdnde, St'. presidente, é inteira mente o 
contrario disso, como o demonstrarei; fazendo 
o 110nrarlo deputado reconhecer que a su • boa 
fé e credulid<!deforamilludidas por quem tinha 
interesse em alterar os factos, ministi•ando· 
lbe falsas informações. 

S. Ex. começou o seu discurso allnrlindo a 
triste e cahim1tesa época d<1 menoridade, r e
c:ordando espccinJmente as agitaçõ8s politicas 
q1ie se <leram nesse tempo na então provincia 
elo Pará. 

Ahi começa tambem a se.a injusta apreciação 
sobte os ultrmosacontecimentos,pois queS. Ex. 
attribue os factos durante a menoritb.vle á ex
al tnção dos ix1rtidos politicos por efTeito da 
abdicação do primeiro imperador ; não dá como 
cansa as violencias contra o partido d<t oppo
~ição exercid,1s pelo governo; entretan to que 
agora quer considerar que for am as violencias 
e perseguições do governo que levaram <t op
posição a fanç;ir mãos das armas. 

QL1ando quem conhec.e a historia política elo 
uusso paiz, sabe que foe~ rn aquellas as causas 
das revolnçõe$ que então apparecernm no 
Para, e quem conhece!' como tem µroced ido 
todos os governadores do Pará depois dn pro
clamação da Repu\.Jlica, hn. de ver a injm;tiça 
do honmdo depntado. 

S. Ex. esquece ainda uma importante cir
cumstancia e !:i que naquella época o p1t·tido 
que pego11 em armas, então denominado phi• 
lant1·opico, e tenrlo à sua frente o conego Ba
ptista Campos, su~tenhwa a si tuação creo.da 
pela abdicai;ão do Sr. D. Pedro 1 e o g·overno 
representava o partido da r estaur:ição, deno
min,ido Cammuru ; eutl'e tnuto que agora da
va-se o conh'M'io : a opposição que pcgtin em 
armas era contra. a situação creada e m 15 do 
novembro e o governo que e lla pretenuh~ 
depól', rewesen tava e SU,$teutaV•L esta si
tuação. 

Naquelle tempo o illustre deputado at.tribuo 
unicamente a exaltnção dos partidos os mo· 
tins e revoltas que houveram . 

Porque não a considerou tambem a.gor•t como 
a 1mica causa r]o movimento armado qne houve 
no Pará, e vae buscal-a nas violencias, exces
sos e perseguições do governo ? 

Para que faz S. Ex . esta injustiça ao dis-
tincto governudor do Parà ? . · 

Quaes foram :is violencias e perseguições 
q_ue elle praticou, e levaram a opposição a 
peg-ar em armas? · 

Quando out ro dia t ratei dos ãconteéimen+os 
do Para, contestando o honrado deputado pela. 
Bahia , comecei a. fazer o.historico da organi
zação da Republica naquelle estado. 

Fiz ver que, sendo acclamada a Republica, 
quem tomou conta. do governo foram ti·es ci-



Câmara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 15:59 - Página 22 de 26 

644 Sessão em 29 de Julho de 1891 

dadãos ::;obre cujas idéa.s ropublicanas não ha 
duvida a!Q'urna, assim como sobre o :>encara
cter,probi~lude o moderação. Agora ac:rescen
tarei que tomou a direcção dachefacturada po
licia o nosso distincto col!eg~i (apoiados) o 'l'. 
Indio do Br'azil, cuja inclole p~-tcitlca toda a 
Gamara conhece e o julgará incapaz de pra
ticar qualquer violeuc a ou perseguição. 
(Apoiados.) 

VozEs-E' um cidadã.o c1istinctissimo. 
O SR. CAxTXo-Dura.nte o tempo dess~ go

verno trino, não 11~1uve nenhuma. queixa ou 
reclamação contra acto algum seu. 

A su:t política foi iargn, e generosa, e teve 
por isso apoio unanime. 

Foi Llepoi;:; nomeatlo governador o Sr. Dr. 
Justo Cllermont, o qn~l continuou a mesma 
:política hlr8'ª e ;:;cne1·,):Sa que tinha sido co
meçada pelo governo trino, de que elle fazia 
IJUrte. 

Conseri"ou to: ln o ;1u:.;soal no fun~cion::tlismo 
publico, que encontron ; n::to demittiu um só 
emprega.do pnLl:co; conseevou u.te o3 offi
ciae.;; do corpo lle rnl ida qaa são emnre!;·a
<los de coniian1~:1, •·orno sn.lJe :i Cn.nrn.ra~. e ·~üé 
mesmo toda,; :1s :rnto1·itkd cs policfaes, cbnit
tindo depoi.;; súmcnt1~ a.111cltas que se ma.ni
festu.r::im o~tcn~iY::tawn to hosti:s ao seu go
-vemo. (.'1po:wlos du d1·p11taçrio do Pani.) 

Não houve a monor· violcucia. dura.nte o 
governo de:;te tlisti11cto pnracnse. 
. Assim fo~ c11w se inangm'ot1 no Parit ,,, polí

tica repnblw:mn. 
Emquanto no P:1rú. se procedia assim, em 

alguns est[ldos op1'1'a\'a-se ini'l'ene reação 
como no tempo rio impcrio, quando subia. ao 
poder um dos partidos. Entretn.nto em ne
nhum dol!es a oppo~içfí.o lançou mã.o cht5 
armas provocnndo nm:t lntn. fmtl'icida, como 
fez a do P:irá, sem alias pa,r,i isso ter justi
fica-vel mo1i vo. 

O Sr .. Ju:-;to Che!'mont quiz eutão formar o 
pa,r·tido rcpubl kano, !ncl inando-se a unir 
com os lilJeracs, h11jü rleno:ninaclos demo
cratas~ im:s essa união não se etfoctuon por
que e partido liberai estava, entáo no domi
nio e tlispu_nh,i d.e todos os logares ofüciaes: 

· porqne havia pouco t•. mpo, tinha subido ao 
poder e havia feito uma. cruel reação, havht 
feito uma. verda~leira hecatombe em todos os 
fünccionarios de todns as classes e catile
gQ~ias, e pensn.va. que a.inda dispmih::1. da. 
rneswa força. 

_.4penas escapon um unico, que !"oi o Sr. 
Bernabé Baena, este mesmo não porque o 
di.rectorfo do partido não fize~se o::: maiores 
esforços para que l'osse uemittido? mas porque 
o então vice-pre5identc reconhecia a falta 
que elle fazia. n<t secretaria do a-overno, da 
qual e, para assirn dizet', a tradicção viva : 
lJOr isso resistiu aos seus amigos. constando 
que chegou a dizer-lhes, que mais fücil seria 

cortar-se-lhe a. mão elo que elle assig-nar a 
portaria de demissão a esse fu nccfo1iario. 

O partido liberal que assim estava com 
toda a força na província, entendeu que devia 
impor condições que não foram accGitas pGlos 
chefes r<ipublicauos. 

Desde que não se realisou essa uma.o, 
os chefes repuhlicanos entendeeam formar 
um partido de todos os que quizesserr. adlle
rir· à elle, viessem dos conserv,~dores ou dos 
liueracs ; mas os chefes libern.es entendendo 
que aind<t podiam contar com a forç:1 de que 
dispunham quando n'i posse do pollel', como 
estu.vam, quando se proclamou a. Republica, 
declar,!ra.n1-se immecliatamente em opposição; 
acbarmn-se porém illudidos, por que a maior 
parte das iníluencias elo seu partido adheriu 
à Republica, assim como adheriu qu::isi todo o 
partido conservador; vendo-se portanto, os 
chefes do partido liberal retluziuos a um pe
rrueno gmpo. Esb ê que ê a cius:t chto1~po
s:ço desse partiLlo ao Sr. Dr. J nsto Cllermon t. 

A pezar cb gnerra fel'oz f"ei ta. :l.O De. Justo 
Chermont, em que não se s1 bia o rrue mais se 
distinguia., si o insulto, a calnmnfa, ou o ri
dículo, este conservou~se sempre com a 
mesma caJm;i, no proposito de su~tentar a 
política larg<< e democrafüa riue tinha inicia
do corno norma. do seu governo,. e assim se 
conservou atê que deixon o governo do esta
do parü, vir gerir a pasb üos negocios es
trangeiros . 

Tomou então conta do governo, como vice
governador, o Sr. Gentil de l\Ioraes Bitten
comt, e continuot} a mesma politica do seu 
antecessor·; mas a opposiçii.o sem que se ex
tiog ubse, comtudo moderou-se um pouco, 
durante o pouco tempo que esteve U'.I. 
admini:straç:io o Sr. Dr. Gentil. 

.Nome,tdo govel'Ilador dt1 Parã., o Sr. Huet 
Bacellar, chegou e tomou posse, animado das 
melhores intenções, poi.:S nenhum interesse 
político alli tinhti, por isso nenhuí·na preven
ção levava.. Pam pronJ, basta dizei· que elle 
até visitou as reila.cções tlos jorn<.tes da. oppo
siçfio, e logo no outro dia a opposição o elo
gfou por isso, querendo apro•-e!t'1r o fücto da 
visita para fol'jar uma intriga entre o ~o-
vernaclor e o partido republicano. .... 

Por occasião da visita, a opposiçio queixou
se-lhe de que a, Intendencia negava o titulo 
de .eleitores aos seus amigos e correligiona
rios e ped.iu providencias. 

O Sr. Bacellar disse-lhe que ia tomar pro
videncias a esse respeito, e de fücto, imme
diatamente mandou um ofücio ao presidente 
da lntendencla Municipal, fazendo-lhe sentir 
as queixas que ouvira da oppos!ção. 

o SR. NASCDIENT0-0 Sr. B:icellar é um 
caracter distincto, incapaz de praticar qual
quer violencia. 
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O SR. CA.N'Tlo-0 presidente da Intenden
cia. respondeu cine, tendo . a.ppitrecido <.\lguus 
individ11os, fal~:imentl), pedindo ti tulos com 
nomes da1uelle:; a quem pertencia~ os tit'.1· 
los quB reclaonv,tni, a Intendenc1<i lmvw. 
tomado a. dellbrmtçã.o de adoptl\r certas pr~
virlencias, p::tra verificar si a .. pesso[l. que os 1:1 
sollicitar er·a a proprb 11 quem elles se re
feriam, '13 ist0 com o fim de evitar o embuste 
que anteriormente se havia dado ... 

O SR . lKDIO no Bn.Az1L - E' .exacto. 
Nu. minha administração deram-se destes 

facto$. 
o SR. CANTÃO - . • . f!Ue sendo reconhe

cido que era. dono do ti talo quem se apeesen
!a.ni. immecliil.tamente Jlle ertl entregue, 
quando porém se r ecÔnheci.a. que não Ci'<l., 
ne!!'ava-se-lhe. 

brii, pergunto eu : á. vista dest1i re>po;;t:t 
tlo pl'esidcnte da intendencia, devh\ o St'. 
Huet Baccllàr insbtir part\ que elle uêsse os 
títulos n. quem primcit'O os solieito..ssc ~ 

Parece-me que não. 
Pois bem. 
Dtilii começo11 a opposiçiío n ho;;tílb;al' o Sr. 

Huet Bacei l;:r, rl"nhi começou ess::i., lnctn. 
iu!'rene, n. opposição mais feroz o.o gover
naclor. 

Entret.uito este, assim corno os seus n.nte
cessores,não StJ.l;iu olà calmo, do 1>roposito que 
se havia imposto, não praticou um acto de 
injusti~a, um acto de perseguição, nm acto de 
Yiolcncia. contri:. q11ein que:.- que fosse. 

(Apoiados.) 
.Não 11ouve uma ~ô qneix:t nté o dia. 11 de 

junho; sô havi;1 um:.i. opposiç,'âo desbr!l.gnda 
tanto, 011 mais forte do Qlle aquella que sof
freu o Sr. Justo Chermout. 

Como ê pois que se >em dizer,p3rante a Ca
maro,que a T'evoluci-i:o foi tllho. d;i.s violenc!as 
e perseguições do governo~ 

Como é que se faz- o governador respon· 
snvel pelo sa.ngue '.lue se ~errttmou. não em 
borbotões, como disse o rllustre cleputallo ; 
mn.s ho11~·e derramarn.ento de snngue °bl'a
zileiro, nih !10S amigos e correligionarios dtt 
opposiçr-..l ; mus 1w. g-ente do go vern.J_. corno 
foi o morticinio de 10 soldado:> e feruneutos 
em·l9, no capim. 

o SR.. JoÃo LoPEs - Foi um combate simu
lado . 

Quatro horas de como:i.te sem haver san
gue! 

podi::t.m fixar bem as pontarias e não sabiam 
tnáneia.r as (1.rmas a Combla.ln. · 

Eis' porque não houve grande morticínio no 
combatê do sitio J.a. Conceição ; mas houve 
nii.o pequeno no Capiin, onde os revoltosos 
nw,aeja.vam as armas communs de que ser
viam-se. 

Portanto, provado desta maneira quo antes 
da. revoluçü.o não lrn.i:ia motivo para que a. 
opposição pegiisse em armas, a não ser o i m
placavel desejo d~ galgar o poder, eu passa
rei a outi·os pontos do tliscurso do nobre de
putado. 

S. E~. cli3Se que encoutra va tlifficuldades 
em expôr os vexames, iis violencias, as per
se,g-nições pr:;i.ti~'l.das pelo ~overnador . Ora, 
pa.r:i fü.zer toda a sua na.rr~lÇti.o dess:\3 violen
cia.s, devia s. Ex . apreseo.tar ao mesmo 
tempo os acontecimentos que se deram po.r 
parte elos revoltosos. S. Ex. disse até que 
foram tleport:~dos rnuitos cido.dãos. 

O meu collega que me preceden na tribuna. 
Jit demonstrou q11e o decreto diJ deportação 
referio-se apenas ao coronel Vicente .Mirautl.'l. 
e ao major Gam:i Costa. 

E' nm dos pontos em que m:lis se tem a.a
cusado o illustre gover:udor do Po.rt't., di;:en
do-:;e qne elle não tinh,.1. competencia : mas 
en vou mostrar com :i. Constituição na mão 
que elle tinha poder de o faze1• . 

o n. 21 do art. 34 da Coustituição. referente 
as attribuiçues do Congres;;o diz (lê) : 

« D~clarar em estado de sitio um ou mais 
pontos do territor io nacional na emergencia 
ele a.ggressão por forç:as estrangeiras ou de. 
commoe<lo interoa, e approvar ou suspender 
o sitio que houver sido declarado pelo Poder 
Executivo, ou po;· seiis age/úes 1·espo;isai;ei~, 
nn. a ase o eia. do Congre3so. >> 

Pe1·guoto eu : o govel'llador de um dos es
t:i.dos âo Brazil, antes de constituir-se, é ou 
não a~entc responsa.•el do Poder Executivo 
Federal? Sem duvida que o ê. 
Poi~ b:m1, a C,imar;t ac:i.b:i. tle ver que a 

Constitui~ão dà ao Poder Exe;:cutivo a fücut
du.de de decretar o sitio e n. suspcrnsão de ga
mntias cm qu'1lquel' ponto do paiz, quando 
houver umn. nggressão es~rangeifü .ou uma . 
commoção ioterna,nfio estando reunido o Con
"l'CSW, e que da, ig-11::\.l faculdade \dentro da. 
~110. j1<risdicção) aos seus agente~ responsn.
veis ; e ninguem <lirã. repito,que o governa.
dor de um estado aindn. não coustittlido, não 

o SR.. CANTÃo-S;i acabo de dizer que mor
reram dez soldados e foram feridos 19, como 
diz o nobre deputado que foi um combate 
simulado1 · 

ê um a.gente responsn.vel do Poder Execu
tivo. 

Si, pois, o governa.dor do Pará. era um 
ngente respons::i;ve_l do ~oder Executiv?, l?Or 
isso que o est.1.do :undn. nao est..wa const1tu1do 
Unha. a. f-icnltln.<le ou podet' pa.ra esta.belecer o 
sitio ou suspensão do g--.1.ra.ntias. No sitio Conceição os re>oltosos faziam fogo 

deitados ou encob&rtos atraz de arvores, por 
is~o não foram victimados, nem ta.mbem cau
saram grande damno ú trópa, porqu~ não 

U?-I SR. DEPUTA.DO - De que _data. é o de
creto'? 
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O SR.. C.1..xTXo-Supponho que é do di:i li. 
Declaro que n~o me 1m1ma a. menor idótt 
de hostilidade contra niug-ucm. O qtie de
sejo é somente apurar n, veJ~c!a.dc. o uo:;::,o 
unico movel deve ser a justiça, qualquer que 
seja o ponto ele vista cm que nos colloquemos. 
(Muito bem.) 

O decreto ereio que foi justamente do dia 
17, e o Congresso foi aberto no dia 15, é 
certo. Pôde llaver essa il•reguhiridade no 
acto do govern.tdor, sem dtrvicla por se não 
recorJar da momento da. disposição constitu
cional, preocupado como se achava com os 
accutecimeotos ; mas não é isso motivo para. 
accusal-o tifo acremente como se tem feito. 

Ess;i irregularidade deve se1· de~culpada 
deante da urgeu te necessícbde da srdV<lção 
publica. 

E' exn.cto, como .iiL cfüse o meu collega de 
lleputn.r;ão, qne o g-ovi~rnndor tronxe <lO co
nhecimento do governo reJeral todo o oc
cot•rido, e que este tlen-lh•! •~mplas faculch
des p~tra Tlroceder como cntendc;;se, cnnta.n to 
qne i·e;;tabolece;;;;e :t tl'<tnquillidade publica. 

E nc'11 podia deixar de assim fazer, "Por
que, estando o governo longe do th:~ntro dos 
acoutechnontos, não os coallecendo, ni.io porlia 
tomaras providencias neces;;arias e a.dequarla:>; 
mas, confiando plenamente no goveroadol', 
deu-llrn, por n.ssim •lizer, carttt bra.nca para 
que impreg-asse todos os meios -para. restabe
lecer a. ordem. 

Jâ. concordo .•. 
DIFFER.EXTES SRS. DEPUTADOS -Com a in

constitucional idade. . 
O SR. CAXTÃO - Pois seja, jã. dou que hou

vesse essa. irre;;ularidade ou inconstitucion:l
lidade no µroce'i:Umento do-distiucto governa.
dor, como dizem os honrados deputados. 

Prefiro que assim seJ<\ à que o goYernador 
por excessi vo escrupulo de não viohlr a Cons
tituição deixasse aquelle estado nadar em 
sangue, que a esse excesso sacriéicasse a sal
vação publica, que é lei suprema deante da 
qual desapp<trecem todas as outras. 

E' ver:lade que o Congresso jã se havia 
install~do no dia 15, mas a urgeocia das cir
cumstancias, e attento o estado em que se 
achava ::i. capital, reclamava promptas provi
de ncias p:i.ra o re:;tn.belecimento da ordem e 
tranquillidade. 
· Ha um grande crime pmlindo punição, 

.clisse o honrado deputado em seu discurso. 
Esse gr,mdc ci·ime é o acto do governador a 
q~e Mabo ele referir-me; entretanto S. Ex:. 
não considera grande crime. ou pelo menos, 
considera nm crime menor do que aquelle, o 
:procedimento dos revoltosos querendo depôr 
as a utoridades legalmente constituidas, uer
ramando o sangue de seus irmã.os, e anarchi
sando em fim o estado. 

PJ)t" isso pnra estes pede amnistia 011 esque
cimento d~ seus attenta1los, e pM'<l. o go;-er
nar.lor <]Ue restalieleccu a ordem e sal vou a 
populaçã.o. peue severa punição. Não ha in
j11stiça. maior, e {leclaro que neste mome11to 
desconheço os nobres sentimentos que tanto 
desting-uem a S. r:x. 

Disse mais s. Ex. as medidas de excepçiio 
devem ser tomafas com prudencia. 

Foi justamente o qt1efez o governador, só 
tomou as que eram necessa:rias par11 fazer 
abortw o movimento sedicioso e restn.bclccer 
a ordêm, os seus actos foram energicos, mas 
ao .mesmo tempo prudentes, e ü1nio assim 
foi, que ã população 1nteira. da c<wital, apre
cian•lo-os devirln.mente, deu ao govern::tdor n..s 
mais signilkitivas provas de approva<;>J.o ao 
sem procedimento, e reconhecea o im portante 
serviço que havht prestado. 

Nes~as demoostmcões tomaram parte todas 
as classes, e manifestaram-lhe a sua gmtidão, 
começawlo pelo illustra.do e virtuoso bispo 
diocesano qne n.r.ompanlrndo do seu clero fet. 
entoar um Te-Dcmn em acção de :;raças pelo 
bom exito das providencias tomadas pelo go
vernador. 

E qnat1do assim se manirestava a população 
toda, que viu as circumstaucias em que se 
a.chon a Ci\pita.l, devemos nó:; exigir a. puuiçã.o 
do governador? 

Não, Sr. presiclente, sei·;a mesmo uma ini
qulda.rle d~i nossa i:iar l·~ esquecermos os u.tteu- · 
tauos dos revollosos, e punirmos o gover
nador. 

P;1ra mim, Sr. presidente é preferível que· 
o governador, embora violando a Constituição, 
restabelecesse a ordem <lo que a deixasse pe
rig1w,ua1hi fazer contrti os q_ ue a pert11rbavam, 
e quet•iam fazer narfa.r em sangue o e~tado. 

(Troçam-se muitos apartes. ) 
Dese.ja;·a que os nolll'es deputados provus

sem que elle podia manter a ordem sem essas 
medidas. 

O SR.. Vrc1'0RINO 1\loNTEIRO-Tanto a depor
tação não era. necessaria, que poucos dias 
depois foi julga.do !;em effeito o decreto. 

O SR. CANTÃ.o-lsto prova o seu criterio 
e prudeocia ; desde que reconheceu que a 
ordem estava restabeleciàa e essa medida jà 
não era necess1ria porque ja havia produzido 
os effeitos com que foi tomada, elle a revogou. 

fü1 Sit. DEPUTADO-Não tiav-ia necessidê.J.de 
delta. 

O SR.. CANTlo-V. Ex. não cooltece os de
poimeotos das testemunhas. Não quero citar 
nome de niuguem; mas :si o nobl:'e (leputado 
visse esses depoimentos, havia de reconhecer 
a necessidade desse decreto. 

o $R.. VICTOR.INO MONTEIRO-Não' é uma 
questão de facto ; ê de direito. 
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ô SR. CANTÃO - Ha certas circumstancias 
que não podem deixar de ser sempre attendi
das. (Trocam-se apartes.) 

Sr. presidente, repito, nã0 é meu costume 
citar nomes de ninguem. 

E' um cidadão muito distincto, pela sua fa
milia, pela sua fortuna e pelo seu talento o 
Sr. Dr. Vicente de Miranda; mas é um ho
mem de genio forte e exaltado, se9te ainda o 
fogo da mocidade. 

U:i\r SR. DEPUTADO-Mas elleprestou servi
ços procurando extinguir a. sedição. 

OUTRO SR. DEPUTADO-Preparou atempes
tade e teve medo della. 

o SR. CANTÃO-O Sr. Dr. Vicente de Mi
randa, era a alma do movimento, era. quem 
mais o alimentava; er<L quem dispunha. de 
fortuna; devia por-se á frente do movimento ; 
mas receiou que o batalhão 15 não adhet'isse. 

Os revoltosos foram ao quartel da policia, 
impediram, com ameaça de assassinal-o, que 
o commn nda.nte communicnsse pelo telephone 
ao governarlor o que se estava passando no seu 
q ua1·tel,forn.m ú. arrecadação, tiraram armas e 
munições que encontraram, e com parte do 
bata.l hão, levando ã sua frente a musica, e 
dando vivas e morras~ dirigiram-se à casa do 
Sr. Vicente de l\Iiranda. 

tido democratico, sem duvida, conscios dos pe
rigos e riscos em que ia .fi.c:.1.r a cidade, nas 
vesperas dos acontecimentos retiraram suas. 
familias da. capital para o interior do estado 
e no dht dn. revolta muitas outras ramilfas re~ 
fugiaram-se a bordo de navios surtos no porto~ 
levadas pelo susto de serem victimas dos re
voltosos, como aconteceu na revolução de 
1835. 

Eis o que houve. Nenhuma familia foi de
portada para o Amapá. Isso é uma calumniosa 
in venç:ão de que o nobre deputado infelizmente . 
aqui só fez echo. 

O nobre deputado chegou ao ponto de como 
que dirigir uma injuria ou uma o:trensa. aos 
representantes do Pará, pois que disse, que a 
oppo~ição se viu obrigada a lançar mão da 
bala, porque se viu vedada de empre()'ar a 
arma de um povo civilisn.do, o voto ... 0 

Não sei como o illustre deputado veiu avan- . 
ç:1r umn. proposição destas, contra a qual 
en e meus collegas não podemos deixar de 
protestar. (!lparte de wn Sr.deputado.) 

O SR. CANTÃo-Eu dou testemunho de que 
o estado do nobre deputa.do sempre se distin
guiu pela moralidade e legaliuade nas elei
ções, testemuul~o que_ posso dar pelo que via 
no tempo do m1per10 em que as eleições de 
Minas, não obstante serem as mais numerosas, 

Mas este, receiando qae o exito do movimen- eram as que menos trabalho davam ã. com
to não lhes fosse füvoravel ?Orque ainda não mi::-s~o verifica.dor~,d~ qual uma vez fiz parte, 
contava com certeza com a adhesão do 15° por isso sou o prnne1ro a. reconhecer que 0 
batalhão, não obstante uma carta anonyma a nobre <leputado e todos os seus colleg<!s foram 
elle dirigida entregue por cadetes à paisana, muito legitima e livremente eleitos para as 
em que se dizia que o 15° batalhão estava cadeir.lS que aqui dignamente occupa.m; mas, 
prompto, não sahiu de casa, e o Sr. Ve~ga fi<]ue S. Ex. certo de que os representantes do 
Cabral, illudindo o seu-sequito, disse-lhe que Pará não occupam as suas com menos legiti
o Dr. Vicente Miranda jà estava no seu sitio midade e moralidade eleitoral. (Apoiados.) 
Conceição os esperando. As listas de deput dos e senadores, quer 

Foi então que os revoltosos marcharam para esta.duaes quer fecleraes no Parà, não foram 
esse sitio, tendo â. sua frente Veiga. Cabral, e organisadas no pala.cio do gove1·nador e por 
lá intrincheiraram-se. · este impostás ao corpo eleitoral, mas -sim por 

Portanto, já veem os nobres deputados, jâ um congresso composto de representantes do 
vê a Gamara, que o Sr. Dr. Vicente de Mi- partido de todas as localidades do interior do 
randa, que era o mais influente membro do estado, reunido na capital, e depois apre
partido democrata, não apparecen por aquella sentadas pelos chefes ao corpo eleitoral 
circumstancia. _ · que as re<'ebeu e suffragou livre e espontanea-

Com grande tristeza todos nós soubemos mente. 
desses lamentaveis acontecimentos; e ainda Já mostrei o estado dos partidos no Pará. 
maior tristeza senti, porque o meu estado foi O partido republicano é formado pelos re-
o unico em qae se derramou sangue bra.zleiro publicanos historicos, por quasi todo o anti&"º , 
depois da proclamação da Republiea. partido conservador e por grande parte ao 

Mas quero que a Camara faça. a justiça de antigo partido liberal; é um partido forte 
crer que não foi o partido :::-epublicano, nem o não sô pelo numero mas pela união e unidade 
governador do estado, quem provocou taes de vistas, marc]l.nndo sob a ip.telligente e de
scenas. mocratica orientação de seus chetes, entre-

0 nobre deputado disse, que tinham sido de- tanto que a opposição compõe-se de tres par
portadas até senhoras, muitas das quaes ti- tidos, o democrata; o nacional . e o catholico, 
nham sido obrigadas a se retirarem para o cada qual com sua bandeira e com o seu 
Amapà. programma, verdadeim .. antithese ·uns ·'dos·· -· 

Não é isto exacto. outros e não podem por isso ter força. e inspi-
A verdade é que alguns dos chefes do par-:, rar confiança. 
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Eis a ra.zã.o porque o partido republico.uo <le Alcantnrn., ex-Imporador do Brazil, uma 
·teve explendida. victoria fazendo trium pilar pensão, qne, a contar de !5 tl0 novemb1•0 de 
as suas chapas de representantes fede1•a·~s e de 1889, garant:1-1he suusistencia dec(;!tlt•J por 
.estadua.es, e nfio porque :i. opposiçã.o fosse todo o tempo de sua vidu, deixnndo 110 Con
,privaàa do direito t!o voto. · gresso ordinario o encargo de fixar o izuantiim 

Ao contrJrio tlísso, ella pleiteou sempre as Liess::i. pensrro. 
-eleiçõ~s com todo o ardor e Jiterdade,_ veu- O projecto n. I2 pt'opõe que Eej{~ fixa.dr. em 
-cendo nos Jogares em que para isso 'tiuba 120:000$ annua.es. . 
.elementos. E a commissão do orç:i.mento considerando: 

E t!\.nto é isto vel'd,ide,que se computn.rmos que a propria dignichtcle d;1. nMãO e~ig-e que 
.o uu01ero de votos que tiveril.m as chapas n.quelle que foi seu primeiro representante 
<)ppo:;icioni,;tas com o que tiveram as choi.pas -O.urt1.nte quasi meio seculo, consel've sempi'e 
!'epublicanas,reconhecer-se-hti que t<.ilvez em perante o mundo uma posi~i-0, que não filÇ<~ 
'iJ.enhum out1•0 as tau o a proporção sejn. tii.o contraste com essa tão alta, que por tau tos 
.grande como no Pará, relatívamente ao nu- anuos oceupou ; 
mero de elt:itoros que concorreram as que D. Pedro de Alca.utara deo sempre 
~leições. provas de grande hooe;;tidade ; 

Não tem porta.uto rnzão o nobre deputado que, vivendo seinpre vida simples e mo-
para avc.uçar ;i proposição que avançou. desta, despendia gra.nde parte de sua lisb 

Estú ji~ d:.Wa a hora e nã.o quero pJr mais civil em serviços de caridade e ue patrio
"tempo cansar a a attenção dos meus colleg<\S tismo, é de parecer: 
-que tem foi to a lineza. de ouvir- me... que o pro.jecto sej;i :uloptado, otrcrecendo 

O Sa. B~L1.-01n· vumu - Temos ouvido à a. seguinte emenc.lu. ad<litiva. ao art. 2°, par•• 
V . Ex.. com muito prazer. ser tomada em consideraç:ito em tempo op-

0 SR. CA.NTXo - .•. por isso vou terminar, portuno. 
<leclara.udo mais uma vez qtte darei o meu 
voto ao projecto, na esperança de que este 
acto rle clemencia dtt Cnmar<.1. concorrerá para 

.~hamar ú, razilo e t~ reflexão aquelles, IJUe se 
-deixaram transviar pela p:iix:U.O partidarfo, 
assim como para desilludir aquelles que in
.couscientemeute se deixaram arrastar por 
.. p~rtidas promess<ls. 

Unamo-oos todos a.o distincto ~raeuse que 
. se acha o. freote do governo dn.quelle estado, 
.o Dr. Lauro Sodré, am:iliemol-o na gloriosa 
tarefa de elevar o nosso Estado ao gr-â.o de 
prosperidade e g:randeza qne merece, pam o 
<J.Ual ja vae camrnhando pelo int1u:rn benetico 
-Oa smt intelligente e patriotica, adcniois
.tração. 

E' o que devem fazer todos os pa.raenses 
. .sinceramente amigos do seu estado. 

Tenho concluido. 
\'oz.Es - Muito bem, muito bem ! 
(0 Ora(lot· e felicitado e abraçado por muitos 

.dos Sr~. deputados p1·esentes .) 
··E;· adiada a discussão pela liora. 
. y~o a imprimil' os seguintes 

P.â.RECERES-

N.12A-1891 

· Accrescente-se a.o n.rt. 2• 

« O Presíclente tia. Republica é autorizado 
na difici~ncia da. receitn, a fazer as operações 
de credito neees&1rias para. o flito paga.meato.» 

Sa.ln das commissões, 29<lejulho de 1891:
Rodri{Tlles A.lues.- Moraes Barros, relator . 
- Ser::edelln Co1·rf!.a.- .l0t7.o Pinheiro. -F. P. 
iliayrink.-Rosa e Sili;a. - Alberto Bra;ulao • 

N. 12-1891 

o Congresso Nacional decreta : 
.Art. 1.0 E' fixada em 120:000$ annuaes a 

pensão a que tem direito D. Pedro de Alcan
tar:.i, ex:-imperado1• do Br-.i.zil, ·a conmr. de 
15 de novembro de 1~89. · 

Art. 2.0 O pagamento desta pensão se farã 
})Or meio de prestações ruensaes, pagando-se 
ae uma só vez todas as prestações -vencidas, 
até a data da. publicação desta lei. . 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em 
contrario • 
. S. R. - A.mphilopkio Botelho Fn:irc àc 

Carvãllio.-Paula Uuiman'Zcs. - Santos Pe
reira. -..1bincida N ogueir<i. - Casimiro Junior. 
- Matta Bacella:r.-Pacificó Mascaren:ka,<;.-. 
MCl~oel Fulgencio.-Costa Macha.do. -Ant1i.o 

.Fixa em 120:000$a pensüo a que tem dii·eito rJ,e Faria.-Marcia.no r1e Magalhües.-Se1·:;e
o Sr. D. Pedro de.Akmitar<t, e:i:·imperador deUo Corrêa .-Fràes da Oru::.-Erico CoelM. 
·do .Bra:;:;it. -Jesuino de Atbuqy.et-rp.~ .-Nogueira Para-

··· · · ···· ... , .......... . , .. · ·· · ·· ·· ·- · ·· ··· · ·· ·· ·· ...... . · ···· .. ·· ··· · ifag'iiii:·:..::.:.Eifüãciõ .. Pess·i:Ja::·· -::~:: ·sa ···:AM·raae~~· .. 
À CÔnstitu!ção da Republlca. - art. 7° das Custodio de MeUo.-'I'lieopkiZo dos Santos.

-disposi~i:les transítorias, concedeu a. p. Pedro Arthur Rios.-Carcloso de Mello.-Nelson de 
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Vasconcellos <Almeida.-R. Nina Ribeiro. - -
Ccsar Zama.- Lcaiuüo J.lfadet. - Severino 
Vicfra. -Angelo Pinheiro. - Ricbiao Junior. 
-Fn.i.ncisco <Jlice1·io.-Pires Ferreira.-J. J_ 
Seabra.-.'l. Cavalcanti. -J. Pontes de .i1ii
randa.-Jacrp1es Ow·ique.-Dr. Joao Thomá:; 
Carvalhal.-21ioni.:; Fre:rc.-lgrv.icio Tostei.
Fonseca e Silva. 

N. 50 - 1891 

30ª SESSÃO E)I 30 DE .JULHO DE 1891 

Presiàencia elo Sr . Jlfcttta .Machado 
.. 

Ao meio-dia, o Sr. presidente declara:Uão 
h:we1· sobre ·a mesa. expedier.te a ler antes 
du. acta. 

O Sr. Belarlll.ino de Men
?-on.ça.-P~i li ' ~~pafo. vra para d::i.r algumas 
rnformações a Camara. com relação a um as
surnptq de alta importancia, que interessa á 

Licença ao deputado Theoplt:lo Fe·r}'uindes dos tranquillidacle e à integriditde do nosso p:1iz. 
Santos: Y_. _Ex. s~tbe que hn. dias "foram publicadas 

O deputado Theophilo Fernandes llos Santos, 
por achar-se sotirendo de catarata em ambos 
os olhos, mal que se tem augmentado de dia 
a din., a ponto de diilleultar-lhe a. locomoçüo, 
pede à Camara. que lh~ conceda. licenç i para 
tratar de sua. sautle, pr•omettenJo voltar n. 
seus trabalhos, logo que se rest:lbeleça da 
operução cirurgica a que-se vai submetter. 

A commi:;são 1le petiçLies e µoderes é de 
par~cer que se d.etlra ao peticionaria como 
requer. 

Sala das Commissües, 28 dejnlho de 1891. 
- Cesai· z,lma .- 'l'olentino de Carvalho .
F1·ede; ·ico Borges.- "llmeida ..Vogitei.ra.- .Mo
ni:; Fre!re. 

O SR. Pn.ESIDE:'\l'E nu.rc:\ ::i. seguinte or
dem do dia, p:tru a sessão lle 30 do corrente: 

not1c1a.s alarmantes que se prendem no pleito 
qne temos .com a Republica Argentina em 
relaçii.o a limites de territorios, noticias, que 
chegavam ate á. affümação ue occupação de 
temtu~·io litigioso poc forças argentinas. 

Acceltas sem retlexão essas noticias, ellas 
devi"m profllndan;e11te alarmal' o e~pirito 
publico; mas basta o conhecimento g-eogra
phico ~a regtlo e um pouco de reflexão, para 
que seJlm repudia.das in limine semelhantes 
noticias. 

Inscrevi-me quotidianamente para. fallar. 
a respeito, n<t hora do exp3di2ete, desde a 
poblic:.lção dessas noticias, par,i poder prestar 
inrormaçõt:s exactamen te no momento em 
que era necessario tr.mquillisar o espírito 
publico, informações que só hoje posso pre-
star. . 

Não vou, pois, tomar muito tempo á.. Ga
mara, e si algum tomo, é pela magnitude do 
assumpto. . 

A campina da America, a que se referem as · . 
noti~ias, está situada tão longe ela capital de 

Discussão un•ca do par13ce1· n. o 49 da coin- Corr1entes, o~de teve Jogar a revolução, que 
missão de petiçõ}S e poderes sobre a eleição só uma ontra retirada dos Dez Mil d~via. 
de s. Panlo. ' . conduzir até alli fugitivos e refllgiados. 

(t.ª zrni·te, ate as 3 horas:) 

Continuação da 3.:i. discussão do projecto Não lli1 _mesmo caminho. continuo terrestre, 
n°. 5 B, sobre incompatibilidade3. que eu saiba, que commumque aqnella. capital 

( 2. a parte, das :3 hú:·as e;n deante:) 

l.ª discussão de pro.}ecto n°. 56, que limita 
os potleres dos governa.dores do3 E5tados. 

Continuação da 1 :a discussão do projecto 
n. 49, sobre reorga.nisaç:ão do systemo. mo
netario. 

Continmção Ja, discussão do projecto n. 
13A. . 

Discussão do requerimento do Sr. Bevi~ 
laqua.. 

com esse ponto. A communica.ção faz-se por 
intermedio do Rio Par-.rná, onde seri:L fücil ao 
governo argentino, por meio dos navios de 
sua esquadr.L, colher os fugitivos. 

Respondendo ao aparte em que se affirm[~ 
que a esquadra argentina está. 1lesarmada,d(
claro:Tive occasião dever uma forte esquatlri· 
lha dessa republica que foi receber a missão 
do ajuste de limites em l\fontevidéo, e dis
pondo o governo argentino de navios que se 
prestam à nwegação fluvial, tioha meios de 
apprehender os revoltosos antes de de:>embar
carem no Rio Pirahy, donde,pol'interrnedio do 
caminho que existe entre o povoa.do da mar-

Leva.nta-se a sessão ás 4 horas e 15 mi- gem dit·eib deste rio e as campinas de 
nutos. s. Pedro e America, se podiam transportar 

C:i.::i~ra V. 

. . ~Q .. i;i.qssQj~rI'it.Qrip ... ... .. ..... ........ ... : ........... , . ... . , .. , 
A invasão dos revoltosos não pódo ser ad

missível, com muito mais forte · raz~io a de 
qualquer força ·regular-, pois demandaria 
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mais de dous mez -; para que pudes~e ~hegar. 'ff o Si~.- N ogu~i:ra Pa.rann.g~á
ao ponto objecfüu além do tempo md1spen- Sr. presidente! ped10 a p_nlavra para íunda
savel para os !Jreparativo_s de longo:~ march~. me~tar um proJ~cto relat1"'.o a mut!an_çi1 da 

Por outro lado as noticias otficiaes ho.ie cap1t<tl que considero ua mais cleYacla 1mpor-
publicaJas, como V. Ex. terú. vi~to nosjor- tancia. . . 
naes desmentem completamente o facto. A mudança da Capital Federal, consignada 

A propria palavra ofücial foi. post_n. em d_u-
1 

no art. 3. 0 da nossa con;:;tituição~ é, actual
vida por um dos jornaes de maior circulaçao, mente, o problema para o qual de:vemos, desde 
o Jornal do C:nm;zercio, decano da imprensa já, dirigir nossa attenção e empregarmos to
fluminense. dos os esforços afim de que possamos vel-o 

A suspeição ao desmentido ofilcial foi a :~sof vido no mais curto espaço de tempo pos-
ponto de pàr-se em duvida que Ó:> revoltosos :stv~ ·. , N • h ~ . , 

· fi ·~~ ocu ·ar 0 campo Erê porque S1 lau~armo:s um ol ar retro::;pectno para 
p~~ erb~~m nr~ .. f~cil diri()'irem-se á ~11al'O'em os nossos antepas~ados, -veremos que os por-
derau1:1~~ ~1,, ; ~ito mai·· pºro:xima. 0 tugueze~ bem_ a.visados por;mravam na vasta 

o ruº u,)' 
1 

::; costa. do Brazll, o C·::mtro, em que estabelece-
Dizem isto porque desconhecem qu~ temos ram a Capital' resultando d'ahi facilidade 

um convenio para a entrega dos desertores em administrar' a colonia. 
que for~m buscar .refugio nas_ f:onteiras, Mais tarde qnando D. João VI foi obrigado 
onde existem n.ntorularles const1tu1das, com a rel°u"iar-se no Brazil. reconh"cendo a. ditfi
apoio na força J2Ublic;1, para fazer~m ;'ing:ir_ ::t cnldar!~ de defesa do porto da Bahia, mudou 
lei. No Erê nao ex:stem ::tutor11h~ues smao a sétle administrativa para a cidade de s. Se
nominncs ou sem apo10 de força: ~1, porven- bastiilo do Rio de Ja.neiro, :wtual CapitP-1 Fe
tura, os rcYoltosos lrn~cassem refng-10 na ma1·- dera! onde tem sido mtlntit.h~ contra os vitaes 
gem es9.ucrda. do Crugnay, em _vir~ude. desse inter~ss·~::i da n<wiio. 
convemo, como soldndos, que sao, implicados 
110 duplo crime de re\~olta e de ~eserç:l~, se- A pezar dos ingentes esforços empregados 
riam elles presos e entre,zues as autoridades por distinctos bt\1::;ileiros, entre outros, um 

- de Pernaubnco e outro de S. Paulo, no sen-
da Repul.Jlic~1 Argentina. · tido de. elfüctuar-se n, . mudanç,.1. d<t capital, 

Eram estas as observações que entendi do esta cootinua a, permanecer no lugar em que 
meu dever, como represectante da naç.:1:0 pelo D. Joiio a ueixou. 
estado do Param\; e como militar, prestar ao Comprehende-se que rasões muito ponderosas 
meu p'.tiz. concorreram para que tivesse loga.r o estabe-

Agor:::. aproveito a 0ccasiao -para, apresen- Jecimento da c:1pital nesta cidade, onde D. 
tar á consideraç:ão da Gamara um req ue- João 6. o estwa foragido; mas, depois de pro
rimento de um offi.cíal l1onorario do exer- clamada a m.ssa imlependencia, não ha rasão 
cito, que prestou relevantis~imos serviços na que justifique a pernwnencia da, Capiüü Fe
campanha do Paragnay, o Sr. alfel'es Fran- cleral no extremo do paiz, sem que possa es
cisco Dufles, com o qual tive a· fortuna de tar em rapidas comrnunicações com o estados 
marchar dactui e com quem servi por muitos mais distantes. 
annos; conlieço os seus relevantes serviços. A situação ela Capital Fecler·al no extremo 
Este ofilcial pede à casa um acto insignifi- oriente, difficulta ta.nto a administraçã"I dos 
cante e de inteira equidade; é um modesto negocios publiéos, quanto o progresso do Bra
operario do Arsenal de Marinha que quer que zil. 
o_ tempo de serviço de campanha lbe seja Si a zona em que. se acha a Capital Federal 
contado pelo dobro para oseffüitoscivis, o que é, incontestavelmeiilte, uma das mais ricas e 
aliás setemf'eito a todos os cidadãos em iden- prosperas, no entanto, (é com desgosto que 
ticas circum:stancias, com excepção apenas do 0 confesso) é uma. das mais insalubres .da 
humilde operario, que é ainda o paria de nossa grande Republica Sul-Americ<•na. (Apoiados 
sociedade. . e não apoiados, trocam-se dfrier-sos apartes.) · 
··'Achando justo este pedido, peço a V. Ex: ~· uma cidade muito rica, a de S. Sebastiãó 
remetter o requerimento á commissão re.:. do Rio de Janeiro,não ha negal-o; mas rµuito 
sj:rà"C.tiva, recommendando-o com seu prestigio insalubre. Isto está no animo de todos nós. 
e autoridade. (Apoiados e não apoiados, trocam-se .muitos 

Vem á mesa, é lido e emviado à commissão apartes.) 
de fazenda um requerimento de Francisco Ainda que sintamos um immenso desprazer 
Ribeiro Duffier, alferes honorario do exer- em o confessar, esta cidade é consid~rada 
cito, pedindo que lhe seja contado o tempo como a necropole do Brazil. (Não apoiados.) 
à€serviço pelo dobro, afim de qu~, no lugar Nem se diga que é falta de patriotismo da 

,. , opera.rio de 1. 0 classe d~ oflicm:l. ge ~"'.".' .... minha parte, om exprimir-me como o estou 
~'"'"''rap-ina·do A:rsenal .. de Marrn:ha;·"esse tempo fazendo, visto declarar uma verdade que está 

lhe sirva para; a respectiva '.!?eforma. no animo de todos os meus collegas e o meu 
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fim st>.r evitar, pelo menos em ;:iarte, que o teresses individuaes; ao que se ]Jrocura atten
nooso paiz no . exterior !:mja coosiderauo tãc• <ler é aos grandes interesses politico-sociaes da. 
·ifüalulir·e, unicamente por caus-1. da noss:.i nação. 
-capital. A mlldançn. dn. Cnpital Federal cstà consi-

O sn. VrN"trAES-Dà um <qntrte. gn:i.<.lt\ un. Constituição e deve ser efl'ectnada.. 
Si o art. 3° não tivesse de vigorar, me-

0 SR.. NoGUEtnA PARANAGU,\.- Considero lhor seria que não figurasse na nossa lei. 
uma fü!fa de humanidade o consentir-se im-:: fuudamental. _ 
migra~1es desemb<trcarem nesta cidade, em Sr. presidente, considero a madaaça da 
cer-tos mezes do anuo, quando a. fehre aIDil- Capital Federal para o centro geographtco da. 
relia reapparece e faz tantas victirnas entre Republica como uma medida altamente poli
estraugeirus ntio aclimados, quando temos tica. O centro administrativo deve ficar bem 
excellentes portos, lauto au norte como ao dist;.l.nte .deste grande centro commercial em 
sul, em que nã.o se conhece a febre ama- que se acha, que é o maiol' da Americ<i. latina, 
rella.. onde o accumulo da população e intere5ses 

Já. devíamos ter procurado impedir odes- iodivíduaes oppostos trazem not..wel pertur
embarque de icnmígrantes nesta capital pelo bação á administração dos .oegocius pul.Jlicos. 
menos durante o periodo em que a feb1•e A mudança da capital para o planalto da 
amarella. torna-se mais intensa, para uão Republica, fica.nio sítuada. a. futura. capital 
dizer qtte nesta cidade reiil<Ltn constante- no centro de cruzamento das grandes vh-1.s de 
mente, eudemias e epe'1emias. communicação, não só terá por fim ràcilitar o 

o SR. VtNHAES- y. E~- não se devi o. povoamento da vasta zoo~ centr;il, como 
guiar por informMües que lbe deram os in- tambem dítrundir a ínstrucção com mais 
teressudos no saneamento· igualdtide, a.ugmentu.ndo o grao de civilisação 

da familia brazileira. . o SR. NOGUEIRA. PARANAGl:Á.-Teoho fül-
lado a diversos medicos dos quaes recebi in- A c(l.pital central, representando o prin
formaçües. Não conheço os interessados no cipal orgão de movimento e vida do pniz, 
sane«rnento, que se refere o illustre deputa- lernrà esse movimento e essa vida a todos os 
do, e delles não podia receber informações. pontos da peripheria. 

Dessa mudauca virão muitas vontagens de 
u~r Sa. DEPUTADo-Mutlem por oulTo mo- 01·dem administrativa e estrategicf"L. As reso-

tivo, mas uã.o por este. luções dos poderes publioos serão trausmit-
. o SP.. NoouEIR.A PARA.'l"AGUÁ.- Existem tidas simultaneamente aos log:i.res mais 

muitos outros motivos de ordem politica e dishtntes da Capital Federal, que poderà 
admio.istrativa que devem mer?cer-nos a eovhw auxilias aos estados e deltas receber, 
maior consideração.· Antes porém de .uo.s refe- em um espaço de tempo relativamente c121•to 
rirmos a elles, não devemos deixar de tlizer e igual para todos, . além de ficar protegida. 
que por causa das mas condições de sa.lubri- por todos os lados . e abrigada de qualquer 
datle da nossa Capita.! Fede~al, e actualmeute a~sa.llo. · 
o Brazil considerado na Europa, si bem que Sr. presidente, uma capital representa. a 
injustamente, como a terra mais insalubre do reunião do que ha de ma.is adeantado no 
continente Sul-Americano •.• (Não apoiados, paiz, sob qualquer ponto de vista que se 
protestos)_ • _ en tretan ~o; todo,;; nós sabemos considere. 
que o Brazil, -pela. vastidão do seu teritorio, . A instruccão, as industrias, as .artes, o 
tem em si, para bem dizer, todos os climas ; commercio germinam e engranclecem rapida
e do planalte Central e tão ameno como o do mente.nns Japitaes, engrandecendo-as. 
sul da Europa. e de notavel salubridade. Estand 3. capital do Brazil na zona cen-
(Apoiados.) tral, to1•ua.r-se-ba aquelllt zona um foco qe . 

Mudemos a, nossa capital para essa região instri...!ção, commercio, artes e industrias, 
feliz, de riquezas natiiraes inesgotaveis, onde representando a synthese do progresso do 
só falta a intelligente mão do homem lançal' paiz, que dabi irradiarã. para os pontos extre
escolhidas sementes no fecundo . solo, para mos, confandindo-se o grande desenvolVi
dar-se a maravilha da transformação, fa- mento que jã. existe no littora:l com o des· 
sendo surgir cidades em logares que se acham envolvimento central. 
ermos. (Trocam se diversos apa-rt.es ·) Uu SR . DEPUTA.DO - Póde advogar a ídéa. 

Calma, illustres deputados ; a questão :não da mudança da capital, sem deprimir a. 
merece tão grande celeuma. _ cidade do Rio de Janeiro. 
_ UM sa:. DEPUTA.Do-Trata-se da. nossa mu-:-_ ..... o .. s:n.. - Noot.~IRA.·PARANAG-ui-.:....Não estôú. 

..... :àa.nça .... .... , ........... .. --, , ···-······ ..... ·· ·· ..... -. ........... ~ ··· ·· ··· ····· · de~rimindo a. cidade do Rio de Janeiro; si 
o SR. NOGUEIRA. PARANAGuÀ. - Tra.ta·Se qu1zer, retirarei a expressão e, para ser 

da .!lludanca. d.a Capital Federal e niio de.ío- agradavel a V. Ex:., direi que a cidad~ ::.do 
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Rio de Ja.neil·o e wn para~;;o, e a mais salubre 
M Uíi.ÍVC?ºSO. 

li.M Sn . DEPt;TADO -A pew.r do ironia, é a 
ver<l.aue. · 

O Srt: :-ÍOGUF.IRA P.rnA:".\Gv.i.. - Hoje, Sr. 
:presidente, em vi:;ta <las cou~ideraçõe:; que 
expendi, tomei a delibemção de ap;:esentar o 
projecto que vou efferccer a consii.letaçiio da 
Can1ara . 

(Conti;wam os aparte.<, O S i·. prcs~dente pedi.: 
attei1çfio .) 

O Sa. Y1:->JIAES-A cidade do Rio, apez~r 
<l<i. fama qua tem de insalubre, as estatísticas 
demonstram o contrario. 

'digna. de ser a capital da graade, RepubHca. 
do Brn.zil, ~ipre~uto o seguinte projecto qu-e 
espero sei·â bem acolhido pelo Congresso~ 

(Envia o 2wojccto a me.''ª e rJ com.pr!m~;itn.do 
po1· mu:tos Srs . deputai.los) . \ / 

Vem it mesa, é Edo,julg:i.<lo ob,iecto de d\0-
liberação e eu víru.lo à commissiío de obL·as pu-
blicas o seguinte · 

/ PROJECTO . 
'...!.. 

N. 71-1891 

"l11to1·!~a as dc.,'pe;a:,: nc,·c.~.<a:r!as para e:cpl1i;·i
ç1:io e d t!ni.ai·caçf1o da s11pe1·(i,ci<' de 1.d .4.0D 
h'.lomct1·os qi~admdos no z)lrmalto cc;itnrl d1) 
terri!nr:o da Repul1lica, dr: accordo com o 
art • .:>• dii Constitl! !ç<70 F cdernl 

o SR. NOGUEIRA PARA:-AGU . .i.-fa disse ao 
illustre deputado que deixac·cü de p~irte PStn 
questão; uão chamarei ma.is ele necropole a 
cidade elo lüo de Janeiro. O que eu quero 
~i.etualmcnte é demonstr:i.r ~\ couvenienci..'\ cl:l O Cougre:sso Nacional decr·eta : mudança dn. c:i.pital pal':l. o planalto ce:llml 
do Brazii. dt! accor<lo com o que esfatue a Art. J .• Fica o Poder Executivo a.crtori
noss:.i. Conslitui1;âo, de modo a crenr--se no Z;l<lo a füzer a,; dcsper.as ncccssatins pa.t~ 
centro de pai:~ u111 verda1leiro foco de civil i- mandt1r, sem perda de tempo, explorar e 
saçil.o e progresso, cujos l.>eneticos effcitos demo.rC,ll' no planalto central.t!o territo1·io d::i. 
possm1-se füz<:r seutil' com igual inten~irfadc Republica, em situar;ão que !lque, r1l1anto 
em tod•t <L vastit.lii.o da noss 1~ ltepublica. possivel, equir.listante dos pon tos extremos 

O IJUe <!n q11ero & que a futur:1 Mpital íiqnc do mesmo t<::l'l'itorfo, a supcr~cie de 14 .4.00 
situada no ccutro d<'ts priucipn.es vius de circu- kilometros quadrados, perteni:ente <i. Cnfüo, 
lação interna ri ue cmzam em tocbs as direcções de n.ccorJo com o ~wt. 31 da Constituif/âo 
o nos~o immenso territorio, e, potlemos rfü:el-o, Federn.l. 
toda a Ame1•ica.:\Ieridional. Si tivermos opa- P;i.1·a;;rnpho U!1ico. O g-ovemo duri :i, com
triotismo de effectuar :1 murlnn\'.'1. cl:l. C;ipital missão qne nomear para tl. cxecuçiio de::se 
Federal, como o ti>'emos em cnnsig-nal-a em trnbulho as instr 11cções uece$Sttrit\S, incum
no.ssa lei fundamental, teremos presfado a bindo-llle de apresentar com relatorio cireum
nossa Patria um relevante serviço . stancin.<lo, contendo todas ns informações e· 

Corn n realisação deste pro,j eeto, n~o só a escla1·eci111entos uteis, a plantti completa de 
Republica e:.treitará. mais os laços c!e união todt1. <\ surerficie dem::tl'CfldO., e inc.licaçr.1o do 
entre os di>ersos estados que n. constituem, local que lhe parecer preferivel para. asscnta
mas lambem fa.cilita.1'â. as nossas r2lações dt\ futur<'I. capital. 
com os nossos visinhos, pondo·nos eni comnm- Art. 2. 0 ."1 ppro,,ados pelo governo os tro.
níca.~ões constautes CQlll elles, estreitn,ndo as balho.s da commissio, e escolhüLL a áre.'\ em 
symp.'l.thi:is que com elles devemos manter, que deva ser con:;truida ,, cidade que ser-.1 ~ 
porque não sã.o unicamente as neeessich1des capita l í'cderal, a.brirà o mesmo governo im
commerciaes ás que l)reci:;amos a.ttender, mediat.,mcntc concurrcncia; no pn.iz: e no cs
devemos ter em muita couta as relações tra.ngeiro, a, propostas pam a constru.ccüo dos 
soci11es, afim de conseguirmos perfeita solari- etlilicios puolicos necesso.rios a insta llação da 
ed:i.de com a familia. americn.nn. e particular- novn. capital, contl'actaudo n.nnal, depois de 
mente a da Aineric<.• ~1eridiouoJ, vi:;to como mo.duro C:!mma d;\S respectiva.;:; prooostas, oom 
os povos desta parte do conti11cute formam, quem mais va.utagen:> · o.trerecer; comtanto 
:por assim tfü:er: uma. sô familia. . . l que s~ju. empreza uacional legci.lmeote con
• ·. ·Feitas estas coosidel"<ições, coo.veucido de stituída, ou estr•'ngeirri. a.utoriz;ifa a fünccio
que a mi:dnn('tt da Co.pitttl Fcder-..ll para o llltr no pniz, e offereça. que1• um·1, quer ·outra, 
plàUn.lto centr.il é uma medida j il. determinada todos os requisitos _de id0neidade. 
cm uossa Constituição por ser de altn. convc- § 1. 0 O.> proponentes, a.lém d:1s p1'-0ns de 

· niencia, conve'ncidq qae só S3 poderá ex- stfa idoneidade e de outro$· esclarecimento:> 
ooutal-a depois de exame, de estudos technicos que lll ~s possam ser exigi11os, dev~rão iostl'Uir 
sobre n. escolha. elo 1oca.l, que deve offerecer su;is propostas com projectos e plüno ger,1l 
ãS melllol'es condições, não sô em relação ao da futura cidade, deseaho-5 e p!nntns de ruas, 
clima, como em relação·a tod~ as 9 11.fl ~;dad~s. P.l'1.\9ilS,, ..fQ11ies .... .J.og.rudouros, .. etc.d!lantas:e 

···é" '1'é-qüiSitó'S" iffUist:fens..'ü"fü$'' o.'"'úiifa. · 'capita.l j· I:iertís dos editlcios puhlicos que se propuzeren1 
modelo· .afim de que :i. novr. cidade torne-se construir, a.ttendendo-se, em tudo, com o .de-
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:vjdo · rigor, ás prescrlpções da/ hygieoe' e ·á.s 
1
1 regiriien J_·à. abandonado pelos_ paizes ma1s:~' 

xegras da esthetica. e da arte. - cultos. -
§ 2. 0

. Para _J~OUJ?n.r ~ncargos maiores ao 0 SR. Bi!:vILA.QÚA _ v. Ex. parece esque- ,_;. 
Tliesouro da. Umuo,tica amda o governo auto- · d - • · -· -- · · ·· .. f"'. -- -
rizado a. estipular, em fa.vor da. emprez;:i. cuja cer~se a retorma ultimamente vit~. , . :: 
J)roposta. for prei'erida, as seguintes conce::>- O SR. SEVERINO VIEIRA.~ As medidas que 
~õeS : _ ---· - _.._, _ proponho não são de. toO-o uma -rnjvidade. _ 

.1. :i _De ter!·enos até à supertíci'~ de trinta e Já o decreto ~e 8 de nC?vell!.bro de 1890, ela- : 
seis kzlometros qmldrados no - iocal em qµe ~1or<3-do pelo emrnente cidada.o general B_en~ 
tiver de ::;er assente a futn1;<Í: capital; ficando, Jamm Constant,- ~sta-J;>~lem~ o exame . tero:im~l 
porém, salvo á União o di_l'.:eito de, em todo 0 como prova de. habil1taçao para a. atlm1s~ao 
tempo, e in<lependenteimrite qc indemnização, nos ~ur.:;o~ super1ores1 mas este _decreto adiou _ 
apropriar-se, dentro da ,p.rea conce<lid'n., de a extgeuc~'\. desta _pro".'a pa~a o anno de 1886 
qualquer porção; não edificada, tle que vier a sem duv:1da no mtmt~ de dar logar a que 
JJrecisar para 1ins de necessidade, ,ou utilidade estabelectmentos ªJ>roprtad~s ~e fündassem. no 
publica; . · empenho de orgauisar e rr~1~1strar . o ensmo · · 

2. ª De v1as-ferreas, de navegação fluvial de accordo com as cond1çues cogitadas no 
ou de qualquer systema de vfação pal'it com- mesmo decreto. _ 
munica.r a canit..'1.l com os diverso.;; estudos dtt Sendo certo, entretanto, que temos estabe-
Uniiio ; - • lecimentos ,já fundados e funccionando nestas 

3."' De c:irris urba.nos, do supprimento de contliçues,. não vejo _motivo parn. 9_ue estes 
agua. de esn-otos de exc:·eto urru:L') ·sel'vidn.s e estabe!Iecimentos nu.o gosem desde JU. de ef
pluvia.es, ct°e rêdes teleph~ni~as e de outros foit?s tfi.o b~neficos_ 1.b 'liber~ade em ma.teria 
serviços tendentes n. satisf:.i.zer, n:i futura de rnstruc:çao publica. (íl.po:ados .) 
c;rpítal, ás commodidades reclumadas pela q riue ·tleseJO é que, n.ttende~do ?- ma- :e· 

civilisaç,ão; teria. <leste proJecto, o. Corpo Legislnttvo -do. 
Republica lance as primeiras sementes para o 
regimen da liberdude de ensiuo, redimindo-o -
d0s methodos atrophiantes e enres::v1o3, sanc
cionndos pelos progrummas ofilciaes; que se 
dê o primeiro passo, ao menos, TJ::tt"r1 a aní
macãõ daquelles que luctam, a custo, muitas 
vezes, de sacrificios -ingentes, -peln co nsagr_a~ . 
ção dos novos methodos, .. no ensino _ que fe- -
conda e desenvolve a inteUigencia e educa a 
vontade ; e ha de só clle, dotar-a socieclade de 
cicladãos uteis- e -independentes; (:4.poiados.;-

4. ªDe faeoçã.o ele decimas, por determina.do 
tsmpo, ou de qua.esquer impostos relativos aos 
predios que· forem eonstrnidos. até ao termo 
do prazo de dez ::i.nno3, conta.dos cli1 data du. 
inaug-uração da futura. capital. 

Art .. ;3,u .,.Revogam-se -as ~sposições cm 
contrario. 

Sala das sessões, 29 de julho de 1891.
N oguei.ra _ Paranaguâ. """"'.Severino _Vieira.
Nina Ribe~ro. -A.stolpho Pio. - Pires Fei-~ 
reira>-L'aniounier Godofi·edo_~Belfort Vieira 
-Marciano de llfo.gallui.es.-Caetano de - :."llbu
querqice. ~ Guimari'i~s JYatal. - Cassiano _do 
J.~asc~mento.~F~ Badàró.~A:ugicito de F1·ei
tas~·~Anfr'i.so -Fialho;~Jgnacio Tosta.-Fer .. 
nando Si mas • ....:.Rodrigues· Fernàncfes;-_qvi,ao. 

- - - - -- . . - -- - :_ . - --- _ .- <~ ;_ -- -_/X 
-.o ~r ; Sev:erino· Vieira.:_ Peço 

tlesculpa. :"<1~, afiris~r i '.P.o.t· . alguns momentos da 
atte.nçã():d<). ;lama:l'.a,,;procluzindo . br'eyes con
siderações -no sentído _ de •fundamentar um 
projecto :.i:le,lei - -_--- --_ · : _ · _ 

Vem á mesa, é lido, julgado oQjecto de dé
liberaçüo e enviado á commissão de instrucção 
publica o seguinte - -- -- -

PROJECTO 

N. 72.-1891 

Rnconltece validos par·a a matr iculei nos ci&rsos 
superiores -_ da. _· União .os _ examés ter?i?:inçi.e$ 
feitos -ém . es~ab'elecimeutos __ p[Ji"iiculçires . de 

-ensino, med~ante condições · que -. estabelece,-

'; b j)_i:oJ&cto de que se" _!r?-t:J.. visa-a. melhorar 
- :.\S : ;~9J:l·~Ções d_o- 11ci~sq ,_e_nsino secu_ndario, • fa-

-véréce;i~,o _aJnJciati~à - indiyiclual pelo regi- út. Lo Serão titÍlló para a inatrfoula nos 
menda lioerdade emmateria-de ensino. - cursos súp,?riores da-União; os ex:ames ter~ 
.' O)projec~q~ ;fostitillndo . ó -•--exame __ terminar minaes ·feitos nos _--estabelecimentos part ic11la

interno ;11Q~estiJ:b~leci!D-~ntos particulares que res de ensin~ urna ;v:ez-que abranjam a Ung-g~ 
mii;iistraq:i.::~~E{nsi~o preparatorio . de_ accoi·do materna-; duas línguas estranhas, a arithnie~ 
c_om ~os pr-!ricipi9$, acons~l~ª-dos pela pedagogia. ticá, algebra;- geometríà ::e <-trigoriometriá~'. a- = 
moderria~- -vem possibilitar~ a, existenCia destes . mecanica,elementai? ·e -,.astronomüt; --a; ·pnysfo'á?'" 

-'" "":"• ·1es.tai'J.)elec~~en:to~·:qµ-ê'. 'V:íYê'ô:'f''sõfre~ctõs"ê"sopi-: ~ chimica, a botan~ca, zoologia:e: physiologia, 
tado~ pelo,_ detést~::v~r:regjj:n,!'ln, actual ,çlos pro~ a historia e g~ograpl}-la gera~ - !il patria·'tnoÇÕes., 
grà.mmas ;0fücfaes, çó'm:--eiall1eS par_cellados. e· '.de, ecouomía ;-_politica--e instrucÇãô:?'.ciV;ic;:l.}'-O{,-; 

- :t.9~~ '~}é:inc~~t~;ite.~~i.~ê : ;~li~~ .-1;7sul ~Iil .}1:efS~: ,cie~~if.<?•"e'_ ª~::~~s_í~ -vo~J~~~::d~}:;:~i@if~~](:':}~~ 
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·. Art. 2. 0 A requerimento do director desses 
estabelecimentos, nomeará o director dos 
cursos superiores em que os candidatos se 
queiram matricular, um commissario especial, 
quo assistirá a todo o processo dos exames e 
terá o direito de veto sobre o julgamento de 
capacidade dos alumnos para o effeito de não 
serem ::i.dmittidos á matricula aquelles contra 
quem o ínterpuzer. 

Art. 3. o Terminados os exames, o comrnis
sario especial remettera ao cur~o superior, 
que o nomebu, uma relação dos alumnos que 
hom·erem sido approvados com o seu assenti
mento, e uma outra dos que não houverem 
obtido o seu placet, e a. primeira dessas rela~ 
ções será publicada, sómente tendo direito á 
matricula. os candidatos nella incluídos. 

Art. 4.0 Serão dispen. '.ldos da fücalisação 
de que tratam os artigos anteriores ex-'lli da 
lei, aquelles estahelecimentos de en:;;iuo que, 
d.urante cinco annos houverem obtido o placet 
do com1rissario especial para todos os aluiu
nos apresentados rL exame. 

Art. 5. 0 Poderão as congregações dos 
cursos superiores dispensar di1 fiscali:;;açllo de 
que tratam os art5. 2° e 3°, aquelles estabe
lecimentos de ensino de cuja excellencia se 
achem convencida8. 

Art. õ. 0 Revogam.se as disposições em 
contrario. 

s. R.-Sala das sessões, 28 de j úlllo de 1891. 
-Glice1·io.- Coelho Rodi·igttes.- Nelson de 
Vasconcellos.-Henriqiu: de C<.irualho.-Pfres 
Feri·eira~ -CarM lhal. - F. ;}f. Si mas. -AI fi-edo 
Ellis.-Se1'erfoo Víeira.-Amphilophiô.-Bar
bosa Lima.-A. A::eredo.-Mwrsa.-Nogueira 
Paranaguà. -Ignacio Tosta.-A.nfrisio 1'ialho. 
-Domingos de M oraes. 

Veem a mesa, são lidos e julgados objectos 
de deliberação os seguintes 

PROJECTOS 

N. 74 - 1891 

' Autori:;a. a. dp,gpe:;a '.ll.eCessaria para construcçao 
e manutençlio ele um laza:reto em 11fatto 
Grosso. 

O Cóngresso Nacional decreta : 
Art . . J.;<:. Fica o Podêr Executivo autorizado 

a despender a quantia necesso.ria para s e 
levar a etreito a construcção e manutenção de 
um lazareto no estado de Matto Grosso . 
. Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 

contrario. -

Sala qas sessões da Camal'a dos.J)eputados. 
em 28 àe julho de 1.891.- Caetano de Al
buquerque.- A. Azeredo.- Marciano de 
Magalhães.- Antonio Otyntha . ....;. Aristides 

Maia.- Guiriio;rües N atal. - Manoel Coelho· 
Bastos ão Nascimento.- Andre Cavalcanti.
João de Siqueira. 

Vae á commis~ão de orçamento. 

N. 73 -1891 

Auto ri.; a a despeza de 100: 000$ com a con
·st•'1icçao de um edifi ei& para Alfimdega nG 

Porto d' Agua, em. Paranagitd. 

O Congresso Nacional dec.:i.-e ta: 
Art. 1.° Fica o aoverno autorizado a des

pender a qunntia ~da fOO:OOO$ com a con
strucção de um edíficio para a l lantlega em 
Parnnaguá,. 

Art. 2." Esse edifieio ilera construido 110 
Porto d' Agua .. 

Art. 3." Revogam-se us disposições em 
cootriirio. 

Sn.la das sessões, 30 de ,julho de 1891 . -
Erleardo Gonçalvcs.- .illrircicmo de Jlagalhiies. 

Vac <t comtnis:;ão de orç.t1.meoto. 

~. i0-1891 

Extingue a legaçt;() jtmlo cw Vaticano 

A commissão de diplomacia e tratallos offe
rece à con:siderttr;uo chi Cttmai:n o seguinte 
proj ecto de lei: 

O Coogresso Nncional decreta: , 
Art. 1.° Fica ext iuctt\ a legação br azileira 

juuto ao Vaticano. 
Art. 2.0 Revogam-se as tlispo5içües em 

contrario. · 
Sala das sessões, 30 de julho de 1891 .

Nilo Peçanha.- A.nnibai Falcão.- Victorino 
llionteiro.- A. de Freitas.- A. Milton 
(vencido). 

Procede-se ã cha.mada, à qual re:;pondem 
os Srs. l>ifatta Màchado, Nina Ribeiro, Re
tumba, Nogueira Paranaguá, Belfort Vieira, 
Uchôa RodrigaeR;' Indio do Brazi l, lnnocencio 
Serzedello, Cantão, Pedro Chermont, Matta 
Bacellar, Costa Rodrigues, Casimiro Junior, 
Rodrigues Fçrnandes, Henrique de Carvalho, 
Anfrisio Fiai ho, Nelson, Pires Ferreira, 
:Martinho Rodrigues, Bezerril, João Lopes, 
Justiniano de Serpa, Josê Bevilaqua, Gonçalo 
de Lagos, Nascimento, Pedro Velho, Epitacio, 
Couto Cartaxo, Sa Andrade, Toleutino de _ 
Carvalho,· o~a e Silva, Gonçalves Ferreira, 
Joaquim Pernambuco, Juvencio de Aguiar,. 
Andrê Cavalcanti, João de Siqueira, João· 
Vieira, Luiz de -Andrade,· Es13irito Santo, ·· 
Bellarmino Carneiro, Pontes de Miranda, Oi
ticíca, Gabino Besouro, Ivo do Prado, Oliveira 
Valladão, Leandro Maciel, Fefüibello Freira.,.. 
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Augusto de Freitas, Paula Argollo, Tosta, 
Seabra, Zama, Garcia Pires, Severino Vieira, 
Santo~ Pei:-eira, Cus~odio de Mello, Mil~o11, 
Ampl11!opl110, I<'ranciseo Sodl'é, J.,eo.ví!!'.Ildo 
Filgueiras, Cardoso de !\follo, Medrado, P~i;co 
Paraizo, Móniz Freire, At~i~ydc Junior, Fon~ 
seca e Silva. F'onseca Hermes, Nilo Peçanha, 
Alberto Br:rndã.o , Oliveira Pinto, Virgilio 
Pessoa, Franca Carvalho, Baptish da }lottu., 
Frôes da Cruz, Alcindo Guanabara., Erico 
Coelho, Sampaio Fon·az, Aristides Lo\Jo, F. 
Werneck, ~fayriok, Vinhaes, Tb.omn.z Dclfiuo 
Figueiredo, Antonio Olyntho, Badarô,Joii.o Pi~ 
nh~iro, Leonel Filho, Chagas Lobato, Frunciooo 
Veiga., Co.:;ta Senna, Lomounier, Gonçal~·es 
Chaves, Americo Luz, Feliciano Pennf1, Du
t:ra füC<\cio, Corrên. Rabello, Manoel Fulg-en
cio, Astolpho Pio, .Aristides )fob, Francisco 
Amaral, Domingos Rocha, Costa Machado 
Domingos Porto, João de Avelhw, Ferreir~ 
Rabello, Jo<.\o Luiz, Bernardino de campos, 
Franci,;co Glíccrio,Cezario i\lolta,Domingos de 
Mot'<1es, Adolpho Gordo, Carvalhal, Angelo 
Pio beiro, l\fursn., Paulino Carlos, Costa. Ju
nior, Rntlrig-ues Alves, Alfredo Ellís, 11Ioreii·a 
da SiJv:i, A lmeina Nogu~irn, Rnbião Junio1-, 
Leopolílo de Bulhõcs, Guimarfü~s Natal, Aze
redo, C:tetano de Albuqu~rque, Betlarmino de 
Mendooça, J\forc.inno de l\fagalhães, Eduardo 
Gon~alves, F'•·roando Simas, C<irlos Campos, 
Schmidt, . Lace: da Coutinho, V1ctorino Mon
teiro, Pereir<.\ da. Costa, Bot·:-"es de Medeiros, 
Ca.ssia.no tlo Nascimento, Alci~es Lima, Abreu, 
Demetrio Ribeiro, Menna Barreto .e Gabriel 
Magalhães. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de compareeer, com causa·· par

ticipada, os Srs. ?alleta, Barbosa t,;.imti, 
Pedro Americo, · Míguel Castr:o, Amorim 
Garcia., Annibal Fab"to, Jos~ Mnr iano, Theo
philo dos Santos, Arthur Rios, Paula. Gui
marães, Dionysio Cerqueira, Urb:tno Mar~ 
condes, Mn.ohães Barre to, Cyrillo de Le
mos, Viriato t.le Medeiros, Alexandre Sto
ckler, D.lvaro Botelho, Gonçalves Ramos, 
Bueno de Paiva, Ferreira · Pires, Mort\es 
Barros, Carlos Gu.rcia, Aufüo de F<tda, Tho
maz Flores, Homero fü•pth1fa e Rocha usorio; 
. e sem causa participada os Srs. Frederico 
Borges, José Avelíao, Almino Affooso, R.a.y
mundo Bandeirn., I\folm de V~1sconcellos 1 Pe
reir-a rle Lyra, i\'.farcolino ~1oura., Ph·es e Al
buquerque, Joaquim Bre,'es, Luiz Murat, Lo
pes Trovãu, Jacques Ourique, Jacob da. Paixão, 

· Ferreir<l l3r1J.ndão, Viotti, CtLrlos Cbagas, Mon
teiro da Silva, Martinho Prado Junior, Lopes 
Chave~, Fleury Otu•ado, Lauro i\Iüller, Julio 
de Ca.sti{hos, Ernesto de OJi veira e Fernn.odo 
Al:ibott. 

E' Jidi, posta em discussiio, e sem debate 
· approvarla a. acta da sessão auterior. ' 

O sR.. 2·1 SECRETARlo (servindo de 1.0) pro
cede ú leitura do seguiu te 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Min.isterío dos Negocios tlo Ioterior, de 

29 tlo cort·ente, enviando o requerimento de 
Marh' José da Silva., quJ pede pensão.-A' 
commis,ão de fazenda. 

Do mesmo ministerio e de igual data, en
viando os requerimentos de L:eonor de Oli
veira Ramos Alves, pedindo pen~ão, e de Ade
lia Carolioa ele Oliveira Eunes Bandeira, pe-
índo revers;";o da que recebia sua finada 

lllâe·.- A' mesma conimissão. 
Do mesmo ministerio e tle ignal data, en

viando um requerimento de Manoel Nunes 
dos Santos, admioistraclor do I..aza.r~to da. lllm 
Grande, pc:li ndo que seu:; veJlcim<:n tos sejam 
ele...-ados a 400$.- A' commissão de orça
mento . 

Rerruerimcn tos : 
De Mari<L Tsubel d~L Cunha Sampaio, pedin

do umn pensão para sua neta Alcim.t Sampn.io, 
-A' commi::;são de fazenda. 

De João Hollanda Cuuh<\ e outros, peilindo 
antorisar;ão para organiSitrem u·ma companhia 
pun\ ex-plorar diversas concessões atLnentes 
ao lleseuvol vimeuto do paiz . - A' commissão 
de fazenda e irnlustrías. 

Do Dr. Francisco Augusto de Almeida, pe· 
<lindo melhoi:itmento da aposeutadoeia. - ·A'_ 
com missão de fazeuclii.. --·--· 

Da viuva. e herdeiros rle Joseph Hancox, pe
dindo pagamento da indemnisação por perdas 
e da moos e J ucros cessantes, provenientes do 
modo da execução de contmctos, por pa.rte do 
ex-governo imperiaL-A' commi:;sii.o de orça
mento. 

E' remettido à Cl'mmissão de petiÇões e po
deres o otiicio u. 2016, de 4 de julho correu te, 
que acompanhou o requerimento ll11 Sociedade. 
Anonyma do Gaz d" l\.io de Jnneiro, pedindo 
ser dispensctda do pagamento d·:is impostos 
municipnes, os qwleS foram envi;1dos em 4 do 
corl'eote à commissão de vrçamento, que os 
devolveu, tJor entender que o assumpto não é 
da sua. competencia . 

O Sr. Angel<> Pinheiro- E' 
verdadeiramente à contra. gosto, Sr. presi
dente, que subo à, Mbuna neste mornenio. 

Mas, V. Ex. e a casa devem est.ar 
lembrados que hontem, quando orava o 
nobre deputado por S. Paulo, o Sr. Costa 
Juuior, pot diversas vezes S . Ex. chamou 
o humilde 6r-ador a campo, em repetidas re
i.'erencias pe:;soaoo. 

Comprei.lendo, Sr. presidente, a imperti
nencia do :.issumpto i não · obstante. esnero 
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que a Cnmara me relevará tr:izel-o á debate, 
pois, não me era licito fugir ao dit·ecto con
vite do TIObre deputado, repetido em diYer
SUS referencias pessoaes, tanto mais quanto 
trafa-se (ht rectiíl.Ci\Ção de pontos impo1·tan
tes eh historia politic:tdo fütado de S. P;rnlo, 
nestes ultimos mezes e na qual tomei pa.r
te mais on menos actiYa.. 

Na versã.·1 elo nob1·e deputado, essa historia 
está completamente deturpa1ln. 

S. Ex., :'.l p:>etexto de qne eu tivesse r:as 
minhas despretcnc!os:is cons:der-açõe; de an
te-hon ;em. trazido para e;;ta casa o.s neg·ocio.s 
daquelle Estado e que só a el!e in tRressam, 
appareccu hontem nesta tribuna discutin
do-os m11plamente. 

Não colhe o motivo apresentado pelo nobre 
deputado, não e procedente a razão lembra
da 1)01' S. Ex:. 

O nobre deputado tomou a nm·em por 
Juno; a simples referencia honrosa à um ci
dadão clistincto, como formal aceusnç·ão aos 
seus desaffe~to:; e :1ssomou ti tribuna apai
:ro1mdo, rn.nco1·oso mc.~ino, e, retaliando fa
ctos, pcrmitta-me S. Ex., que llesconheco, 
articulou o formi•loioso libello que a camara 
ouviu llontem, no riual, :i violencin, das ar
ticulações accusntorias contrastava prof'un
damente com cs argumentos invocados. 

O uobre depntaao i1or s. Paulo disse qne 
eu trouxe para est"I. ca:-;a o:; negocios qne di
zem re::;peito áquello Estado e só a elle ir1..
teress:11n. 

Não ha tal. V Ex. e a Camara, são teste
munlrn.s, Sr. presitlente, que eú n5.o trouxe 
para a.qui os ne!:.!·ocios que interes~am no Es
tado ele S. Paulo, e que sómente fiz ligeira 
defesa do b2nemerito pa.ulist::t que está a 
frente do gove1 no daqu2lle Estado, cuj;1 ad
ministr«ição est:i:va. sob o -peso da, insinuaç:ão 
de perseg-uidorn. e compressorn, em qne :"I. en
volveu o illustre deputado o Sr. Alfredo 
Ellis, na sua brilhante estr·éa. 

. Não houve, pois, provocação da minha. 
parte. 

Fui ao ·encontro do nobre deputado ? La
mento-o. 

Mas, o r1ue é verdade, o que e focontestavel, 
e riue si a :1ccus:1ção do meu honrado co!leg-a 
o Sr. Alfredo Ellis. não foi chra, t~rminante 
pr-ecisa .no3 sens t 'rmos, o nobre clr-pubdo 
Cost~i:.Juninr veiu completal·n, fel-a inteira, 
hontem 1 na longubsima objurg<ltori:1 contra o 
honra'l-ó-presidente de S. Paulo.Dir-se-hia que 
S. Ex., ac-:usaclor emerito, de long-a dab 

· colleccionava. os ruidosos argumento;; com 
qu~ dgvia esmagar o grande cidadão e seus 
amigos . 
. S. Ex., para thema das suas primeiras con

s1deraçõ'!S, escolheu o projecto, que tive a 
honra de j ustiâcarligeirm;pente ante-hontem, 
por mim e mais cinco distinctissimos collegas 

subscripto, no qu:il se trata de discriminar a 
competencia da, União da competencia dos 
Estados no qne diz respeito á concessões de 
linlws ferrens. 

S. Ex. horrorisou-se sobremodo ú, leitura 
desse projecfo e nelle niio viu senão um 
pretexto lembrado pelos seus autores para 
l0 ncamparem, cohonest;:irem tod:1s as conces
sões feitas pelo governo cen trn l'abnsi vamen te, 
com flagr:rnte violaç::io da legislaç-ão em vi-
g-or. . 
~ Sr. presUentc, fogem dos meus h'lbitos as 
agg·res:::ões pessoaes; em compensação, não 
recúo da linha em que o dever me colloca. 
riestoarei do meu propositb si ferir sns~epti
bili btle ; e, si o contrario fizer, · de untem ão 
pc(~o relevancia : não é meu intento magoar. 
oficncler, qualquer dos meus honrados colle
o-as. 
" O nol1re deputado por S. P.1ulo foi injusto, 
injustíssimo mesmo , attribuindo injurio
i>nmr.:nte aqnella intençio aos sul1scrip
t0rcs do projccto, entre o~ quaes contnm-se 
cillCo <los mai3 di:stinctos dcpuh1Llos qne teem 
assento nesta casa. 

O Sr:.. CosTA Juxror:.-Nã:o. s:ll.1ia dos outros 
r1ue assignaram ; só sauia de V. Ex. 

O SR. AXGELO P1x1-rnm.o-Sr. presillente, 
ao ouvir essa accusaçü.o do nobre deputai.lo, 
ao inteirar-mo elos inconfcssaveis intuitos qne 
attribuiu, não tanto aos meus hünrndos col
Iegas que suh;creveram o projecto, segundo 
acab:i ele <leclnrar, mas ao humilde orador,
levei a conta. esse j uizo de S. B:x:. do uso q ua 
foz do processo, qun.si semp1'e falso cm suas 
consequencius, em que se profere julgamentos 
tendo por base ns propri:ts it}spirat;õ9S. 

A sotrregnidão do nobre deputado foi ao 
ponto de accusnr o prnjccto antes de vir o 
mesmo ã, 1 ª discuss~o ! · 

O SR. Cost<"I. JuxroR- Mas· não estou in
hibido de fazel-o ness;:i. occr.sii.í.o. 

O SR. A:::\GELO PrNHEmo-Sim, essa é a 
occnsião propf'ia e a esse tempo- espero que 
S. Ex. institua a analyse detalhach do pro
jecto. 

V. Ex:., Sr. presi11ente, e o nobre depu
tado elevem tamb'.3!11 recordar-se, que o humilde 
ora.dor. qua.nrlo otr~receu-o á consideração da 
casa, disse que seus autores não tinham. em 
vista senão abrir marg13m para estudos serios 
sobre a materia, e que acceitariam todas as 
emendas que mais directamente conduzís~em 
aos intuitos do orador e seus colleg-as : ·esta
belecer completa discriminação de ~competen
cia entre os Estados e a União, precisando as 
attribuições de cada um .destes poderes. 

Vê o nobre deputado, com tão fol'mal decla
ração, que espaço havia e ha na discussão do 
projecto, para a factura de uma boa lei, con
correndo S. Ex. com ,1.s suas luzes e nôs, os 
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autores do malfadrulo, com as l)oas intenções. 
Depois de Esrnagnr tyro.nnicamente o projecto 
sob a ela va portento3tt de sua. rnascula. elo
r1nencia, o nobre deputn.llo voltou-se directa
rr,ente contm o meu pl'ocedimento politico 
nos ultimas mezf:'s. verbei·ou impiedosamente 
a rninh[I. ma posição e o não ter g"Uardn.d.o 
rnlidad'3dade com meus companheiros ele ban
c 1d:1.. /1.ccu.sou <• condu:;ta do Dr. Amel'ico 
Brazilien~e, o CongT<:sso Paulist~i e tantas ou
tra> lousa;; ~ue citarei noclesenvolvi::nento 
do meu (fücurso e riue estão no. memorüi de 
to:los. 

Em!Jor;\ sue ~ini;1me:1te, procu1'J.l'ei :ico:n
vrinlmr o no! redeputado nas suasaccusaç!Oes_ 

Qn:mto á mi\, 110siçio em oue S. Ex. me 
julgv. t>Star quizera S:!bSr <le s·_ Ex. siextcrnn 
O SGU juj;w C J!UO repul.tlir:ano ]JÍStOl'ÍCCl, pal'
tidü.1·io anegi .neutado dt1 vellu guurdn. re
publ.cana de S. Paiilo, ou, s'rn~lesmente, 
como rcpL'<Jsentante tluste Esta.do J1estn, ca.s:L. 

~o pr·.ime:ro caso, l)C:l'mitta-me qu!l lhe diga: 
1)01' mn1s qno me 111l:reçam as qualidades rlo 
!lobre deputado, por maior coa:;,ii.hiraçITo pes
so::1l q ne lhe tenh:1, toda.ria, so;J o ponto lle 
vista p•:rfü[al"io, remonfanclo nos ante e Jdeotcs 
l1islol'icos do partido republicano, não en
~o!!tro em S- Ex. Mtorirlade partidaria. pam 
Julg:ir du. correcç;i:o ou inco1·reci.;ão tlo meu· 
proccdimc•nto po:ilica nesta cnrn. 

S. E:-=. rlcYe recordar-se que a.ri tempo em 
rinc o nobre deputado concorria. com o melhor 
r!o "eu ta 1M1 to e do selt prestigio em defesa. 
da c:iusn. rnon:wchica, d;i. casn Br<lg~nlina, de 
cnjos mBmbros .:i.inda houtem lembrou-se sau-
dosarnente... · 

O SR. Cos·rA .Ji;mor-:. - Sempre prJstei ho
mena:;cm à protiitlade, assim como sempre 
tles prezei a im pr·o bidado. 

O SR.. AXGELo PJXHEIRO- ••• eu niuda es
tudante, jâ. tín ha. as~enfado praça· no. van
guarda do partido re11ublica.oo; jã tinlla 
aprendido nos e:xe:nplos e doutrinnções t.le 
Venaocio ~\.yres, Arnel'ico Braziliense e ou
tros, q_nal o_ posto de sn.crificios em que 
se tiev1;u11 collocar os bons, os verd::it!.elros 
patriotas. 

incorrecr;ão elo meu procedimento politico 
nesü1. casa. 

Mas, si o nobre deputnd.:> fallon como. 
!'Bpresentante de S. t->a.ulo, a.1)pe llo (fo 
juiz.o de S. ~~x. p,lr:1 o do estarlo que r epr e
sentamo3. Não lrn. muitos mezcs que a lli teriu
sc um pleito memor-avel, em que o combate 
envoh-iaj alem das listas dos p[trt iuos que 
plciten.ram u. eleir;i(l.o, n. minha conductu 
polltic;\ e _do meu:; amigos e a. do nobre 
llt:put<1do e scas com1xm\i(;'.it-cs. No emfa.nto, e 
V.Ex.eleve ter ain 1fo. fre ~ca :\ lem l1rança desse 
plelto, o E:;t<vJo de S. fJ;w!o respondeu bri
lhantemente no ::ippello foi to, e enorme foi a. 
v·icto1·ia a.Jcnn~aü:.l; a conducta de \".Ex,, e nü.o 
a do orador, f.)j a comlemnada. 

O Sr~. CosrA .11:'xron-A r espost lli fo i dada.. 
pel:is liayoueta:; do St·. Lucen<t . 

O Sr:.. /i.XC.ELO Prxmmi.o - Cheg~lrei nesse 
ponto e demonst1·arei cabalmente que não 
llonve t;Ü voz em toda o. Repn\Jlic.'\ eleição 
m~1is livre. (Contcst(;çves; ap(wtcs) . Já chego 
até. lá e esmag-arei as :1ccu;;·.1ções infunt.lad;1s. 

Sr. IJresiclente, o nobre deputado :icc11sou
me t~1111bem de não ter ,!::'uurtlado solidaríe
(fade com S. Ex. e os demà.i5 coll!panlleiros de 
lJ\\OCt\l h~. . 

Nü.o sei o que S. Ex, em política, e!ltenlle 
por soliclariedado. 

P<\l'a mim ella. s2 verifica., ou cm torno dos 
princi 1>ios, na clefe~a cons<1 grada ús iJúas de 
um [Hr tido que IJ:1 te-se por um programma 
detl.uido, ou em frente de um ajuste, lle 
accordo tomado coUectivamente. 

Pois bem, quanto uo primeiro cm.so, quanto 
a solillar]ecb.de em torno dos principlos, 
noto no nobre deputado que S. Ex. ca lliu em 
lamentavel eogano, por·que não foi o humilde 
or-ado(· qui:.m que\.Jrou a so lh1u.rieuatl(;l com 
S3. EEx., e sim a 1ncüo1•ü:1. da Lo.ncnda pau
füta quequebrou-;i com o orador, em questões 
de. p1;iucipios. 

O nobre deputa.do e a. Gamara llevem se 
h:mbrar que:; no pericclo constituinte, por 
occasião d•• d!scussão do nosso pacto constitu
cional, o humilde oratl.or nã.o raro esteve só 
no seu posto e1r de1·esa dos principios re pu

O SR- CosTA JUNIOR - O i'epuhlicanismo . blicanos, como nas questões de discrjminação 
J1üo tem o priv ileg io do vinho do Porto; a de rendas, de liberLlade de consciencia, eleição 
idade nã.o influe e sim a pureza e sinceridade presidencial, etc. 
de inteoçoes. s. Ex. eleve lemtr;u•-se que, tl pós a vota-

0 SR . ANGELO Pnmn:mo- De· inteiro ac- ção das materius em que divergia.mos, S. Ex::, 
cardo. l\fas note o n obre dep?tad9 que estou e m confabulação inti nrn. com o oradoi', füzia
u sand,:i de um processo Tu:storico em que lhe sentir o reparo, D. estranhezo. qne causava. 
assignalo a pureza de intenções e a sinceridade â bnilc<ido. esse meu pt'ocedimento, que estava 
de principios nnnca. desmentidos . E, lança.oda vis ivelmente desgostando os chefes da 
mão desse processo, remontnnclo aos antece- mesmn.. 
dentes hisloricos do partido em que fiz minhas s. EI:. de•·e 1'eco1•dar·se que sempre re
primeiras armas e it cuja · bandeira fui sempre spondia.-lhe - lastimar profundamente isso, 
rtel, não encontro no nobre deputado autori-j mas, que em c,lso algum, a bandon:l!·ia os 
dade partidar ia para julgar da correcção ou pri11cipios. 

Cam:ir:t. Y . I S3 
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·O SR. CosrA Ju~·101~ - Estava V. E.e, o 
que IJão creio e peço licença., mais republicano 
que os chet·es pa.ulistns. 

SR. AXGELO PIN"IfEIRO- Niio a.füt•mo que 
fosse mais L'Cpublico.no que os cl1etes a que 
V. E:c se refere. o· que, porém, nito J:hde 
soíirer contesfaçi'io, e é <L provú. eloquente da. 
minh<< tldelidarlc aos princip!os republicanos, 
é o meu procedimento em lace Llos mesmos 
no periodo constitucional. . 

Os Annaes, historhi viva do que se passou, 
a.hi estilo, e delles se ve que jamais de
sertei do mou posto, rugi d;_1, liulrn. n.ssigual:i,
da pelo meu dever Lle republ.ic,rno. (Apoia-
clos.) · 

este Estudo, em publico bttn~ncte político, 
declarou solemnemente L!issol\·ir.lo o Jl•irtiuo 
republiC<UJO hístodco e proclu1nou <t canrlidil
tura do mu1•echal Ilfanoel Deodoro dn. Fonseca 
para prc!iidente da Republtca. Brazileira. 

o Sa. ,\.R!STIDES LOBO - Dizia o sr. Barão 
de Cotegipe que essas declarações em banque
tes 1üio valiam nnda. 

O SR. Mrcrr.Lo PI:'{rmrn.o - l\hlS o nobre 
deputado sabe, maís (lo 11ue eu, que nos tem
po~ que r.orl'em os hanqnatfls sã.o pror.nrado;; 
como o togar mais prnprio pari1 as dechra
çõe,; officiaes, em que os cllefos poli.ticos p1·0-
nunciam-iie com respons;lbHid tde pa.1·tí<l.arb. 
(.4poiados .) 

O S1-:.. CosTA JUNIOR - Assim como 11ôs, o sa. Jo:\o LOPES - E' ate onde são feíto;; 
cumprimos o nosso dever na tribuna omle os mais impor·ta-ntes programmas politicos. 
sustentamos os 1108;..;os principias, e V. Ex:. (~t]Joiaclos .) 
não os contestou. 

o SR. AXGELO PIXHEIRO - Qllando o voto o SR. ,\RlSTIDES LOBO - Sim, senhor ; 
expresso e os npartes aos i1ontos em que es- lembro apenas <tquella opinião· 
t.'l.vamos em demccordo não constitui~5Cm O S1t. AXGELO Prxirnmo - Como r.l iz h, Sr. 
contestnçfo, eu lembrari::t ao nolll'c lleputndo p1·esidente, o illust t'e general Francis ~o Gli
qu~ U.esta tribunn. mesma, por occasi,10 da dis- cel'io Llecbron sole1nnemente di:;.sol vida o 
cussão constitucional, nos limites ue miullns partido re ,n11tlic;tno ao mesmo tempo em que 
fory;ts, n.preseatei as rnzves e :.wgomentos proclamava. a candidattmi uo s-enel'nl Deodoro 
que ltõvtwam-me a repuuiar, por anti-demo- e o fez corn a autoridade de cnefo e 1·efo1•ç:tdo 
craticos, os pt'incipios acceitos por V. Ex. pela fü~ comm1s;<1o dir.ectora do m.~::; mo 
(Apoiados; a1,ar-tcs.) pn.etido, repl'esentalht nesse banquete pelo 

Como vê o uobre deputado, em torno dos seu pre:;idente o illnstre Sr. Adolpbo Gordo, 
princípios. 11ão fui en quem quebroll n. Jeputado pol' S. Paulo. 
solidariedade a que alll1Jiu. ppoi..do8; apar- os protestos contra a seotençn. da dissolu-
tes .) ção elo parti<lu r~p_ubticauo a.pparecera.m cm 

Vejamos si a quebrei em faca d3 um um ou em oull'o ·1>0nto e foram completamente 
:i.ccordo parti.dado. sutrocadas pel:is eutlmsiasti.cas acclamaç.ões. 

O Sa. CosT.\. JU)IIOR clã um ap:irte. q_ ue se -seguirn.m i~ arresentaçtio cfa c:.i.ndida-
0 SR.. ANGELO PINHEIRO - Ja. chegarei lil.; luea U.o ma!'e~hal Deodoro. 

em poucos minutos sn.tisf'arei a curiosiLlade <le o Si-:.. AnoLPHo Goano _ v. Ex. me dá 
V. Ex· . licença para um ~~parte '? 

O nobre deputa.do accusou-me rlinua p01· tel' 
feito excepção à b<mcada: paulista, na resoluM O·Sr:.. ANGELO PrnHEIRO - Pois não. 
çãu que levou avante de su1fragar a canJi- O SR. AuoLmo Gortoo-- Não obstante essa 
datara do hont'ado Sr. Pr~dente de Moraes declaração que V. Ex. n.tlir1m . ter siclo feita 
pa_ra o alto cargo lle presidente da Repu- 110 banquete político üe S. Paulo, mais tarde 
bhca. . . . . . ! o;; amigos do S1'. Americo Brali~ien.,e ac-

Para S. Ex., pois, fo.lte1 a solldar1edi~de do cusavam o aoverno a.ote1•ior de ·rntolerante 
ajuste, do accordo à esse respeito. e exclusivist~. 
Ante~ de historiar o que d;:u-se nesta capi~ 0 S _ p • !\. te' de tudo 

tal nas vesperas d<J. eleição presidenchil, em R. A!\GEW I~ HElRO - - n ~ • 
relação à candidatura. referida coo ' inta a o nobre deputado mw contestn.ndo, confirma 
C;i.rnara e permitia 0 nobre d~putado que o que se passou no celebre banquete e venho 
í·écórde alguus faclos que se der~m em São de r eferir. 
Pa~lo ~mtes do memoravel pleito de 15 de Nü.o acho razão no aparte do meu honrado 
sêtembro, que 1igam-:;e intimmneute com cotlegH., por·quauto o ex:clusivismo accusado 
acontecimentos ulteriores aquí veriticado:>. não podia ser o pa.rtidario, visto jU. esta.r, au
. O nobre deputado nilo deve-se t<w olvída.J.o torisada e solemnemente dis;;olvída a velha 
de que alguns mezes antes daquelle pleito, o guarda republicam\. de S. P:.l.U'lo. 
illustre general Fraocisco Glice1·io, então Como ve a casa, os· candidatos republica.nos 
ministro d:L agricultura do go ·•erno proviso- rw. eleição do dia 15 de setembro em S. Paulo, 
rio e um. dos mais celebrn.dos ctiefos do parti- !>ahiram d:ts urna.s com a resp onsabilidarll'l dC> 
do republie<iuo historico de s. Pa.ulo, indo a programma do seu par tido e com o compro-
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misso politico de suffra.gar, para presidente 
da Republica, o nome do Marechal Deodoro. 

Que eu saiba, antes da eleição, nenhum nu
cleo político oppoz-se a esta canrlitla.tura. 

Dos candidatos eleitos, nenhum, antes ou 
depois da eleição de 15, protestou contra a 
candidatura do marechal. 

Tal era o pen.sa.mento que animava a ban
cada paulista durante grande parte do 
period.o constiti.icional. 

Nas repetidns reuniões paulistas nunca 
tratavt\.mos desse assumpto, até que fomos 
convidados pelo general Campos Salles par,t 
uma reunião na qual, effectlv::i.mente, tra.
famos da questão. Esta reunião veriticou-se 
cerca de um mez antes d<-1. eleição presiden
cial e já. . tinh:i. ha.vido a snlistituição do mi
nisterio do governo provi.serio TJelo actual. 

Ness:l reunião, não detalharei, por grande 
maioria.. com excepção apenas do meu honra
do amíg-o o Sr. Dr. Sr. Mur:sa, n. ba.ncad•i 
resolveu sutfu1gar a cD.ndidtttnra do m:lrechõll. 

O Sn.. CosTA JUNIOR - V. I~x. não fez de
cla.r ação~ 

o sr~. A~(;.Ef,O PINHEIRO - Nüo senhor. 
O SR. COSTA Ju~-roR - V. Ex . não fez 

decltwação que não dava seu voto ao mare
chal Deodoro ~ · 

OSR. ANG:E.LO PrnaErRo-0 uobredepu~ 
tado deve-se r ecordar .• . 

O Sa. CosTA. Jmr10R. - Essa declaração 
existe. 

o SR.. ANGELO Pm.HEIRO -. . . do que se 
passou nessa. reunião. Vou recordar-lhe. Para 
mim é de grande importancia o que alli se 
deu. Para este ponto chamo a illustra.d:~ a.t
tenção da casa. 

O Sn.. CosT:t JmnoR - V. Ex. de todos 
era o ma..is resistente ; queria por forç<l. negat· 
o seu voto ao marechal Deodoro. 

O .sa. A.""\GELo Pr~HErno - V. Ex·. já vem 
vindo em meu auxilio; mas peço ao nobre 
deputado não interromper-me na exposição 
deta.l.bada que vou fazer .[.!essa. reunião e 
centest,.r-me quando não achar verd<tdei.ra 
a exposição. · 

Urge que se foça. luz sobre esse ponto. 

Si pela affirmativa, eu lembrava ser desne
cessaria. nova escolha, porque esta tinha 
sido feita com a s:i.ncção uo eleitorado ; ·Si 
pela. neg;üivu, eu lembrava que naJ~ devia~ 
mos resolver porqne estava.mos mmto longe 
d<t eleição e a escolha nesse dia era. preci
pitada, porquanto o desdobmmeoto dos Mon
tecimento5 mais tarde 'poderia uos impor 
outra . 

Minhas l1umildes considerações não me
recer•am a attenção dos honrados collegas, e, 
;-i bem me recorclo, o nobre deputado Sr. Al
meí1la Nogueira adduziu considera.ç:ões no 
;;;enticlo de lirma1· a. necessidade dessa escolhn. 
naquella reunião. 

O Sn.. AL~rnmA NOGc:EIRA. (l::\ um n.parte. 
O SR - A:><GgLo Prl\rtruao..:.. Em nada a de

cln:hç5.o do nobre üepttta•lo n.lter<l ." expo
sição que estou fazendo. (Apartes.) 81 os no
bres deputados uão contest,im a vet·rht1le da 
exposição, poríJ ue me interrompem? . 

Preciso continuar, Sr. presidente: e conti
nuarei. 

T.:rge que se esclare;;a perfeitamente este 
ponto. . . · · . . . . 

Foi resolvido que se escolhesse rleíl n1t1vn.
mente o candidato a presidencfa. da llepttblicn.. 
E asssim se fez. 

Correu a votaçrio e o resultado deu gra.ndo 
maioria ·ao marechal Deodoro, tendo o Dr. 
Prudente de .Moraes cerca de 4 votos, e en tt•e 
estes, o meu. 

fa vê o nobre deputado que j àml\iS neguei 
esse voto; ao contral'io, affirmei·o sempre. . 

Esquecido pela lmncatla,o compromisso _P~
tidario tomado em S. Paulo antes di\ e:leiça.o, 
eu e todo;:;julgavamos que nessa no\·a pré via 
nos uão prendia compromisso algum e cada 
voto traduziria a vontade individual de quem 
o desse. · 

U::-r Sa. DEPUTADO-Não se tratava da can
didatura do Sr. Prudente de Moraes para , 
presictente ; cogitavu.-se para vice-pre:>idente. 

O SR.. ANCJELO P1~1mmo-E' justamente o 
que estou afilrmando : que n•t eleição pré•·ia 
a que me referi, da. minha banC<•da, o Sr. 
Prudente não foi escolhidclo para candid·c1.to ã. 

Sr. presidente, agora p1·eeiso esmiuçar de
talhes. 

presidencia. . 
Conhecido o resultado, o general Campos 

Sa.lles appellou para os que não suffmgamos 
Reunidos no dia assignalado, o .sr ~ · general o nome do marechal Deodoro para que o fizes

Çampos Sa.Ues tratou directo.mente do. ca.ndi- semos nosso c:1ndid.ü o, t-'tnto mais qua.nto
datura presidencial. . esta candidatura não em desconheciúa do 
· Fui dos ultimes que se pronunci<Lram e o eleitoràd.o paulista . 

nobre deputüdo deve estar lembrado que es- Com excepçã.o do meu honro.do amigo o Dr . 
ta.baleei a preliminar sobre o valor do com- Souza Mursa, todos accademo;; ao ap1:1ello e o·· 
promisso tomado em s. Paulo, antes do· declar-..i.mos positiva.mente. · 
pleito do .15 de setembro. . Esse rosult:.ttlo foi publica.do · por todos os 

Perg~ntei , então, si t inha ou não valor jornaes desta capital e nenhum de nós pro-
aquelle compromisi;o. testou; ao contrario, como ficou resolvido 
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naquclla reunião~ se darin. n. maior publíc:i
<lade ao facto. 
· _.\s cousns esbí'ál1l neste tié e de na.da rn:i.is 

se tratou, qu;1111lo no dia 25 úe L:vereiro, o 
üa eleição presiúencfol, soube aqui neste l'e
duto que os meus companheiros de bancad<.t. 
iam sullh1gar a ca.ndidnt:mt LIO Dr·. Prudente, 
que se annuncíav:• fh1ncamcmt0 victo1·ioso, 
em vista da re~olnciio tom::ua na. veSLJeL'D. cm 
!\3UrtiãO l?:L iJGi.1C~Hl~l. 

Não asEisti a essa rcnuião,nem rni convidado 
p;11·a· ella.. 

Os meus companhefros, sem cluvidri a.lguma 
·[lOl' motivos de t\lt8. 11ondemçii.O pttrn SS. 
EExs, tomararn resolu<~ão rlíV8t·sa. e;; dis,;o fui 
:';ciente no diu. da eleiç:to. 

(0 o;·ado;• inte1-;-c-;npc o rHscw·so pc,;• jú c.<icw 
. :ter1n:;iada a hora do e~;pcclicn!e. Rc'Juer e 
t;l;:e1n 11;·ge:1cfo. prmi ('01iti1war.) 

O S!~ .. \:\GELO PD'HEIJ:o (c~nf.im1cmrln)
.'\. Cn11i:u·;\ inlei1·n rkYe estar leml.n•a1b q111~ 
111omontos antes 1.b elci1;iio, neste t•ec.iut•\ 
<:01·ria como ce!'tu e i11q11e.:;1lo11:1vel a, ,.;_ctoria 
;i:\ c;11Hlid:ttn1 tt do illn:-itre S1•. Prudente de 
:'\fome~. 

Todos tin liam listas, to elos :tpma:v:-im rntos 
e os r<:snltnclo:; dennncia>"nm positivamente a 
victo1fa d.i Cat!llida1om do S1·. Prudente ue 
?.loraes por gnmue mtl.ior·üt. (.Apoiitc{o.~ e 
<:prz1·w ' .) 

U>r SR. llEPCTADíl-Deante desses boatos 
que rv1ui correram in:;istentemente, não se· 
~uimos as fluctuaçóes do poder ''otantlo no 
;;enct'al, corno aqui se disse; o poder no mo
mento era do Sr. Prudente de Moraes. 

o SR. AXGELO P1.::-<m:m.o-Assim er:l effe
cti>nmonte; em iocontestaYel realidade par•\ 
<Ji; seus adeptos, <t cnor·me maioria. que teria 
a, ca.ndicbt1mt do Sr. Pr t1dente de 1\!01·aes. 

Acreditei", como todos, convenci-me de que 
tal se dnria. -

E quando o momento da, eleição apro:xinrn.
va-se, nilo acompanlrn.ndo eu os meus com
panheiros fü\ resolução que tomaram sem 
scieneia. mio irn, n t~ vespera daquelle dia me
moravel,-resolvi escrever llma cnrttt poli
tica. ao lionrado Sr. Prudente de Mot•a cs,que 
devia ser eleifo dnhi n poucos minuto~, na. 
qmi.l. disse ft·<111camente que não suffr<1 "'aria o 

·seu nor.ne e nella dei os motivos. · 
0 

Esse documento simples, eloquente subsi
dlo llistor.ico nesta questão, ê a conclenrnuçilo 
eathegorica, fo_rmal, esma gadora dessas mil 
versües _cr•:e ::i. dlífamação por ahi ass0all!r1,jul

. g~n do 1cr1r a pureza do meu procedimento, 
\ .-\.poitidos; muito bem. ) 

~r. prosillente, entre as muitas referencias 
'fei tas pe!o nobre deputn.do sobre n. miuha. 
·vlda politico., re-velou que eu forl1 no
;meado gonm ador de S. Paulo e que recusâra 

apresentando o nome do Dr. Americo, que 
disse ter sido por mfoi iJrne~1tado ! ! 

Fui effectivamente convidado i)arn. goi;er
n:ldor dú Estado de 8. Panlo, e esse facto 
tornou-se publico, foi co11lleciiJo em todas as 
rodas políticas desta. c[lpital e daquelle Es
tudo; i.1 imprensa não calou-o em diversas 
publicuçõe::. O nobre deputado, pois, não foi 
portQúOt' de uma. momentoso. i·cvelnçfio. 

Em S. Paulo, antes da nomeação do gover
nn.dor,cm repetilbs conferenr;i;1s que t ive com 
o 7eneral Campos Saltes, sou n minh:i rcspon
s:t bifühtrlc iodiY!<lual, lembrci-llic alvitres no 
sentido dn organisaçuo de um partido iorte, 
no qual dessem cntradn. toqos os elementos 
a111·ovcitavcis do~ cxtinctos partidos monar
chicos par•i coopcral'etn nn. organisrição de 
S. P'1.ulo . 

O Sr.. CosTA .Trrxrnr..-Coin exclusão dos 
Sr.:;. Prudente de .'.\tomes e O licerio. 

O Sn. Axm:r.o P1;;rmmo-Eslá V. E~. re
Jomlmnento engnnado; no.Lh\ ilz: , u :1cht disse 
con ira o Sl'. CHicerio. 

O SR. Co:::1A Jc·nor•-Então V. Ex. não 
disse qlle o Sr. Luc~nn. dedtn·n.rn. qnc Cr<• 
preciso ncabar com o elemento P r udente e 
G!icerio ? 

compr·ometto-me ai publicar a decln.1•ação 
de V. Ex. 

O SR. :~XGEr.o Prni-rr:mo- Perféitn.mente; 
e ncl'cdite o rrnlJre Jeput..1do,onYíl-o-Jrni e re
sponder ei com Q. rnesnm ~.ttençi."Lo e calma com 
que ouvi-o nesta tribuo:i e o e5tou respon
dendo. 

O nolJr<?. d<?.pntn.do refere·se ao que escrevi 
quaode tive umn. ligeira polemicn. com o ge
neral campos Salles cm que este semtdor at!lr
!l10.l't~ quo cn f01·0, portador de propostas do 
honrado Barão de Luce1rn par•a. S. E:-.:. e que 
estava. uos termos dessas propostas a exclusão 
do p;eneral Glicerio e Prutlente Lle ilIOI'aes. 

Sr . TJTOsidente, essn. polemica foi occasio
na.d<• pelo general Ca,mpos Sa,l les, que referiu 
peh~ imprensa as conreren cius intimas que 
tivemos e amrmou :iquelles factos qua foram 
immediatamente conte~tndos por mim . 

Os a!'tigos de s. E~ . e minhas respostas 
immediatas, foram <le prompto coohccidus 
nesta capital em cuja. imprenst\ foram tran-
scriptas. . . 

O que então disse, direi sempre . 
Como dizh•, Sr. presidente, fui. effcictiva.

mente convidado para o cargo de goYernador 
de S. P<lUlo. 

Dous·il10tivos poderosos levaram-me are
cusar a honrosa incumbencia. 

Em primeiro lagar, moçC>, sem grandes 
serviços ao paiz , julguei que.não deviu.. accei~ · 
tar aquêlle togai' que, justa. e vantajosamente, 
se1'ia occupado po!' Americo Brasiliense, Bar
reto,Pestana, Cesar e outros. 
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Em segundo logar, acalJava de separar-"me 
definitivamente dn. bancada, pa.ulista na eleição 
Tiresidencial; nü.o lia-via 10 dias ainda, que a 
candidatura por mim sulirag;<ida, vencera a 
sniirao·ada pelos demais companheiros. 

Nestt\S condições, a minha nomeação, pare
ceria, ao menos para as almas pequenint\S, o 
resultado de um accoruo, ae·um u,juste prévio, 
em uma palavra - a. recompensa do voto 
dado. (Ntio apoiados, apm·tes.) · 

Como não'? Pois YV. Exs. não sabem e a 
casa ignora que a calumnia vil, infamante, 
de almas torpes e abjectas, de reptis que em
pestam o proprio ar que respiram assoalhou 
abertamente, fez correr por toda. a parte 
que os votos dados ao mare~~~l Deo_doro, 
foram comprados a onro? (1•wo apo:aclo:>. 
Protqstos. Baritlho.) 

o SR. COSTA JUXIOR- lsso 6 falso ; mas si 
houve tttl torpeza convem ca.liar. 

o SR. EPITACIO PESSOA- At~ na imprensa 
pernambucana correu a infümia. (Apartes e 
contestaçücs .) 

Yozm;- Em quasi todos os estados. 
o SR. AXGELO PINHEIRO- Pela declaração 

·ao meu illnstre collega, a desprezivel calurn
uia escapou da.s ruas para vingar torpemeute 
nas colunn:ts da. imprensa. 

sr. presidente, o nobre cleputado accusou 
rancorosamente o governo do Dz·. Amer1co 
Braziliense e a elei~.ão por elle presidida. 

Para 1wov~lr esta accusaçlo. S. Ex:. tronxe 
o facto das armas intet•virem no pleito eleito
ral e o telegramma passado pelo Dr. Americo 
Braziliense, governador de S. Paulo, ao hon
rado Ba1"'ão de Lucen,i, em que aquelle 'cida
dão tornava saliente a >ictoda enorme obti
da pelos seus amigos em Piracicaba, terr::i. do 
Sr. Prudente de Moraes. (Apartes.) 

Nã.o tem razão o nobrd deputado. O facto 
de irem praç:ls pa.ra o estaclo ele S. Paulo, 
em limitatlo numero; por occasião do pleito 
eleitoral, foi moti>ado pela exígencia de. al-

• gumas autoridades de colieg'io;; que ficam a 
margem dn. Estrada Central. ... 

o SR. CoSTA JUNror di um aparte. 
o SR. ANGELO PINHEIRO- ••• que temia:n 

conflictos ammuciados com grande antece
dencia.. 

E posso garantir a c.'.lsn. qne essas praças 
não chegaram a capital do estado. 
· o governo explicou cabalmente o seu pro

cedimento. 
Não tem razão tambem o nobre deputado 

quando viu no tel~granima do Dr. Americ_o 
Braziliense ao Bara.o de Lucena sobre a ~le1-
ção de Pit~<1cicn.ba, outra. cous·:i..; além da 
accentúação de nm facto que eloquentemente 
-prova . que. em S_. Paulo as eleições correram 
livremente. 

A Gamara. sa.he perfeitamente que Piraci
calJa bem podia ser considerada o quartel ge •. 
neral da opposíção; era o lo:çar da residencia, 
e onde sempi;e teve real influencia no eeio do. 
partido republicu.no o Dr. Prudente de Mo
raes, o mais celebra.elo chef.) da opposição. 

Pois bem, em Piracicah:t, à despeito desse 
facto e onde nr.ío sr: accuso1' o r1ovrwno pOi" 
uma dem;ssito s:q1iev - o governo teve uma 
maioria de mais de 100 votos! ! ! (Apar:es.) 

Esse f ;cto devia ser registra.do e o Dr. Ame-
rico Braziliense fez bem em füzel-o nesse tele
gr1tmma, pois é prova eloquente da liberdade 
que presidiu ao proce:;so eleitoral. (Apartes.)' 

Mas onde a compressão 1 Os nobres· depu
ta elos não podem accusar as eleições de 
S. Paulo, pois foi naquelle Est'ldo, e julgo· 
ter siclo o unico depois da procln,ma.<;~ão da 
Republica., em que se deu um<L elekão na qual· 
foi ga.eantida a mais plenn. fiscali.so.ção um 
fisc:i.l para. 20 e leitore_s, segundo o cl~cretc· 
publicado antes dell-•, pelo llonra,Jo governa-
dor. (1lpoiados.) 

VozEs-E' Yei'd::tdo. 

o SR. AXGELO PINHEIRO-O nobre depu
tado disse que o Dr. Ameri,:o Brazilieme su
jeitou-se ás manobras do centro que investil".i 
abertamente contra os brios paulistas, que 
não podiam calar-se, deixar de revoltar-se
mesmo, contra o go,erno que entrara I>elo 
Por:to das Torres. (.Apartes.) 

M;:i,s que brios são esses , per,g-unto ao. 
nobre cleputado, porque S. Ex:. de"'ve saber 
que nil. tal confe. enr:ia que tive com o g-ener·al 
Campos Salles, pelo nobre. deputado trazida· 
á campo, li . um telegramnü que o . mesm(), 
pass~ra ª·º Barão ele Lucena e no q1w.l pro
mettia seu franco e lea.t apofo e dos seus, en~ 
todo o terreno, ao governo crmti-al, e acha-va 
mie as cousas em. S. Paulo deviam continuar
êomo estavam, e deu. sua palam;a ele honra em.. 
penhor do qiv:mlo proniett~a ! ? ! 

Isto de1i-::e multos me·~es depois da. conces-· 
são do celebre Porto das Torres; eno cmtanto~. 
pela palavra autorisatl;:i, do sen chefe, o nobre 
deputado e seus compaul1eiros, promettiam .. 
seu leal apoio ao governo que fizera aquella 
concess'í.O, comfanto que SS. Exs. continuasem .. 
dominando offici,a.lmente ! · 

O ~a. Cos-;::A. JuNIOR-:-Nada se'i disso. 
o SR.' ANGELO PINHEIRo-Està no dominio

publico. Que variante de brios é essa? 
Hontem pi·om.ettia leal apoio ao governo que-. 

dera o celebre Porto e hoje estigmatisa-o po:r
essa concessão ! '1 ! 

:.•o SR .. AL:\IEID,\ NOGUEIRA dà l1maparte- ., 
o Sa. ANGELo PrNHEmo-Sr. presidente; 

o nobre deputado na sua apaixonada accusa.:... 
ção não peedoou ao propeio Congresso Pàu-
lista e chamou os seus illustres meinbro.s de.-
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eleitore.~ ar1·ari.fados pelo Dr. Americo Brazili- Bz•aziliense o benemei•ito (1..mdador do partido 
en~e par~t o elegerem ao cargo rle '[ll'es!deute ! 1·epublicano paulista! ! ! 

Scr·ia uma. accnsação iojustis'Sima si J1ã.o E o nobre deputado diz que_o im;e11.tei ! ! ! 
constituis:;e um:t urave inJuPia. Faço um <1ppcllo a.os patriotas, aos republi-

O Sa.. P1iF.SUi;"\"TE - Lembro ao illustre c~nos da. velha 1;rum·da.: A' postos e niío c~n
deputatlo que faltam poucos momentos para j smti1mos que seJa ~tacado o va_lor, o mer1to 
ftuuul' n hot'<'l.. real de um che~e illus t~e, CUJO P.1ssado ~e 

. . luctas e :\bneg-aç:ao const1tue glo1·1oso patri-
o ~lt. A:s'GEr.o Pr::-;-1rnmo-Conchnrellogo, monio do i:ien partido. (Apoiados .) 

Sr. pre.sirlen!e. Vou concluir, sr. presidente, e, creia-me 
.\ accnsaçao t1o nobre !lepntado a.o Con- V. Ex. deixo a tl'ibuna sob n. acçfio U.e senti

~ros~o •le S. Paulo e in.jus_tiricavel:. Inforn20 mentos 'bem 1live1'sos: si por um lado tenho a 
u 8 . E~. ciue o Dl' . . An:_e1•1co ~r:1z1lien.;e n<~O so.tis(':oção intima da consciencia tt'l).nquilla, 
tomou parte na. confeCl,".;.\.O dn. lista dos c.1 n:11- por outro levo mnn-oa. profunda. de ter por 
dntos ao cimgre~so.: Essa. lish foi ori{anis.tda t ;mto temiio almsado :;,da pretliosa attençã.o da 
por n m;\ comnussao ele1tor,d e previamente illustr~ c :1&\. (.Muito bem • muitiJ bem. O ora
sujeit:\. ao exame do eleitorado pa.uli.sta que do-r é coííiprimentado.) ' 
pronunciou-se sobre a. mesma antes da 
ele:c;<'io. PRIMEUU PARTE DA OH.DEM DO DlA 

O uohre deputado sa.be que os ex-partidos 
mon:1rchicos sujeitaram à sentença tlas urnas E t 1' - 4g 1 
os rnltos mais nolaveis das sn 1s tileiras; e os ' 11 ra em ( tscnss;w 0 parecer 11 • · , re a-

tivo ús 1~lei.;oos de S. Paulo . t•e1.ml:ilicano;;, tambem, levar;1m parn o Cou-
iri·esso ci,!<1dãos notaveis que muito honraram 
~ 1 O Sr. ,;\..ng·elo Pin.heii·o- Sr. 
il veJ1U {.!'U'.lrc a 1:epubliC<lllfl.: ". . [. , , : ,· 

Poi,,_ sera posstvel que o illustre Congresso pr:. iLleute, ,te n~.' o '.i Olto. ·~ tubu~a .. J?~ 
Panlísl<l. seja composto de eleito;·cs arrMljados ne::>te momei:~o ~-,,to~1 domm.t.do. por , ~~nt~
pelo Dr·. A merico Bra,ziliense ~ j 1~e~~to ~;en: ~1:· e~::;o daquelle_ q u~ m1pre::;s1on,t

Ln.\'l'o destn. tribuno. o meu protesto contra vo. ·11~ '.1º leixa.~. ª ha p0t~~o:oo mrn~tos · 
a :i.tn ·mnção do nobre deputado. Sofir1 doloro::;a dec.ei~ça.o ao ler o p(l.recer 
< ' lt . . . em debtib soln·e a eleiçao de S. Paulo. · Com 

Pl'otesto rna1s ~olemne e eloquento, por·e~n, trbteza reconheci que os illustrados membros 
d~ que o m~u,. <:._ e:;se r;ionnmeuto de sabias 1la commissão,que o .firmaram, ao fazei-o, não 
leis, a C9n~t1 lmçao pa_uhsta, obra do t~tl~nto_ e tiveram ;I. isenção de animo esperada, a 
do patriotismo dos 1llustres cougt•e:;s1stas. irnparcialida<le desejada. 
(.4.poiados.) . SS. EExs. deixaram-se levar JX>t' sugges-

Chamou o nobt•e deputado ao Dr . Americo tões ·partidarias· obedeceram a um o-1•upo po· 
d . a ·--' ', , , :. e tn.l)enç o mtwia - ' ' lítico que se tem accentuado nesta casa., mas, 

o SH .. CosrA Ju:uoR. dá um aparte. absolutt-1.mente, não attentlera.m aos reclamos 
e:: • • e . da. jusiiça. que devia presidir ás suas <lecisões, 

O ~yt · A:NGELo PINHEIRO- o~tra ess~-ac- Antes de tudo- onde a honrada commissão 
~us:.t~i:lO elo nobr~ dep~ta~o ~rote::.ta 0 pa.::i~ado achou fuuJamento para o primeiro parecer 
0 lortoso do honrado pauhst.t. 'que rirfftou sobre 0 caso 1 

Si nõ:o for to.refa diffi.cil para o nobre depu- Em vez de fazel-o completo, inteiro, na-
tado, C0!1sulte as pagfa,1s da historia do beue- quelle e no presente parecer a honrada com· 
merito brnzileiro, que são a.s do seu i:i::i.rtido, e missão tão sómente a:ventou questões pre
ahi encoatrarà feitos memora veis, na tribuna liiniuares sem conhecer do merito d11 eleição. 
e na imprenso., que constituem preciosos the- Si eu tiv,~sse tido occasião de occupar tt tri. 
souros do seu partido e inestim:wel patrimo- bu.n'1 qu.ando se discutiu o primeiro parecer, 
nio e uuicos bens que lega aos filhos. jà. teria notado a incompetencia da commis-

Quando seja. penosa essa tarefa para 0 nobre são para leva~tnr ~ _q'!_estão prelii:ninar, q~e 
deµutado,essa reivindicuyão, que, para si, coo- out:a cousa nao foi suiao uma duvida const1-

... stitue justa repat'ação, eu lemi:raria á S. E:t . tuc1onal. . _ 
ojui.zo que sobreo benemerito republicano fez De factot Sr: presidente, a questao ave!?--

. p.llonrado sr. Prudente de Moraes, quando ta.da no pr1me1~0 parecer era da competenc1a 
novernndor de s. Paulo. - de outra comm1ssao, ou de qualquer membro 
:;, • r· , da casa. na sua. discussão. 

O Sn.. COSTA Jti~IOR-Nrnguem conte::ita. A' honrada commissão só competia fallar 
O Sn.. AN'GELO PLXHEIRO-No acto d!!. no- de meritis sobre· a eleição de S. Paulo, ex-

meaçã.o · do Dr. Americo Braziliense par-a. en · aminando to~os os papeis em seu poder. . 
. carregar-se da elaboração do projecto° de con- ~ quàndo mesmo ella quizesse aventar a 

stituiçào do Estado de S. Paulo, o Dr. Pru-
1 
preliminar do primeiro parecer e a que se 

<Jente de Moraes disse ser o Dr. Americo iliscute, fizesse-Q, nada a impediria, mas,· no 
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primeiro parecer, sem prejuizo de exame dos 
papeis referentes á mesrria eleição. (Apoia-
d~J - . 

Isso comprehende-se. 9 quenos maravilha 
é essa collecç[o de pareceres sobre a mesma 
eleição em fJUe a honrada comrnissão f'oge de 
dizer tudo quanto lhe parece a, um tempo, e 
vem aos poll.cos, ã. migalhas ... 

füI SR. DEPUTADO- Por calculo. 

constitue grave desvantagem para aquelle 
estado que continua com sua reP.resentação 
desfalcada ~ 

o SR.. ALMEIDA NOGUEIRA dá um aparte. 
o SR. ANGELO PINHEIRO - Afilrmeí, Sr. 

presidente, e repito, que o honrado relatõr 
da commissão sacrificou as suas opiniões in
díviLluaes quando firmou o pare~er em de
bate. 

0 SR. ANGELO PINHEIRO-... dizendo O que Para. proval-o, para lembrar a S. Ex. a 
pensa sobre a ma teria, mas sem nada ter garantia que deu ao humilde orador e outros 
dito até e:sta data sobre o merito d<t eleição. de que nesse mesmo dia, no da, discussão e 
Lamt~nto-o sinceramente porque isso av)gora votação do primeiro parecer, estava prompto 
a convicção em que estou de que a honrada para dar parecer em favor da eleição de São 
commis:::ão não tem sido imparcial, extreme Paulo, que S. Ex. julgou justamente ter cor~ 
de suggestões partidarias. (Apoiados a apar- rido regularmente, caso a Caíliara despresasse· 
tes.) a preliminar do primeiro parecer que nesse 

O SR. MoNIZ FREIRE dá um aparte. dia se votaria. 
Assim se deu: foi reprovado o parecer. 

O SR. AXGELO PINHEIRO- Ninguem mais No entanto, nem nesse dhl,, nem no imme-
admira os ~alentos dos honrados. membros da diato, e só agora, s. Ex. e seus honrados 
commissão-suu dos que mais rendem home- collegas firmaram o parecer que temos em 
nag-ens :\ sua honorabilidade pessoal. Nada. mão-mas, cruel decepção: - apezar da ga
dísto, porém, attemia o parecer que SS.EExs. rantia do honrado rela.ter, s. Ex., contra sua 
subscreveram. opinião francamente manifestada, não deu 

No primeiro parecer os honrados deputados parecer sobre o merito da eleição de S Paulo, 
levantara. a, questão da renuncia; neste le- que correu regularmente, segundo sua con--
vantam a da nova lei eleitoral. fissão anterior ! 

Pergunto ao nobre relator que me tem o SR. MoNrz FREIRE - V. Ex:. deve re
honrado com seus apartes e sua preciosa at- cordar-se que a Cü.mara affirmou solenme
tenção: Porci.ue no seu primeiro parecer a mente a necessidade de nova, lei eleitoral 
honrada commifsão não aventoll· todos essas depois da votação do primeiro parecer, ap
questões preliminares, renuncia, nova lei provando o parecer _sobre o Maranhão. 
eleitoral, quantas quizesse, mas, conhecendo o·sR. ANGELo PINHEIRO-Não ha duvida, 
tambemdo merito da eleição? mas, entre um e outro parecer, entre a vota-

0 Sa. MONIZ FREIRE- A commissão neste ção do primeiro parecer sobre s. Paulo e a do 
:parecer esta de accordo c0m o vencido pela Maranhão, medearam muitos dias. (Apartes.) 
Camara. Ha outro facto ainda, e o honrado rel<l.tor 

O SR. ANGELO PrNRErn.o- Mas na eleição me permittirá referíl-o, pois elle prova á sa
do Maranhão SS. EExs. usaram do mesmo ciedade a minha affirmação de que S .. Ex:. 
processo protelatorio, e naquella ss. EExs, sacrificou suas opirliões individuaes ao firmar 
não tinh<Llll a. desculpa do vencido,. porque este parecer. · 
nada havia deliberado a Camara. (Apoiados.) Alguns dias depois de votado o parecer so-

bre o Maranhão, S. Ex., sollicito em des-
0 SR. Momz .FREIRE dá um aparte. pachar os papeis a seu cargo, promptaroente 
O SR. ANGELO PINHEIRO-Sr. presidente,o lavrou um parecersobre s. Paulo que, infe .. 

nobre deputado, honrado relator da commis:- lizmente, não foi logo apresentado a conside-
missão,notavel advogado, apreciado juriscon ração da casa por estarem ausentes alguns 
sulto, ao firmar este e os demais pareceres, dos honrados membros da commíssão que de-

·1embrou-se da velha usança forense em que os viam assignal-o. Nesse parecer, que não é 
patronos babeis vão denunciando pouco a precisamente o mesmo em debate. S. Ex. 
pouco as intenções dos constituintes, illudindo deolarava _que as eleições em S. Pau_lo correº adversaria incauto, para exporeqi afinal sua ram, regularmente, sem protesto algum, e que 
inteira defesa, quando resumidos são já os deviam ser reconhecidos os candidatos eleitos, 
meios de contestação. Si esse processo de ex- si a Camarajà. não ti-vesse decidido que nullas 
pedientes, de protelações, não raro concor- eram as eleições feitas antes da Zei que consub
rem .para· tL ·boa defesa· de causá._ . justa, :11.º . ~qnq,i(:lsse, .. o .. preceito eiei.C<Yra~"'"da;·"' represént'â";'" 
caso presente envolve· clamorosa rnjustiça. ção das minorias. 

Sim, Sr. presidente, approvada a :eleição de Ora, neste parecer S. Ex. externava fran- · 
S. Pa_ u_ lo, como espero - as protelaç_õ_e_s para cernente sua opinião s_ ob_ re o processo daquella 
-0 reconhecimento aos . deputados _eleitos :não· aepção, conhecia·a de meritis~ 
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No emtanto, o que cfücutimos só tt~üa de 
uma nova. tii·oli:nin:.u-, sem re!'erir-se no mc
rito chL eleii;:i.o, q nt!, seg:undo dit. o mesmo 
parecei>; sera oltiecto ile n~tel'ior estnrJo (h 
commissão, dachi a reprovaç~ao deste iiel;i Ca
mal'i\ ! 

o Sn . .i\!o:xrz F i·tKnrn-)ião tem dn virht rine 
a minha opinião em a. que V. Ex. ::-efo: in; 
mus, presente;; os demais membros da co1~1: 
missã.o, opta:·am pelo actu:\l pal'e~cl' e fu i 
vencido. 

o SR. Axt.ELO P1x:-rE1Ro - ,;\Im; Y. E:c, 
nesse caso, devfa t er !lrmado p<ll'eca1• <l!ll s<::
l'l<l.rado ou ter- se declarado vencido. 

O SR. ::-.Iox!Z F R.!.'.:IR 1,~ - Nilo pocl i:t (';\;.el- o 
como relator, e como t::tl , tinha. de me :5lljeita1· 
ao venciLlo p;;h1 maio!'ia. 

o SR. Axt:i-:1.0 Prx:mrr.o - Niio se! q11:ll t\ 
dispOSh,'.:tO _1·egu l:i men t~d '.l \:.e [li'! ,-a o~ l'01ato:·es 
1l<ls commissües da cxpos1çao ::;rncel'~l • hs SU<ts 
opiniões . (.1pa;·tc«. j 

Corno <1 C:1S<l. Yê, O parccar Olll debnte lil'
ma-sc no ...-oto •fa C;'..m:irn sobro n eleir,:::ío uo 
2\fo.ranhilo e conclui:! pela necessidade de u:na 
nov'1 lei eieito:-;.l.l para ~e fo.z.~r a 1·e r~riJn 
cleic;.\o. 

Sr. presidente, quando sa discufüi o 1iri
meiro p:u•ecer for•rnt presente~ à Cam;n:i, to
dos O$ arg-nmentos que 111o;t1·am a injustiça 
de não se1'0m co mpletadas nes ta e •s::1. as r e
present•t<::D~ do,; est:ltlos. Todas n;; hy potl!ese:; 
f OI'U.ITI n.nalysadas e todo;; os au:Hlt'c!OS ;tSSl
gnal<\dos .. ~ií.e os repetirei, poi:> ainda c~ti'í.o 
vi\·os m~ memoria dos i llustres c0lle~s. Co:.i
siderarei a qnestão por outr:i. pnase. 

T1·ata-se da. incomlJetencí.:t. do re~aln.meoto 
.Alvim. Pois bem, todos quanto.; cotJsu! t,ii-etn 
os anna.es con;,tituintes, ver·ão que po1• mais 
de uma. ·vez hwantoll·Se :\ m.esin~t íjnestü.o e , 
no entanto,:.'l. nssomb[é,t sobcr:i.na, pol' enorme 
maioria, julgav;t. a.pta a lei em vigot' e por 
ella deviam ser f~itas as futurn.,; eleiçü::::;, 
~te qlle a nov:c lei fo~se votridn .. (.'1pGiado~ .) 

E as:::im 1Jenso, Sr. pre.;i,fontc, po1• duas 
l':\%ÜCS . 

Em 1n·i:11ei['o logat', a 1mdori:\ qne :ipp1·0~·.1u 
o p:wecer sob1•c o \faranh:1o foi pummente 
oc.c.1sional, aquelle voto não foi o chL maioria. 
dest;'\. cas<t. ( Ap11iwlo~ e apar-tes .) 

Em ;;egnndo log-ar, Sr. p1·e;;idente, V. Ex . 
deve lemlw:n•-se que a co:nmi5São, mui geitosa 
e habilmente, :wentoa de no-vo alli a '}Ue.>tü.o 
<la renunci:i, que ern. que5tilo veJJcidn. (apoiri
do.<) e por e;;s:t h<i.bi l taclica., em boe:i füs;;e 
ou trn a co ncl u:;ão düq ne lle parece1-, con::;egni n 
muitos votos qne seriam co1lt1\1,rios à concln
S<1o <lo TJ;m~cer. umn. ver. qne fo:;se este tl1vi
dido, votado em duas partes . (-lpoiaáoscapai·
tes . ) 

o SR. PRESI>ll\:'\1'F, j)e{le ao Ort'lllOI' qne in
terl'OJUJ>:l. po1· :tlg-tins miirntos sea di::;cllrso. 

O SR. AX::::Er.o P1xm:w.o- ( Co;1t!nwmdo) 
Sr. presidente. quarnlo lodos os 'w;;mnentos 
iu\·ocailo~ co!lt:·,t os di,·crsos pai-cc~rcs 1ht 
honrada. commi:ss<io sohro :1. eleição do S. !'nulo 
n:to cnlússe:n fltnrlo no espi ríto do.~ mens hon
rados col!t:·~·:is ; qu:1 ndo, à despeito rlQ tudo, a 
Ct!Sli 'e oustinas5e llU. npprovrtç:ão des te pn.re
cer, julgando· o j m;to, impnr~ia !, em tudo 
a ccorde com o Tirecei to conslituc::onol.lirme-se 
de ve;~ o prece<len to, L10c!·ete- se imµ restt,vel 
o regulamento Alvim . 

Ma°', sej.,mos os primeiros a dar o exemplo 
de obcd~enci~\ iis nossas resol u<;~ües (.-lpo:cido~ .) 

Convido o> me:is illust1·ados colle!-!'n.s p;trn. 
irmos aténs ultimas comequencias do p1•in -
cipio t'ii'nudo. (.-lpofodo$ .) · 

Desde que vota mos a necc:;sid;vle <lo uma 
nova lei eleitor,il. µ01· impresta.bilio.hlde cfa, 
que nos deu entra.•.la. neste recinto, a conse
qucncia. fa tal, conclusão logi<.::1, it•t·emecli:wel 
clesse voto, ê a. rennnc:a. que todo.; devemo:; 
fazer do no.>so mandato. ( Muito~ apoiarló$.) 

A r.GOL\S vo;r.Es - Está isso nos brio:> desta 
n.ssemblóa.. 

O S.r.. . ANCEr.o Prnrrnm.o - Concluindo, 
tenho a certeza, S1·. pre:;illente, que e~t<t 
illu;;tre cas:t respeitar<\ o voto expi·esso do 
Congi'esso Constituinte e reporov.:ua o pa-

L\r Sn.. DEruTAD)-E' i:mcgav el. foi esse recer. (Apoia.rJ.os.) • 
o voto expr·e;so do Cong-rc~~o constitu1ote · M~. quando o acceib em snn.s conclusões, 

O SR . .-\..NGEr.o PrNirnmo-Si assim foi, como irá. ate a.s ultimas conclusf:es llO seu voto que 
se pretende hoje rerng-ür esse voto ~xpresso é a. renuncia <lo mandato, que t raz o vicio 
d~·umn. assemli!éa., nnica competcute pat·u. origin;i.l <le ser confe t·ido po;• uma lei miL, 
inter.p1·etar o ponto cm questão? impresta.vel, porta abert'I. ú tofas as fra.udes . 

('Jual a auto••irfarle de.sta Camara para. l'e- (JLHito bem. l1po!ados. O orador e compl"i-
vogar o qua po:;ilivamente fü:ou estal.JeleciJo , j)lC1ilado.) , 
:pelo Cougr-~ Constituiutc '? (Apofodos.) 1 · \'em à mesa, e _lida, ~poiarh l'l_ posta C:>D-

Ü:\( SP.. E EPUTAEO. - E' a. minorit\ revo- .1uncta mente em discussa.o a seguinte 
g::l.-:1clo o que a. maiorht fez. (Apoiados e apa1·- · . Emenda 
t.e~·) . . ..... . .......... ... ....... ..... ... '"""·""'" . .. ...... ._ .. ............ .... ......... ................. . ..... ..... ............................ ,. .................. . ·· .. o sr~. A:-:Gi::r.o Pr:rnr:In.o- Quanto ao argu- .

1 

Substitutivo do parecer n. -rn. 
mMto hã.5:3ado no voto dado sobre o !o.fora- · A CnmaraJulgando que as eleições havidas 
nhão, acho-o inconsistente. (Ainrtes.) · no csh\do de S.Paulo correram regularmente. 
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~cndo. 1'0ita.,; d1~ :11~ ·or1lo f'Onl a lPgisln<:ão ni1~<la l O Sn.. Vrn··[AES (pela ordem) requer o en.-
em vigor, l'l~-~llll ru : 1 ~crrarnento ela. discussão. 

Ficam. approvadas n.,; :mJ.mws clciçlír•s o l ;~·.posto it votos e approvaüo 0 I!egueri
r?con~1cc1t10::1 uepnlad'.>!'i !>"'.' :1q1t1~lt.; P~t:ulo os mcnlo por 7:3 votos contri.l. 31. 
c1dadao::; Dr:S. Jc•su1110 ClJ:ddo Cnl'dn.•1> 110 ' · 
:\follo e Rodolpi10 N. da Rocha Miranda. _O S1:. SEY8RJXO Vrnrn.A. - Parece-me que 

S~ l· 
1
. ·;;;-.... '") 

1 
. 1 nao lm numero n t casa, porque alguns depu-

ci a.< ,l~ se~ .. u.,S, .:it r e .Jll _ho ÜC 189_1 .- tndos fJ1HJ -votamm a fü.VOl' vot:iram tam-
.A'.igel? Pznhetro.-:_, Leonel F~lh.o.--: .Tono rle l;cm contra. ' -
Siq1wi«a .. - .l • .!. ocal1ra.- Epitacw Pessoa. Si n:Io lia <JllCm tenlut a coragem de dizer-
- Pereira da Costa· a verdade, tenho-a eu. 

O Sr. :l\.iun.i.z Freire diz que 011vi11 
com dolorosa. sul'preza a impugnnção do nobre 
deputado por S. Pü,ulo ao parecer que i.\. com
miss~o oüereceu, acreditando que seria appro
vado sem debrtte, como consequencia logica 
do voto da Ca.mar:\ sotre a questão da renuncb 
<los depntados pelo Maranhão. 

Niío renova n questão sobre si está ou não 
em vigor o regu1:-unento de 23 de Junho por-
11ue ::i este respeito já tt"lmbcm se pronunciou 
a Carnara . 

VozEs- Isso não se deve dizer. 
o SR. BAPTISTA DA MOTTA (pela o;·dem)

Si ha. duvidas sobre si o requerimento foi' 
a pprovado, !'eq ueiro votação. nominal. 

o SR. PRESIDEXTE-A contagem <los votos. 
foi faita com o maximo cuidado. (.-ipoiados.) 
Os Srs. secrGtarios e eu ver·ificámos o resul
tn.do da i;otaçlo: 3l votos contra e73 a favor. 
Por conser1uencb, a mesa não tem duvida,. 
quanto ao resultado. 

. Seria nm(I. politica geogrn.phica a que con- 0 Sr. BelarJD.i:no de Men-
s1d~rasse o regnlamento vuliüo qu:111to às douça füz seu 0 requerimento do Sr.;. 
eleições do estado de S. Paulo e revog<:\do d 
r1uan to ús eleições do es~ado <lo l\faranhã.o. deputado Baptista da :!\Iotta, pe indo votação. 

nominal. O pareccl' dado pela co111missão e sobre o 
qu:ll jã. se manifestou o voto da Camara, fun- VozEs - Votos. votos. 
dava-se no art. 28 dti. Constituição que ma.nd::i. Snbmettido a votos o reqmrimento para.-
garantir a representação dü minoria. votação nominal, é rejeitacro. 

Não se referiu a commiss:lo a, caso isolado ; O SR. SEVER.IXO VIEIRA- Peço a p::i..lavr& 
formulou um principio a.pplica vel á totaliclaüe pela orJ.e111. 
d_as vagas que se dessam e sobre as qmi.es o SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr_ 
tivesse n. Çl\lnar<t de se pronunciar; e seria Severino Vieir<t. 
um dbpar::üe, um parecer qu0 mandasse 0 SR. SEVER.ixo Vrnm.A. (pela orclein)-
respeitar o principio eh\. representa.çilo da f; 
minoria om umas vaQ·as e não mandasse Sr. presiJ..ente, pedi a -palavra para n.zer um 
observar 0 mesmo princ'írJio em outras. appello a V. Ex •. A mesa da Gamara, pa-

rece-me, é o Poder Executivo das decisões. 
Responde á accusação füita á Gamara por da mesma Camara. 

alguns que taxaram de contu1.~lictorio o voto Chamo a attenção de v. Ex. para a emen-
dado em relaçã.O ús eleições de S. P•rnlo e elo Ivfamnhão. ela que em substituição do parecer· apresen-

l\1nitos deput'.ldos que vohu'am contJ'<1.. 0 tado, (nü.o pela, totalidade da commissão de 
parecer da ma.ioda da commissã.o, a. respeito petições e poileres, porque a maioria, dess::>6 
das eleições de s. Paulo. e acceitara.m 0 snb- commissão tem eliminado de seu seio, pelo 
stitutivo elo Sr. Tolentino cJe Carvallio, 0 menos em questõ8S de eleições, dous de seu& 
• . membros); como dizia, Sr. presidente, em 
fizeram por cous1derar;ões e por princípios que vista da emenda votada em substituição da.- · 
~;ghrt~'~valecin.m no caso das eleições do J\fa- quclle parecer a Camnra detei·minou que os 

Não comprehende como, sem otrensa da sua papeis relativo3 ú, eleiçã.o de S. Paulo vol
propr-iJ. dignidade, a Gamara poderá dar na tassem. · • 
ma.teria de que se trata voto contrario ao qu3 VozEs-Ordem, ordem. 
deu ainda ha poucos dias; e assim pensa,, em- O SR. SEVErtrNO VIEIRA- ••• à comm1ssa.o-
bora seja. sympathico a uma escohi. que ensina para dar parecer sobre o merecimento dos di-
que a verd,ide~ louge (le ser semp\'e repre- plomas conferido; aos eleitos. . 
sentada. pelas maiorias, está muitas vezes Esta decisão foi tomada pela Gamara em 
com as minorias e até com as unidades. condições da mais perfeita regularidade e· le-

Desenvolve outros n.rgumentos sustentando gitimida.cle. 
o parecer~ c:onç;lµ(3,,.nP:.o ... po.der a.C:unarH, que Ella prescrevia a normo. de acção à. com.: 
tomou·· "üm:i' "deliberação ha pouco, adoptar missão, não podeudo esta aventar questões 
outra quando· a materia. é radicalmente a preliminares, que a emenda e . consequente
mesma.. 1 mente a decisão sobre ella tomada, peremia~ 
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se nii<' lisscr que a eleição de S. Paulo foi l 
p1•oce::;~uda de accordo com a lei que n. re
gulou. 

V. Ex .• pois. como a suprema autoridade 
axeeutiva diis decisões da Cam,ira, tem, me 

. parece. a competencia e o devel' (le fazer com 
que a commissão cumpra o que formal e cla
tD.mente lbe prescreveu a Gamara. 

o SR. PRESIDEXTE- V. Ex. não está fal
lando pela ordem. 

o SR. SEVERI~O VIEIRA - Estou fallando 
pela ordem porque estou mostrrtndo que a 
materia de que se tratn- ainda niio a.ttiogiu a 
phasc em que deva ser resolvilla pela, Ca-
marn-. · 

A mesa tem toda. a cornt•etencfa pam, in
dependente do voto da çamara., füzer volYer 
este l13J'ece1· à commis&'"io para cumprir o que 
lhe foi expPe;;:>:rn1ente determinado. 

O SR. PmmoE~TE-Neste caso V. Ex. não 
tleviu tel' acceito o parecer, devia, ter discu
tido antes. 

o Sn.. SEYERrxo YrnmA-Pelo amor de 
Deus t En e:;tava iuscl'ipto,e não discuti porque 
fui arrollt Hlo: appello para o . testemunho 
de V. Ex. 

Não eston prnrncando desordem, e tanto 
que, lavrado este protesto, embora a contm
gosto dos nobl'es deputados, que tão aspera
mente me inteerompem, vou submetter-me, 
de braços cruzados, manietado mesma, a sa
bedoria, prudencia e criterio da maioria da 
Gamara. 

Emenda 

(Suastitutivo ao projecto n. 5 B) 

O Congresso Nacional uecreta: 
Art. l .G Os cidadãos investidos nas func· 

ções do Poder Judiciaria da União não poderac 
see eleitos, nem nomeados para, quaesquer 
cargos nos estudos. 

/\ rt. 2. 0 Os secretarias de Esta do do Pre
sidente da Repul:lliea, até seis mezes depois 
c1o termo de suas funcções, não poderão 
igurtlmente ser eleitos, uem nomeados para. 
quo.csquer cargos nos estados. 

Art. 3.0 Os cidafüios investidos em func
çaes d;i administração federal não poderão 
se1• nomea.dos pa1·::1. empregos na administra.· 
~ão dos estados. 

Art. 4.º o cid~idão investido n<\S fun~ções 
de t'llete do <:Overno de um estado rine a~cei
tar :t nomeação de secretario de Estndo do 
Pt•esillente da Republica, não podera en tl'~\l' 
no exeeeicio rla;; funcça;:is desse u\timo c<Wgo 
:rnte3 de ter expressamente resignado as da-
1'1 nelle. 

,\rt. 5. 0 As incompat ibilidades referentes 
ao Poder Legi:;lativo serão definida::; na lei 
eleitora~. 

,\rt. 6. ° Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Saln. das sessões, zg de julho de 1891:
Barbosa Lima.- Alcindo Gwmabara.- H er1r 
riqw;i de Cai·'l)(riho.- Be::;erril. 

O Sr. Gonçah.·es Chaves co
o SR. PRESIDENTE-Vou proceder à vota- meca dizen1lo que o discurso hontem pronun

ção do 11arecer n. 49. Ha uma emenda sub cia,lo pelo nobre deputado pela ca pital Fe
stitutiva enviada da. tribuna pelo Sr. depu· der;l.l foi 11ma. ora.ção cheia de movimentos de 
tado Ang-elo Pinheiro. animação, que causou notavel impressão ã 

Alguns. Srs. deputados reclamam que não oamara e 0 proprio orador, adversario con
ha no recinto numero para votar. A mesa victo de s. Ex:. na questão cout rover tida, 
verificou a presença de l05 deputa los. não poude fugir a essa impressrio Mas e:ra-

Vou proceder ã votação, e a contagem 5r,rà minada o ma teria do discurso com C<llma e 
feita com o ma:ximo cuidado. Para isto pe<;o aos reflexão, está o orador convencido de que 
Srs. deputados que se conservem de pé o S. Ex. fallou com mais talento do que diale
tempo sufilciente para. verificar-se a votação. ctica jurídica. 

Na fórma do regimento e conforme os es- O orador mantem-se fiel ás suas opiniões, 
tylos ; submetterei a -votos 0 parecer da com- continua. a acreditar que o projecto é, não só 
missão ; si não for acceito, submetterei a inconstitucional como tambem deixa de sa
votos a emenda substitutiva, por partes. tistazer, em muitas de suas idéas, as coo.-

veniencfa.s publicas. 
· Submettido a votos, é approvado o parecer o orador não vem terçar armas com o no-
pór" 70 votos; contra 37. bre deputado, mas pede-lhe permissão para 

O.Sa. PR.ESIDEll;"'T:E diz que ha no recinto sopesa.r ~principal bagagem da sua jornada, 
108 ueputados. hontem tão brilhantemer?te feita. 

E "d ·ad Antes porém, o orador felicita-se e com 
~ d~egm _a, d é an?unci ª ªcontinuação inteira justiça. os illustres collegas que se 

da 2 1.sc?~sao o proJecto n. 5 B, sobre m- empenharam no debate, sustentando.a ,opi~ , 
com?a~ibihdad~s · . . . , ..... · . . , ..... . ·· . nião do ora:dot;· A opposiÇão té"naz ~o proje7to 
,, E· ·htfa; apo1ada. e posta, conJunctamente da maioria da Commissão consegmo mod1fi-
em discussão a seguinte caFo profundamente e o que lhe pll'ece sin-
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gulnr, a morliticnção foita pelos dignos au:.: materia dos mesmos . artigos. Si assim fora, 
tores do projecto, foi para eliminar delle tambem niio teria o. Congresso poder para , 
justamente a matería sobre a qual podia le- conhecer dos actos do. governo provisorio; 
gislar o Congresso, isto é, as incompatibili- porque um artigo do projecto da.Constituição .:: 
dades . relativas aos cargos de um mesmo declarando v-alidos 'esses · actos,-foieli!IJinado . 
poder federal. · .. · , ·-=-= p~lo Congresso. . .:" ': · ·- -. ' . - · . - ~5 . 

· O projecto deslocando do art • . 1° para o 2° O oradur, por mais que ad.mireostaieI),tos e 
as"w..eompatíbilidades aos cB..rgos d~ um poder respeite a sinceridade do nobre deputado, · 
com os de outro; ê precisamente o que o pro- sente-se confuso deante de tal orguménto~ 
jecto tem de io~onstitucional. . O Congresso Constituinte não approvou. ne~ :, 

Não vem reproduzir argumentos, falta de desapprovou os actos do governo prov1sor10· 
que o noLre cteputad.o pela Capital Federal a que se referiu o nobre deputad.o; nada
increpou aos orado1·es que teem rallado contra regulou a respeito, emquantoque nm:: arts. 50 
o proj ecto da cornmissão, não tratando do e 79 a Constituição regulou incompatibilidades 
assumpto lhe é impossivel deixar de. atten- de certa or.Jem e de modo preciso, instituindo· 
der as considerações valiosas que suggerem um regímen que crea direitos. · 
os artigos constitucionaes, trazidos ao de- O nobre deputado pela. Capital Federal fez 
bate. preceder o exame dos referidos artigos, de 

Concorda que a mataria de incompatibili- considerações que pertencem menos . ao inter
dades não é de ordem constitucion:il, como prete da. lei, ao jur·is~onsulto que ao politico, 
principio fundamental, mas na Constituição ao homem de Estado. 
Política do Brazil,é const~tucional tudo quanto s. Ex. íallou em prevideucia mostrando os 
está incluído na Coustituição. perigos para a ca.usa publica de serem os 

Não temos, diz o orador, como na Consti- membros <lo Supremo Tribunal, que são j uizes 
tuição do Imperio, :materia constitucional do chefe d[I. nação, nas secret,trias de Es
e materia não constitucional. A verdade é ta.do. Não, exclama o. orador, o prestigio, a 
que a lei fundamental preveniu e regulou influencia do chefe da nação ha de se fazer 
certa ordem de incompatibilidades e essas, sentir em todas as relaçães políticas, quer 
quer queiram quer não, são cunstitucionaes. elle seja um Rosas ou um ·washington. Si o 

A Constitução, deixou ao Congresso Na- membro do Supremo Tribunal nãotem vir.ili-: 
cional a difi.nição de outras incompatibilidades dade de caracter, ha de sentir essa influencia_: 
e entre esta . està a dos poderes federaes com independente ·de ter sido ministro; tanto mais · 
os estadoaes . . · · quanto a no~eação dos ~embros do Supr~mo 

Diz-se e é · certo que accumulação de cargos Tribunal é feita pelo Presidente ela Republica, 
publ~c?s é f~nesta a moralidade e a .ordem na 0 correctivo da approvação do Senado signi-
admm1straça.~. . · . fica apenas, na . pratica, um embaraço para··, 

q abu.so, Jª observou o orado: no seu pr1.,. ·que 0 presidente faça nomeaçõ~s más, E' :o" : 
D?-e1ro ~sc11~0 ~~~e fazer chegar a~ filho- que ha de acoote.~er entr~ nos, como tei;c , 
:tISmo,. ao f".-vor1ti::;m?,. !llªS o exce::;so em acontecido na umao Americana, onde, apos 
· materrn. d~ m~ompat~bü~d~des produz tam- uma vida politica de mais de 100 annos, só . 
·bem conseq~enc1as preJu?ic1a~s pelo augm~nto duas ou tres nomeações não foram confirma;.. 
desnecessar10 do f~ncc10nallsmo. no pa1~, o das peló Senado. Mas esses perigos não são 
que faz desenvolve~ o parasy_!1smo _social, de hoje, não eram desconhecidos das consti
que at~ca as forç~s -v:1v~~ ~a _Naçao; nao quer tuintes, 0 Congresso não os considi;;rou como 
um pa1z burocrat1co. _· • · ·.· . taes porque probibiu expressa.mente a accu-

0 nobre deputado pela Capital Federal mul~ção do exercício · de taes caro-os. 
affirmou. m?-i.!<> . bem ql?-e os ar.ts. 2:3 e .~4 .d.a Acompanha 0 nobre deputadonpela Capital 
-da Constit~1çao que_cog1tap. ~e m~ompattb11I~ Federal no estufo dos arts. 50 e 79 e de:
da~es ele1t~r~es .º~ e2tao i~clmdos na ma:.. mora-se em largas considerações para mos-. 
teria }o proJecto;so est~o .em Jogo os arts.59i trar que não emprega um argumento a.?on- . 
73 e 19. O o~dor está - de accordo com o trario sensu quando interpreta esses artigqs 
nobr~depu~:~9 '.. -- .···· ·· , · ~·· . diz ·que aintelligencia. delles dec~r~e directa. 
. Antes d~ eric.i.rar a discussão desses artigos, ,e positivamer::t~ da lettra. e d.o ~spmto. . '"' 

te1I1 . Q , orador~ d~ levantar um argumento d~: · > Falla-:se n~ Jl:!d~le das-inst1tu1ções, no ~sp1- · 
-qtlé servfü:-seió.nobre deputado por s~ P~ulo, , rito da, Constltmçao. Ora, o que ~ o espmto 
relator: da commissão; . disse s. Ex: que do da lei;; o · pen~mento, .:a :· razao ph1los~ 
fàctô de,t_erem sido .rejeitadas, no · Congresso. phi~ .. :.c1Q<,textp escripto,. e.onde aprender :m~:·· 

.. C0,nstittiin~e :.àS .. erilendas· ·que,.· ampliavam··a:s· ;Ilior esse pensamento . do que na elabqJ:>~çaq: : 
· .:'.ID.'§ompii.H~itlaades estatuid.as nos arts. 50 e da lei:1 na discussão das .. idé~s q~e · elle (!<>n- · 
i~;y!lâ,.O séj>óde: ·concluir .· qu~ f~lta :, ;l.o>. Con~ . :s~ra,Jst.o é; .no elell1ento ~st~r1co 'L · ; .... . : ·. 

·-'~t~~~~~~li~~~~~E:~r~~;.·gt;i~}li~~~i~~~·.· ~~~11~~ti:aa.~ie .. ebia~~t~ª~~01~~~füfe~?J:~tq~: 
· ·i:~13ti(>.~·;:·:_.:~.>- - . . .-· : · ...... ·-- ---_ .. ·· ~-~ - ··. ·. ~ ·- - ~ · .. , ___ - -. - - --~---.... . ~ : - - --. .. . - --~i :.~~-~··_<1.T~~: 
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nobre deputado peb C;:i,pital Fetlera!, <f.t·a~·atlo 
i•eln. Coo~tituição ~ 

O limite, 1·e~pontle o orn(lo1·, está na 1Bttl'a. 
e no e:>pirito Jos arts .. ~O e i9. Abstrahin<lo
se rln. let tra e do espm to dos texto,,, irnll::. 
mais facil do que dar interpretaçi:to i~ vontade 
mu.s. not:ir:i. ao modo (]11e 11rro só Yiolas5e a 
Con;tituiçiio, permitindo o que ella pr·ohil.Je, 
como prohilJindo o que ella ])ermitte, ·e ó o 
que ,Ca.z o projecto, iucompatillili~a~do a in
vestidura uos c1rgos,quando o art. 1\) expre'5-
samente o prohibe. 

Faz aind<i o ocu.do1· dirersas consider:v;ües 
~ re:;r)eito e pass•t n. trntrir do af't: i3, qne e 
cousideraclo runrlamento da m._t<::ri<t pelo no
bre deputado pela Capihü Federa.l ; Ili;~ ~ue 
esse arti~o é uma. garantia, nm dir8ito fon
cfamentnl inscI'ípto no tltu!o da Con~tituiçiio 
-Declaração de dieeito- e qtundo is.,;o se 
estenda. a toifa ~i or·g-.rniz«çilo politi<:n. da 
n:ição, !]ur·l' a Ferlcl'al, r111c1· "· c;;taflonl : mas 
um at·li!!'o n~o é nm ponto de tllrcito ..:·m m~l
terüt dc'i ncom rn ti bil iLlnrlcs. 

EAas s:io rlderminad;1s, segundo as co1n-o
niencias tfa :11ln1inist1·açiio 1mu!ica, tJl~nl 1)01· 

1im o bom 1fosempenl10 llos ca1·gos e a rnor;ili
dade da nrlmini"tf'açüo. 

O art. i.3, attende a ll!ll[I. outr;\ ordem de 
intcre~ses-a remuneração dos eargos, te111.lo 
em >is ta a applicaç:to elo~ dinitei r·os publi
cos. 

E' como que nma sentínella. col locn11.\, pelo 
legi~lad01' constituinte à llDrtn. do Thesouro 
Publico. 

() regirnen de incompn.tibilida.rles de!'iY t·sc 
de nma das muittlS J_Jrcoccupaçõe:s politic.1s 
do poder publico. 

Pede á C<umu·•• que auenda que ln casos 
de in<.:ompatibilidaucs ao que niio é appJica.vcl 
a reg1"l. <le accumulaçues remun3r::lllas, e 
taes silo os das foucç0es gratuitas, como, p i:· 
exemplo, as lle .-ereddor ou de medico de 
11ygieue publica nos muuicip:os. rh incompu
tibilithdes pum es3es cn.rgos e, entt'iltanto, 
nã.o silo ellàs tletcrminrtdas pelo pr·incipio elo 
art. 73. 

Ao inver.;;o verificu.m-se como <le não ac
cumuiaçJ.o de funcções remunera.das, isto ê, 
de applicaçi:i.o do ê,1·t. 73 e, uo emtaut0, não 
se dão incompu,tibilidades ; e um exemplo 
disso está no pl'ojec:to da commissã.o que i1er-

·mitte n.ccumulnçüo de certas. funcçü es, ve
cl.:tndo as que teem ''ellcimento. 
.. o. or-udor limiht-se <\ e:>tas considerações 
geraes como contra.dictti. ao discurso do nobre 
deputa.elo pela Capit:.11 Fodel'al, e contimht t\ 
pensar que O pro,jecto e inconstitucional DO 
m't. 2° e na p<irte consfüucionnl não i·egala. 
de melllor motlo essa, mttterhi .. 

Por· esse motivo, o ora.tlor organíson, de 
accôrdo com os nohl'es deput11,do5 pela. füthin, 
os Sr.s. Filgueil'<lS e S11,ntos Pereiro., um sub-

stitutivo, que lhe p::irecc dever ser a.ceeíto 
pela Camarn.. 

Em seg-uil!a dís~:utc particnlarrnente. os a.r
tig·os <lo pt·ojeclo cm conrronto com o sabsti
tuth"o fa:wmlo brgas considerações. 

Conclne o or:idor mfel'inrlo-se a umn. phra;,;c 
final do nobre de put~ido j}ela. Capibl Fedeml, 
dbse S. Ex.-que os impugnauores elo pro
jecto ei'itm levados por escrupu!o;; constitu
cíonacs. N5.o, o orador obo!lecc ~i su:i. rcizão e 
á su;1. c0nscienciri. ; quer a, verdade <lo sys~ 
tema 1nlitico (jUe a n:wão orgn.uisou ; lembra 
os sophlsmas '" Constituição do Imperio qne 
f01\un a cttusa do dcscreüito das in:itituiçües 
decahi.las. A Consfüuiçiio em nm jogL1.ete 
nas müos dos partido~. 

Si'" opini~o nacion;tl exige r1~fo1·m;is, foç.a
sc no C;1:ni:1hn Lh J,~g;lli\bde; o nr:ido1· est<i. 
\ll'Ompt•) ·~ vobt• pelas r<':lin·1.i1:t:> n'~ce;;s,,.ri::1.s 
,. GlHl~titn[\'.:"iú, nMs niio ln w;:wi~ m:il> JJt'o l'a.n;i 
,;o\J1'e cll;i~ p<lt"<i isso ,j :ün:1 b dm<i ~\i li voto. 

Fie~ , ndi:uk. :1 t!íscnS$ÜO pcl:l ho1·a. 

SI~CTCi.'W.\ P.'dl TE D.\ ORDE:II DO DIA. 

E' anunnr,in.da a. i~ cl is'::ussiio rlo projecto 
n. i)(), l iini ta1uh os i1 oderes dos g·oy01·aad.01·es 
dos esl;:ulos ail11h n;io orgn.nh::tdo,;, n. qaal ó· 
enc~rrada sem r.lGbate, riéando adiadil a. vo
ta<'tio. 

Continúa a l ~ rliscrrs~fo do iirojecto n. 49, 
sobre circulaç'.ã.O mo,1et,u·ia e ban~o; de emis
são. 

O Sr • .Aristides Maia- Depois. 
dos beiH1a.ntes dlscursos aqui p:·oom1cittdos 
pJlos nobres üepntados que me pre.::ederam 
11esta cliscussi:ío, i;em p0uco se póde accres
centar que nii.o sej~~ ma.is do q•Je a. explanaç~o
dos mesmo:-> ;~rgumen tos; entretanto, creio 
que es~GS argumentos n:Vkt perdem em ser 
repisatlos par<\ justiticn.t· n. cren~u. rfo que _o 
projecto .em discussão nã.o satisfaz as necesSL
dades ílo momento, comqnan~o e!te revele
bL·iluante t<1.lento do sen autor e M mais 
puras intenções lht su:t p:trtc. 

O art. l 0 eles te projecto, que limita a ci1•cn
lac;iio dos billietes incon rnrtiYeis, està. em 
completa contr:idiç::'Lo como§ 5° <lo ar·t. fr', por
que dnmnte o e;;p~ço de dons ;rnnos est(l. 
circulaç:ií.o é a.ngmentafüi, e ::mgmentada de
u m modo indefiniclo, porque nüo lm no pro
jecto uma disposição que limite a. quautida.de 
ele moeda. qne poderi1. :;er emittida. pdos no..-o:;. 
bJ.ncos. · 

O Sn.. Orrrc1CA - E~se u.rgumento é novo~ 
o n.rt. 5° só se refere aos bancos existeutes. 

Q Sa •. Arml'IDES MAlA - Si o [l.I'l. 5° só se 
refere aos llrncos existentes. si os novo~ 
bancos são obrigados a converter as suas 
uotus immediatamente, isto em nada infiue 
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sobre o meu argumen~o, porque em todo o 1 tem a entrar para o novo regimen dentro do 
caso, s1 passar o proJecto, teremos durante prazo de um anuo. 
a:Jgnm tempo notas convertíveis ao lado de -
notas inconvertiveis, 0 que e impossivel por- O SR. OrrrcrcA.-Dous annos. 
que estas expulsarão aquellas. O SR. ARISTIDES MAIA.-(L&)-

Quanto ao :.irt. 2°, pouco tenho a accrescen- o SR:. Orrrcrc11..-Isto é para uniformisação 
tar ao .que disse o nobre deputado i)ela da circulação. _ 
Capital Federal. . ·· -

A liberdade de emissão, que 0 1)rojecto O Sr::.. :An.rsTrnEs MAIA-Màs essa uniformi-
]Xtrece_ querer conslg.nur, não existe. sação não se dá porque ficam os novos bancos 

o tr1b11m•l de contas, constituído em tutor emittindo notas inconvertíveis pelo prazo de 
dos accionistas, póde produzir ma.is prejuizo dous annos. 
do que vantagens, porque, como muito bem Pelo urt. 6q o Thesouro é obrigado a fazer 
disse Herbert Spencer, o Estado nunca inter- o resgate do papel moeda em seis mezes e 
vem nas instituições bancarias, sinão para, retirar toda a sua circulação em um a.uno. 
fazer mal . O Sa. OrrrcICA-Si o parlamento não pro-
. Quai:to ao art. 3° creio qne é a à.ecreto.çtío longar o prazo. 
imme,hat::L de um l'rach. 

Si li verdD:de que existe nos bancos grande 
numero de titulas e acções de companhias, no 
estado uctual da. praça. este artigo vem agra
var o mal existente, augmen tanclo a. offerta 
de titulos que jtt. estão em baixa, tanto mais 
q_u~nto 0 projecto não regularisa cstu. clispo
s1çao. 

Pelo a1:t- 4°, são os bancos, que se org-aniSt\
rem. depois da presente lel, obrigados a ter 
uma re:3erva. metallica além tlu. qúe se ha de 
aclm,r no Thesouro, pa.ra poderem a toLlo o 
momento s::i.tisfn.zer as operações do troco. 
· . Este a1·tigo. contem uma, disposição que não 
pode se_r acce; ta sem uma outra. de que o pro· 
Jecto nao cogita. 

o SR.. ARISTIDES MAIA-Estou exmnin:.tndo 
o plano do projecto. 

O Tlle$onro fica autorisatlo a emiltir o tri
plo de sim. reserva mehllic.1, e pelo art. SÇ> 
puragrapho unico, cle\.·erit, além claqttella 
reservn., deduzir de sua receita umn. qnarta. 
parte pur:L ser levada á conta. do lastro dos 
bancos antigos que possuírem bilhetes na. 
circulação. 

Pelo nrt. 10° revoga-se o contracto para o 
resgate do papel-moed:.i celebrado pelo go
verno com o Banco da Republica dos füta.dos 
Unidos do Br<1zil ; unicamente o artigo não 
providencia sobl'e a. indemnização que natural.:. 
mente o governo ha de t~r de pngar em vir
T.ucle de contracto feito com o banco. Parece que o nobre autor do projecto é 

sectar!o da doutrina. bi-metallista e manda 
fazer 0 troco tias notas em ouro ou prata. O Sa. OITICICA-Jà. respontlf a isto .. _· 

o SR. ÜITlCICA. dá um aparte.. o SR. ARISTIDES MAB.- Parece-me, por-
o SR. ARISTIDES i\1A.IA.-Não f!Stanclo revo- tanto. que o exame do projecto demonstra 

gada. ainda :.• lei de 1846, nem 0 pro.iecto a que elle é ímpraticavel no momento actual • 
. , O::; consídei·anclims que o precedem não teem 

revoga, continua em vigor o padrão do onro. fnmlamento na· natureza. das cousas. Em um 
Nestas condições, e quando a prata, nos delles aífü•ma-se que hn. excesso de moeda, 

paizes onde !ião existe o padrão bi-mêlê:l,llico, qnando tal excesso ja foi demonstrado aqui, 
esta consi<lera.velmente àepreciada, é cla.ro absoluta.mente D.5.0 existe. (.4.1Joiados). ·· 
que os bancos irão pagur a.s sui1s notas nesse _ . . . . _ 
metal depreciado. · O governo nao pode regular a chstr1bmçao 
· · • · · . . _ . . . . dó numeraria. O estado não é tutor de nirr..: 

O Stt: OrTrc1c~-~stn. d1spos1çao f~1 mcLmcl~ guem. o que demonstra. excesso: de moeda é a .. 
~~g~~~~~to exc1ctamen.te para dar 100 ara . . taxa dos juros ou dos descontos~-

0 Srt. ARISTIDESMAIA-Neste caso devl.a '.·•-0 SR. OITICICA dá um aparte. 
revogar alei de 18.J:_ô, que estabelece o padrão o sr:.. ARISTIDES MAIA- A t::txa de cambio 
moneta~to. Ma~, s1 fica .revogada . a lei de não demonstra depreciação de moeda. . 
184~, ainda assun o pr_oJecto • precisa con- · . · 1 • · · • · · · • 
struir, porque.não póde limitar-se à destrui- Amaa ho1e, ?-º fai.z vem citado o trecho 
ç.ão; A lei diz .que a nossa moeda terá por de um econom1st~ italiano qu~ demonstra que 
unidade ·de•·· merlída 0 preço de 4$ por oitava nem semv~e ~ bttL~a.4o .c~mb10 acompanht1 o 
ele ouro. Si.fica revogadá esta lei,-pergunto~ augmento do papel-moeda~. · 
qual será a moeda do BraziU (Pausa.) E' o A comparação da-'circul:lção monetaria do 
que o projecto não responde. · . . . . nosso paiz- com a de outros, vem riônfirmàr <ª 

_O a~·t.5°.-~_- 3°, como }is.se,:· encerra '.:::i.o-.raye. ·. 'ª. sse·r·ç· ã~ d.e····.<l···ué n. ão ... · ·h. _··.ª.·.· .. ·excess··º_• .. d·e· .. · n ... ~m.era .. r· .. ·· .. i··º ... ·· · iíDJUStlça,~porque autorisa os bancos que eXIS.;,;t e.ntre nos.·•····•· ··: _ , ., : ·_· · : .: >:> . :'/ 
,--~1 
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Lerei o seguint~ quadro de-moderno escri
ptor italiano : 

Na ln,g-laterr(l, o, cir~ 
culacão de .•... 

Na . Franca •...... 
Nos Estados Unidos. 

Ou 
Nn. Ingln.terra .... . 
Na França ....... . 
Nos Esrac:Los Unidos. 
Na. Belgien . •...... 
Na Sniss.'\ ....•...• 

3. i85. 000. 000 liras 
8.232. 000.0UO 
5.605.000 .000 

109 liras ~por habitante 
220 » » > 
112 » » » 
147 )) » ., 
80 » » " 

Ao passo que no Brazil a circulação total é 
de 437.116:000$ que correspondem a 27$ ou 
54 liras por habilaute. 

O S&. CoRREA RAEELLO- Na Ius-la.terra, 
conforme vi publie;ado ha dias, a circulação 
do p•1 pel importa em 360 mil contos ; não 
chega a 40 mi lhües sterlinos. 

Ora, a lnglaterr;1, tem quasi o triplo da 
llOSS<l popul;1~:ã.o. 

0 s:~- ?ITICICA- Qual foi ~ ~Opulação que 
V. Ex. caiculou parn o Braz111 

o SR. ARISTIDES MAIA-Desesseís milhões. 
Emittida hoje toda a. quantia que o Banco 

da R.epublicn. ·tem direito de emittír, a cir
culllção, segundo os da.dos uo rela torio do Sr. 
Ruy Rarbosa, chegaria. ll<L su:o t otalidade n. 
515.000:000$, ou seja 32S po1' habitante. 

O S:a. 01ncwA.-A nossn populaçilo é ele 
14 milhões. 

O SR. AIUSTIDEs MAIA-Talvez hoje seja 
muito superior a 16 milhões. De sorte que a 
nossa circulação e ainda menor do que a da 
Suiss~, que, ali.às, e o povo. mais industrioso 
e mais commercíante do mundo. Pois ainda 
assim na Suissa. a circulação corresponde a 
40$ por habitante. 

o SR. OrncicA-Por isso mesmo que e m<>is 
rica e mais industriosa, precisa ter m:\ior 
eírcu'lação. 

0 SR. AIUSTIDES MAIA-Mas a popubção é 
muito menor, e a circulação Lem instrumen
tos que nós não possuímos -para a facilitar e 
apressar. 

As neressidades de dinheiro augmentarão 
e:rtraordinariameute, como muilo bem de
moustrot1 o nob1'e deputado pela Capital Fe
deral; e si antigamente sómente a sãfra do 
norte p1•ovoeava urna crise na praça do Rio 
de Janeiro, este facto vem demonstrar que 
havia grande necessidade de augmentu de nu
meraria, augmento que correspondeu a uma 
necessidade absoluta, e não foi exce>--siva. . . 

Com etreito, o transporte de dinheiro a 
frete p11la. Estrada de. Ferro Central, que 
cresceu logo no semestre immediato á pro-

mul o-ação da lei de 13 de maio, em 3.000:000$, 
dando-st} nas outras estra•.las o mesmo au .. 
gmento, confirmaoar"'umento do nobre depu· 
ta.do pelil Capital Fed'eral <le que b.a grau.do 
neces:;idade aqui e no interior de maior somma 
de numerario. 

Accresce ainda o desenvolvimento extra
ordinario que teve a iodustria no nosso paiz, 
reV"elado por algarismos muito frisantes no 
capital das sociedades anonymas . 

E' ainda do Sr. Ruy Barbosa a seguinte 
phrase (lê): 

11. No longo curso de Bfl annos de monarchio. 
o deseavolvimeoto industrial da praça do R.io 
de Janeiro, representado pelo capital d;~S so
ciedades anoayrnas, el'a de 410.900:000~ . De 
13 ele m<Jio <i 15 de novembro, em 18 mezes, 
elevou-se o capital tl"S nossas emprez<\S a. 
402.000:000$000. Sob a. Republica, em 11 me
meY.e~, a 1.169.000:000$000.» 

Quero que h:ij•l excesso; quero mesmo r:wo~ 
recér as exaggeraçücs dos nobres deput•\<los ; 
quel'o qne e~se c;1pital nii.o seja ve!'d:t,Jeiro 
sinão em uma terça. parte. Aind<i :1ssirn o 
courronto rno:ilr::i. que houve uma gra111!e pro
speriúade, um grande de:ieavoluimento ín· 
du:otrial, e, por consequencia, muito maior 
uecessiU.a·l~ de u umm·•trio. 

O SH .• 01Trc1cA-:\faS numerarío gara.ntído; 
bom caI_J~tal. 

O SR.. BEZERlUL-Onde esfüo eslas indus
trias quê se teem desenvolvido~ 

o SR.. ARISTIDES MAIA - Ha. um:i. enorme 
quantidàde. O nobre deputado dé-se ao tra
balho de visitar as novas fabricas qtte se teem · 
funda.do e verá que tem sido prodigioso o des
envolvimento de nossa industria. 

o SR. BELLARMINO CRRNEIRO - As tres 
quartas paxtes das sociedades existentes estão 
leva ndo uma vida ingloria, com as acções 
caueiooa.das nos bauco~ e sem produzirem 
cousa nenhum(.\. 

O Sn.. Amsrrots MAIA-O seu d~senvolvi
mento completo ha do vir u. seu tempo. 

Outr;1, circumstancia que p:trC!ce aterrorizar 
o autor do projecto é a baixa. extraordinaria 
do c<'l!nbio. R.<isponderei ao wbre deputado 
reprnduzintlo ainda o trecho do relatorio do 
Sr. Ruy Barbosa. 

Diz elle (lê): 

« As revoluções levam sempre os estados a 
situações embaraçosas, estabelecem condições · 
singulares que, si no correr dofompo obstam 
à ruioa dos estados e constitnem pa.ra elles,. 
meios efficazes de conserYação e grandeza. 
geram toda.via, sempre no principio circo.m
:-;taoeias aoormaes. Não é pouco · o haver 
recebido uma. nova. forma de governo de que 
quasi ninguem tinha e.x:periencia-> 
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projecto, art. 2° § 2°, arts. 4° , 6° .. e 8°, 
havera necessidade de uma somma fabulosa 
que não poderá entrar para o Brazil em tão 
curto período de tempo. · : .-

.O SR. OITICIC!:>-:- Por que :cão entrará 1 
o ·· sR. ARisriií:Es MAIA...:.. P-orque o unico 

meio de attrahir o ouro é o desenvolvimento o SR. SAMPAIO FERRAZ -E é preciso assi- de nossas industrias •.. 
gnalar bem este facto ; a febre do jogo, co-

As ·causas da baixa do cambio, jà foi dito 
pelo nobre deputado pelo Pará, não são as 
aepreciações da moeda, são principalmente 
os factos Jo jogo desenfreado da bolsa, estou 
~e accordo com o ill~s~re ?-Utor elo projecto, 
Jogo começado no mm13ter10 do Sr. visconde 
de Ouro Preto. · 

meçou_ no tempo da. mooarchia. O SR. OrTrcrcA - O ouro vira desde que 
O SR. ARISTIDES MAIA-E' preciso tambem haja certesa de boa applicação. . 

que se diga, quando procuram amençar-nos O SR. ARISTIDES MAIA- ... o crescimento 
com um futuro igual ao estado da Republica da pro:lucção. ConvenÇ:a-se o nobre deputado 
~rgen_tina, que. devemos considerar que a que esses são os unicos meios de attrnhir o 
situaçao a que foi levada esta Republica, é a metal; e <lesde que essas condições não se 
r~sult:l.nte de uma pol~tica que não é a poli- o1Ierecerem, o mercado do ouro estara sujeito 
tica. do governo repubhca.no,ao contrario urna ás mesmas oscill:içõ~s que se dão agorit. 
política semelhnnte a. dos ultimos gov~roos Além desse ouro teremos ainda necessitladA 
füt mona.rcllia, quP se limitavam <L sustentai· de ouro para pag-:unento da indemnisação·ao 
o cambio por meio de em prestimos successivos. Banco da RepuiJLica,cujo contrato o nobre de-

A política. da monarchi<t podia. nos leva.r ao puta.do faz rescindir. A quanto montarâ. esta 
e:;tado da Republ~ca Argeoti~a ; era: a poli- indemnisação ~ E' dillicil avaliar. 
t1ca. dos emprest1mos, dv d1spendio elos di- Accresce, Sr. presidente, que o ouro não 
nheiros do estado para alimenbr o joO'o. existe em quantidade tão grande como a de 
(Trocam-se varias apartes.) 0 que precisamo::; ter em nosso paiz, para satis-

Além do jogo, as revoluções da R.epulJlica füzer ás disposições do projecto. A nossa pro
Argeotic,1, a guerra civil no Chile, a venda cura iria prejudicar a outros paizes que delle 
á com1,;1nhias nadona.es de est«1.belecimantos pre~isam e hão de oppor embargos á expor .. 

taçao. 
estrangeiros, e a falta de cuidado do governo 
que não preveniu o monopolio que hoje se dâ. O Sr. OrTrcrcA- Isto não. 
no mercado de cambio, são causas mais que O SR. AR.ISTIDES M.ÚA.-isto se deu quando 
sufficientes pa.ra explicar u. baixa, accrescendo a. Allemanlla . adoptou o padrão de ouro, e a 
que, como denuucion hontem, em um dos jor- Italia füz a conversão do papel moeda. o nosso 
naes dest<i. capital, o no5so collega 6 Sr. cambio só poderá chegar ao par, nós só te.; ' 

· Fialho, deputado pelo Piauhy, existem na remos ouro quando tivermos producçãô·e--in
Europa syndicatos organizados para intri:- tl~strias em que empregai-o. Cada oitava-de''::: 
garem e desmoralisarem a Republica Brazi- ouro custa muitos litros de suor. : - ·•·· .. \ . 
leira, concorendo assim poderosamente para · (Trocam-se -carios ,apartes.) . · · 
o nosso descredito. ·· . Creio, Sr. presidente, ter mostrado ' que o 

o sR.. CoRR.EA RABELLO- Estabelecida a projecto .em di~<:ussão, além de sel'_i_n9ppor".' _· 
Republica 0 cambio e ·teve a 97 durante drJus tuno é- 11npratic<ivel e por este motLvo· y:oto<:~· 

' ::. ~ contra elle. . .. .-·- ,·.: _ 
mezes. · · . Não posso, . Sr. presidente, abandonar); _ 

o. SR.. SEttZEDELO ...,._ Perguntem ao Sr. ~1- .tribuna sem repetir uni appellojá feito pelo 
gue1redo o que lbe custou manter o cambio. nobre deputado o Sr. Sampaio Ferraz, aos , • 

UM SR.. DEPLTTA.DO- A causa é o excesso homens competentes desta ca.mara para virem 
de papel moeda. discutir o projecto. .. · · . . . :, .. . 

. _ . Eu espenialisarei mesmo o nome do mais · 
O S!t. _A R.:sTIDES . ~AIA-. _N~o e o ex~cesso competente ~».l vez nesta matéria, cuja capa~ 

de em1sso~s, em muitos pai~e:s o cambio tem cidade não poderá ser contestada. Appellarei 
se co~serva~o em alta ~pezar de tal exe:esso. pttra 0 illustre deputado pela capital Federal; 
. Mas apez.tr, ~r. pres1d~nte, de todos o~ mo- 0 ~r. Concle de Figueiredo, par-a que venha •· · 

tr".'os que co~tribu~m p~ra .qu~ ~l~e este.Ja em discutir esta questão, mesmo porque, na actual 
baixa, toda v~a a . sltuaçao e crit1c,L e embara- crise do cambio, segundo boatos aterradores . , 
~sa~ e o proJect~, longe de melhoral-a, -vem da praça, profere.,.se 0 nome de s. Ex:., coriiô . 
amda aggraval-~. . uma ~sp~~i~ ,,de _ ~~g~p_9,.~ .. ,~QY.\;~ . q~ .•• E11r,opa,~., de .(,,,;,;.; 

O S~. ÜI'!'ICIC~~ Por.-que _~ modo' que' S: "Ex: precisa satisfa-zer nossa an
o SR'. ARISTIDESMA!A. - Augmentando a 

necessidade do ()uro, ·da moeda estrangeira de 
que o _mercado :precisarà~ no pra.zo ile dous· 

··· an.nos_, p~ra: . se cumprirem : as. disposições ·: do 

ciedade mesmo para tranquillidade do pu-
blico. , 

o SR •. OITICICA-. Affirmo·· em .nornedeUé' ·} .. 
que não ê exMto o que :se diz; não ba fortuna ')) . ·. . . . . .. : • .. • • • ··. .. . • ' ;· : '·. : '' " : '· .. ' ,·: • - . '.... . . : .. . ~- .. 
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possivel que mantenhà. qualquer situação do 
cambio em um paiz .·onde essas transacções 
<1r!ltlain por milhares de contos. 

o SR- ARISTIDES MAIA-EÍn todo ca,so a pa
lavra de S. Ex., cuja, competencia não se póde· 
<lesconhecer, de S. Ex. ·homem dit pra~'1., 
que clí::;põc de gr:\ll<l\; for-tuna no estl'nngcíro, 
póde trazer tranquillidacle~ pôcle melhorar o 
estado de cousas. (Miiito bem. Muito bem.) 

,QSr .• J" oã.o Pin b.eiro diz que toma 
:a pala,vra quusi a dar a bQJ'<"t., ::;implesmenta 
,:para não se ence1·1-.n• a discussão de um as
.sumpto tão importante. 

E' possive! que o prQiecto ela. commissã.o 
-:Dão sa..tisfaça as ne(·essidades da situ~tçi'i.o 
financeira ; mas é incontesfa vel que :1 p1·0-
_:pria situaçü:o cfa praç~• e n. do Banco da Repu
.b!ica não ~ão d:.is melhores. 

A cnmmi:;são teve, por8m, o merito de 
-0!Terecer· um problema que precisa e tleve 
ser estudado, Vi:5to <1 ue ó el!;:i, nma das 
granel«;::; questões da segurança da Repu
blicn,. 

Diz qne entre diversas t11eses r1ue enceri·.t 
<> pro,jccto, e.xbtc um:.i que julga capital, e é 
.a que attriLue a baixa. do cambio :io papel in
·convcr::;ivel. 
· A questiio do cambio ê de todas as aues
.tões financeiras a mais difficil. - . 

Para, discutir-se o carnbio ~ 1)reciso dividir 
a questão em duas p;.trtes : a condição do 

. , ·e~lml;io nos puízes que só tem moeda metal
hcn. e dos paizes que só tem papel-moeda. 

Entre duas pr:.1ças ern que o numerarío scsa moechl metallica. ha oscilisnçã.o do cambio, 
mos com um certo limite abaixo do qual ab
solutumente elle não pótle descer. 

O orador e:-:emplitic~1. :.1. quei>tão, mostrando 
que o can1bio não é somente reg-ido pela b<i-
1~~nça elo commer·cio - exportação e importa
~ao. 

Fóra melbor dizer que o que regulan. ques
rtão do cambio, não e a balança. do commercio 
·~ntre a exporü1~1o e a importação, e sim en
tre a. ex-portução e a importação da. moeda me
tamca. 

:' Traz o orador v::iríos exem1)1os pflrn. com':" 
provar n. sua theorfa, e conclue por h~n·à 

,dado a hora Cllfuito bem.) 
Fica adiada a. discussão i)ela hora. 
Ve-?~1 á mesa a.s seguintes 7-

se~ o mesmo parecer .contraria 3 deliberação 
da Camara. sobre a referida eleiç~ã0.-Canuzo.-

Tenllo voti)do contra o parecei' ácerc:t da 
eleição do Maranhão, por coherencia votei 
contrn, o parecer sobre :.t eleiçfio de S. Paulo. 
-Chagas Lobato. 

Decktra.mos ter votado coutr<t o parecer 
n. 4\:1, relülívo ft eleição de S. Paulo.-Feti
cicino Penna .- Fnuicisco Vll~tw. - Fro.;icisco 
Amaral. ~ 

Vae a imprimir o seguiu te 

PROJECTO N. 14 C - 1891 

Credilos siipplementw·es ás vei'l•as subsidias dos 
Senadores e dos Dep<ttG.dos, Sec;·etaria do 
Senado e da C mna;·a. 

A commissão ele orçamento da c~1mara dos 
Deputados, a que foi presente o projecto de 
creditos supplementares às verbas- :Subsidio 
do3 senado:·es e dos deputados-com as emen
das que o Senado juigou dever fazet', é da 
paret:er· que não é acceitu:vel ~~ emenda 
<:presentada ao art 3° do projecto tla Gamara,. 

Desde ó principio a commissão de orçamento, 
tratando dessen.ssumpto,<livili.iu-se. A maioria, 
tendo em seu primeiro parecer entendido que 
o preceito constitucionul, art. 22: que. man
dou igualar os sulJsidios, está em vigor, e 
que, pelo art. €3, era obrigada, :t acceita.r· 
das leis do antigo regimen- o que não .fbr 
corltrario aos princiµios consagrados na 
mesma, Constituição, acceitou o subsidio de50$ 
para cada um dos membros d11. Cu.rntlr,1, por 
não lhe ser possível fixar subsidio para si, ~ á. 
vista elo art. 22 que manda. igualar, opinou 
para que foSi>'3 f'eitono credito destinado ao 
pag-amento do subsidio dos senadores a neces
sarfa alteração par:.\ menos. 

• ·• ])eclarações 

A maioria da. commissü.o. ê, pois,. de parecer 
que não póde ser acceita a emenda do Senado 
ao art. 3° que :viola o art. 22 da Constituição, 
mandando pagar desigualmente o subsidio de 
uma e outra camara. A minoria da commissão 
qne desde t'- primeira vez snstentou que a, 
tUsposi~.ão do a.rt. 22, que mtLnda ig,ua._Lar o 
subsídio, só póde e deve ser applicada ·quando 
a Cuma.ra na sua ultima ses~ão legisla.tiva, 
ex-ui desse artigo, tiver de.· m~ircar subsidio 
para tt seguinte legisfatura, é, . toda~ia, de 

. _ parecer que seja. recusada a emenda ao art. 3° 
·Declãramos que votamos pela votação no- . P?r não tixar o quantum do cr.edito e por. nã;>. 

minal pe11ida em relação ao parecer sobre a dizer expressa~1e-gt~ ~. q~~J~~~ ~~·"·!.~f'::J;~, .. d~i-,,,,,., 
eleição de s. Paulo.~J. de .. &7:7pa~-Fonseca;··e .. ,,:rn.ndo ... :1•··{\:ttr1bu1çao de reso1ver. a:ssumpto 

., .. ,.,, .. ,fHl'óa'·····,,.,., ... ,,, ... ,, .. ,. ... · ,,., .. ," "" "· ·· , desta ordem llO governo, quando a responsa-
De,~laro que votei aontrá 0 parecer da com- llilidade deve caber.ªº Congresso. . ... . . 

missão relativo á eleição de S. Paulo, por .Assm:, pois, ê a conimíssão de parecer 
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seja recusada a.emenda ao art. 3° .e acceita a Art. 3.° Fica igualmente o governó au-
que se relere ao art. 2°do projecto. tor-iza,do a abrir o::; creditos supplementares 
. S~tla. dus commissões,30 de julho de . 1891.~ in<lispensayei.:; para. i'<tzer face . ás despezas 

Ser:;edello Corrêa, relator.- A.lbertoBrandao. com o ~ubsiiio cios. 111emb1·os do Congresso 
~Rodrigues Alv.es.-De1jietrio R{!Jeiro.-Rosa Nacional na sessii.o actua.l, de accórdo com o 
e Sil-va.-F. P. Mayi·ink.-Joi"lo Pinheiro.- disposto na. }a. parte do art. 22 da Cons~i-. 
Fígiieiredo. · · - · · ,_ ··· ·· tui(;'~i.o Federal. · · ·· · 

Art. 4. 0 Itevoga.m-se as disposições em 
Emendas do Senado d proposiçao da C'amara contrario. · 

dos. J?eputac!os n. 2, de 1891, que app;-ova os Gamara dos Depntaclos, 18 ele julho de 
.creduos sitpplcmentares abertos pelo go'Derno 1891.-Dr . .Joao dei l\fattci l\facltado, presiuente 
pam pagame;ito do subsidio dos scnadoi·cs e -Constmitino Lui:; Patleta, l u secretario.
d~p•,1fodos, vencido em janefro e feverefro do Rayinunclo Ninlt Bibeiro, 2° secretario. 
exe1·cic::O ele 1.891 e cmtori:;a a abertm·a de O SR. Pn.ESIDEXTE mal'cn. a seguinte orde:n 
owros crcdi.tos do dia parn. a se~:;ii.o de amanhã.: -

Ao. a.rt. 2°, substitua-se a ultinw. pn.rte pela 
segumte: 

Assim como o ue 24:900$. scntlo 15:000$ 
pn.ra. pagamento dos vencimc:ntos devidos aos 
empregados ,,da. secretariarJa.Camarn.dosDepu
tados, :J:~OO:;, para pag::meuto do nngmento 
dos v.enc1frl~ntos que cabem aos empregados 
da secretarw. do Senado e 4:000$ para a. com
pr<t ele li nos e mais despcza .. -; do expediente 
desta secretaria, no 2° semestre tlo sobre<lito 
exercício. 

Art. 3.0 Substitua-se pelo seguinte: 
.· As dcspezas co1!1 o subsidio dos depubdos 
e senadores.da leg1slatur~t actnal seriio pagas 
na conforrmclade das leis em ''1gor, abrindo o 
governo par:l esse fim os creclitos necessarios, 
conforme o disposto nüs mesmas leis. 
· Senado fi>rlel'itl,27 de .iulllÓ de 1891.-Pn~

den.te J.de Moraes Bah·os, vice-presidente.
Gil J)ini:; Goulart, ser·vindo de 1° secretado.'. 
-:Jotfo Soares Nefoa, servindo de 2° secreta-

• rio. 7"/.fanoel Bezei·ra_de Albttqiierque Jimior 
servrnuo de 3° se~r~tario.-- Gassicrno Qú?.did~ 
J:avares Bastos, servindo <le 40 secretario. 

Projccto da Camai-a 

· o Congresso Nacional <lecrotn. : 

I:i. parte (a.té ús 3 horas): 
Votaç:."í.o das ma.terias cn::et'ra.<las; 
ContiuuaçJ:o lb. 3~ discussão do projecto 

n. 5 A, sobre incomprttibilidacles ; 
Continuação dn. lª discussilo do projecto 

n. 1:3 A, concdent1o amuistb. nos revoltosos 
do Pnrà. 

2:1. parte (ás 3 horas ou antes): 
Continuação ela l ª . discus~ão do projecto 

n. 49, sobre baucos de emiss:Io. 
1 ª discussão do projecto :ó. 1 A, que pro

hibe em torlas as relações officiaes o uso de 
titulos e couclecoraçües ; 

Continuação dn. cliscussü.o do requerimento 
do sr. José Bevi1aqua., sobre a prisão do te
nente Aunibal Eloy Cardoso. 

Levanta-se a sesfüo às 4 horas e 5 minutos~ ·:' 

3lªSESSÃO E:'.II 31DE -JULHODE1891 

P1·esi.clencia dos Srs . Oliveira. Pinto (1.0 vicc
prcsidente) . e .Matta Machado 

Ao meio dia, o Sr, presidente declara ·não . 
haver sobre a . mesa expecliente a ser lido antes 
da acta. · 

Art; 1. ° Ficam approvados os credito~ sup• 
ple~entares ~Lbertos pelo governo, na impor
ta~1c!ª. de 4a:524$400 pal'<t .pagamento do 
subs!d!o dos s.eoadores, e 80:557$976 para o 
subs1d1odos deputados, de janeiro a . fevereiro 
do exerdcio de 1891. · 

o Sr.Borges de ~J:édeii-:-os-Sr. 
presidente,pecliapci_lavrá. pari~ sujeitar_ú. co11-:- · 
sider ação da Camn.ra u~n p_roJecto d~Je1,con:

A~t. 2. 0 E' o governo autorizado a abrir sagrandoumaverbapar·a ~tconstrucção~eum . 
· credltos supplementares na importancia de edificio onde funccfoue n. <i.lfandega.da capi_tal 

135:5qO$ ~ 166:474$992 para as despezas com do est'ldo do Rio Grande do Sul. . . ·· .· ;. · ... 
a pubhcaça?, redacção . de debates . e-serviço Cómprehendendo ·que . o regimen_ actuàl · 

""''·'' " ··~.t~9gg;r~P.J.~.1,çp, ," .. :O.Q,,.,actual .. ,ex:.erciçfo ... de.,;isg.i., .. ·<levé·•re!)ous-..w· .. sobrê ' ;:t··mi'ii<.:> ""'sev·era:···'·a:ppllca.~·· ":"' 
assm: como o de 15:000$ p:lra pagamento dos ção dos dinheiros puQlicos, _jamais concor7 , 
vencimentos dos empregat.los da secretaria d<t rerei, . fürecta ou indirectamente; <l?à.ra ,: 
.C. ª .. m. ª.r ... ª .... do·.·s. :.º. ep~. tª.·.d.os .... no. seg. u. n. do s.e· IIl~Strej quaesque.r desp.e.za.s.~ .... que. n .. ü.o s.e .. jaip~m. anifi.à,s . .;..·.· ·: ····· ·.~ .. ::: do n;ies!Ilo· exercic10. _. •· . . . . · .. · · · · · •tamente necessarias ·:. ou .. repro~l1~tivas~' .·'..' .. ::" 

-- . ,'- c:ül:iar:L.: v) . . ... : .... ... :· ·· . ··. - < .', , . • ·.·.· .·.·.·: .. . . - · ·, . . º· . o:·, ' ,, •" .:,, . :~< . =85 './. ~~ •! 
: .. -:: ·· ·: .. •·;::.:o·•·,·· ;:.! 
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Assim, si me-animo a pedir n. providencia, l~~ mti1tÓ_temp6 ·que>füncciona em edificio
ora proposta, ê porque estou convencido d:1 propi'io, com todos os requisitos indispensa
sua utilidade immediata, se não necessidade veis. · · ··· · -·. · . - . :.: : 
inadíavel. .: · E, si e·certo que esta obra custou centenas 

Todos quanto de visu ou por informações de coo tos ao estado; e, apezar dis~o, depois 
segur-as tiverem conhecimento do estado ~m de construida, exigiu varios reparos, com
que se aclia o edificio da . alfündeg;~ de Porto- prehende a ·camara que a verba de despez::l. 
Alegre, podem perfeitamente attestar o · que consignada.. no projecto é e:trectivamente 
·assevero. · - · justiricada. pàra que a obra, a que se de:>tina, 

·. Podia tlispensar-me de occupar a attenção da preencha as conJições de solidez _e accom
Camara, limitando-me a o:trerécer-lhe o pro- modações necessarias. 
jecto, ruas, como elle envolve despezas para Em relaç:ão a outros µedidos desta natu-

. os cofres publicas, julgo do meu dever fun;.. reza, que aqui se tem feito, p<treeerlt ex
damer1tal-o, ainda que com ligeira:> consi- cess1va a despeza que peço, ma.s quem co
derações,. pa.ra tornar bem claro que de .nhe ... er a situação da cida1le de Porto-Ale;;re. 
minha parte não assumiria ares ponsa,bilid:tde ha. Lle verificar que esta, despeza. nü.o é e:x:
de apresentar uma medida, d ~ssu. ordem, si agerada, e demais o que se fixa no projecto e 
ella não vbasse o interesse publico bem com- o maximo que o governo terá de sati:sfa.zer, 
prehendido. ê o limite da despeza, que poderá orçar por 

A necessidade dessa medida foi por mais de muito meno::;. 
uma vez apresentada e reconhecida. Mas si, applicando mesmo toda. est i. qua.n-

Assim poderia, eximindo-me de ir mais t.ia, puder-:;e construir um editicio bastante 
longe, pedir 11penas a attenção da Gamara vasto não só paru as necessidades da alfan
par.1 diversos documentos que se encontr;tm dega como pa.ra outras repartiçõ~s d<1 União, 
nos arcbivos publicos, faes como relatorios taes como a. tbesouraria, qtie funcciona em 
dos inspectores da referida alfandeg<t e de ediricio alugado, crBio que dahi só resulta
commissarios nomeados pelos g-overno" elo re- rã.o vantagens 1Jara os cofres publicas. 
gimen deca.bido para estudarem questões Concluindo, por me parecerem sufficientes 
:tisc,1es no estado do Rio Grande dQ Sul. estas ligeir;1s obserYações pa.r <.t que meus il-

Poderei citar, entre outros. o rela.torio . do lustras collegas comprehendn.1 11 a urgente 
Sr. Cr: stro Silva, que se achá annexo ao do necessidade desta obra, direi ainda que a al- . 
Ministerio da Fa.zenda. em 1889, isto é, quan- fandegtt de Porto-Alegre, para poiler atten
do ministt·o o Sr. conselheiro João Alf i·edo. der ao serviço do seu expedi e o te,. man tem 

Devo comtudo dizer â. Camara que a al- alllgados muitos armazens, que exigam dos 
. fandega. da capital do Rio Grande tlo Sul se cofres publicas uma despaza não pequena, e, 
acha funccionando em UÍIL edifi.:ío velho, sendo as,;im, com a quantia que autor·isara 
quasi em ruinas, de proporções insigoiti- a de.:;pender, este projecto acautelará melhor 
cantes. asconvenienchs do fisco e servirá melhor os 

O SR. CASSL.\.NO no NAsCBrENTo~um ver- interesses docommercio de Porto-Alegre. 
dadeiro bari·aetío. Julguei, além disso, de toda a opportuní-

0 SR. BORGES DE :MEDEIRos-Um verda- da.de a ~i.presentação deste proj,,cto, -porque; 
deirobarracão, como diz 0 meu illustre com- -vendo que outros collegas teem otrerecido 

l · d b d projectos da mesma natureza, entendo q1ie-a 
pan 1e1ro e ·anca a, ou então, para s~rvir;.. Camara deverá, por meio u·~ um plano gec"a.l, 
me de uma phrase já empregatla, mas bem 
caracteristica, um editicio que mais parece não se guiando pelo interesse exclu:;ivo desta 
uma cadeia. ou daquella zona, attender ao conjuncto das 

Entre1anto, Sr. presidente, sabe-se oue a necessidades do paiz. 
alfandega de Porto-Alegre é um.t repartição Vem à mes:l, é lido, julgado objecto de deli
importantissima, que . talvez esteja nas beração e enviado á commissão de orçamento 
mesmas. condições de movimento da. alfan- o seguinte 
dega do littoral, a da cidade_ ti.o Rio Grande 
do Sul, porque, si é verdade que a renda 
desta é superior á diLqueUa; eni todo caso o 
serviço do expediente da primeira não ·é fofe-
rior-a:õ üa ultima. - ·· 

Sendo assim, comprehende:a ·Gamara que 
- essa <léspeza que o projecto: autorisa está 

PRO.TECTO 

N. 76-_1891 

Antortza a despe:.a ate 500:000$00Ó com .o. 
reconstr-ucçc"f,o ela AlfanrJ,ega de Porto .Ale-

plenamente justificada. '._ 
i : Ainda mais, S_r. · presidente, si a alf<-lI1\le8"fi, 
; ! ·_ ~~ •. f 2S.~Qi::Alegne.vr:,.se., ... aeha11 'nestãs···· coridiÇõeà 
',''~"'""que ·acabo de rererir, a a.lfündega do Rio 

.. _Grande, que é .umacidade menos imp,ortante, 

. ., -~.:~.:., .. ,,.,,,,. ................ .. ,,1,,111•··"'··'····" .. 1··1·•·"''1··•""'...,,._,,,,.., ... :,,,.,. ..•. ,,. ,,,,.,,.,,":-.1" .. :,,.,1: ... ~ .......... ,,,,;.,, 
O Congr~sso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o . Presidente da Republica · 

a.utorizado .·a _.· despé,nder~ .ate i~ quantia . de . 
i~~ -" 
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500: 000$ com a rééoristrUcçã.o da Alfandega digioso nesta capital, em s. Paulo, com es
de Porto-Alegre. . - .. - •. - - · · - pecialidade, e em outras capitaes; firmarei 

Art. 2. 0 Revogam..;se· as disposições -em com esses dados offlêíaes que em 1845, por 
contrario. : · . -- - . -- . exemplo, a mortalidade de lesões cardia.cas 

Sala das sessões, 31de -jÚlho de 189L~ nesta ca.pitahdeu a porcentagem de 1,48 °lo e 
Borges de 111edeiros.~Cassiano do Nascimenfo. em 1886,a de 12.45 °lo! E em S'-Paulo subiu a 
-Pereira Ja Costa. -Thoma:: Flores.- 26,57°/o ! Os obitos devidos a lesão dos appa
Menna Barreto.-Abreu.-A.lcides Lima. relhos circulatorio e digestivo, affirmam os 

competentes, teem origem no alcoolismo na 
O Sr. Bevilaqua-Meus senhores, maior parte. , 

vou occupar, por alguns minutos. vossa at'- Na Bahia a porcentagem subiu a 22,8 º/ º 
tenção, para fundt\mentar lig&iramente um e no Espírito Santo 25,36 °lo ! ! · 
projecto que, si em si nada puder valer, é Em S. Paulo mesmo, onde as condições 
todavia certo que o assumpto a que se refere são as mais favoraveis, porque o cultivo da 
é da. maior imµortancia, e estou convenci.lo vinl1a se acha. alli relativamente adeantado, 
que terei satisfeito 0 meu intuito e lucrarà a mortalidade em 1886 attingiu áquelht cifra 
muito a causa publica com a simples agitação aterradora ! 
do problema nesta. casa, entregando-o á vossa Poderia citar a opinião de ab'llísados hy-
esclarecida. consideração e sabedoria. gienistas como Arnould, Hureaux, Dechambre, 

Todos nós sabemos, presenciamos e senti- Dajardin-Bea:umetz e outros, condemnando 
mos os effeitos -perniciosos do artificio na. iri limíne os abusos da fraude com applicação 
aln:entação publica; todos nós condemna- especial ao preparo das bebidas alcoolicas. 
mol-a e füllamos contra a fraude que, so- Mas não é só este particular que deve 
branceira, devasta, não digo só a população merecer a nossa- attenção. Nós devemos com .. 
desta capital, mas a de todo o paiz ! bater a fraude em todos os generos alimen-

Tentu.tivas teem sido feitas no sentido de ticios quer comestiveis, quer potaveis e mor-
reprimil-a, taes como a lei das marcas de mente nos_ de primeh•a necessidade. -
fabricas, os laboratorios das alfandegas e mu- - Ora, a Camara sabe que, -por exemplo, a 
nicipaes; mas, ou pela iusutficiencia do rigor massa de tomate é feita de um tomate planta
das leis, ou melhor, pela falta de rigoroso do em terreno tão espe,ciaZ;que produz saes de 
cumprimento dos deveres da parte de seus chumbo e saes ele mercurio que vão irnme- -
exe~utores, o facto é que a fr,1ude campeia. diatamente eoveoenár ___ aquelles que fazem 
cymca -e immoraJ, devastando a população uso deste preparado! . . .· · 
incauta ! . . . . - • . A manteiga. é _ margarina .. -pura ; o qúeijo e·_ 

A este respeito, tenho idéas um pouco ex- margarina e um-pouco de fécula ; os licores .. 
quisitas, mas com toda a franqueza o de- são na.turalment~ t9dos preparados comete.. 
claro: . Não conheço - para reptis asquerosos mentos artiticiaes; mas as- ma terias coranteS-: 
e venenosos, como a cascavel, outro remedio são as aniliua~ oú.-a tal celeb.errima sttbstan"". 
sinão a morte! _ _ eia verde! Tudo -fazem os · envenenador·es da -

E' por isto que -condemno in lim.irie a fraude população, que na sua boa fé vae se entoxi-
nos generos alimentícios e peior ainda nns cando pouco a pouco. . - .- , 
drogas medicinaes! Casos para os quaes o uoico O cha é feito -com uma immensidade de 
remedio efficaz é aquelle que t~m a cascavel. hervas, a que addiciooam acidosnocivos. 
Não _ sendo porem, possivel lançar mã9 .. deste Mas, Srs, isto acontece com muitos ou"' 
meio, que é, como dissé, o unico etlicaz, propo- tros come:;ti ireis: O leite é feito de miólo.s de· 
nho outros mais moclera.dcis. Agora. a escassez animaes ou de feculas, o vinagre com acido, -
do tempo não me permitte- entrar em longo sulphurico (este processo · e pri'Dilegiado ! ! ) e. 
detalhe, o que comprometto-me- a fazer quan- com acido chlorhyJrico, a - banha é mar:ga 
do entrar em discussão o presente projecto. rina... . - - ,. _ 
Historiarei a tentativa dos dignos membros - As conservas de toda· e~'µecie; o fernient9~ -
demissionarios da antiga Junta de .Bygiene, para o pão e a· pl'.opi'ià farin_ha de trigo! _ _
quando em 25 ele julho de 1887 fizeram che- -Até o can . é falsificado com milho podré-, _
garao.p3:rlamento .uma representa.ção firmàda com feijão bichado,.~~cco0 i1:, _chicoria, sentlo.esta. _ 

. pelos digno~D.rs. DomingosFrf!li•·e~Campos da tambem falsífica~J:;E à:ta1·· pont? chegou<? -_ 
Paz e seus lllustres companheiros; represen- escandalo que em -uma rua desta. Cldade ::se ve· 
tação que foi ter á-Inspectoria .de Hygiene, e, um annuncio .. de~~star .. *' venda cafe_ de cafe) - .'. 
sem que :- tivesse ·. sido -· - caba~entEl ..... r.~fµt~pa,,. ,,Els . .abj'1· neste .pa.iii,4-o.:,_,éa.fü; :.fül-sitica-se·o· ?m'~···; .. ,,., ·:' 

,,,,,,;.,_,,,;nem''J>bl''isto"foi"petiriitfiâó'sat!sfazer ·os seus .prio café l E' •º maior cúmulo . da immo~·ali.,. _ ... 
nobilissimos intentos.. · ·.··- - . _ _ .. .· dade a que se põde\ attingir r< . . .- -< -: 

Mostrarei com estatísticas tiradàs de dado$ Falsitlca-se o café .- .· na cidade -. do ;Rio de Ja,,., · , ;'. _' 
officiaes como asmolestias que::se originam.no oeiro;,meussenhcires; UO.inaior emporio des:;;{, 
alcoo}ismo _ teem-se desenvolvido de . modo pro- . se genero ·~ no .. mundo; cfüegandq-se> a.o extr~~''.t -

.. ' . .. ' . ··. --~ .. - . - . • ' ' .. . . '-. .. -· .. , .. -. . - ' •'. - . .-",; 

·~ - - . • ::.:~.'.'. •. . • .. -• . :..-, .:.. , · •. '. -- ·;..<.-.---. > - :>:. :-.~~~.:; 
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. ' 
!!lo de <'.ollocar um:i. ·cas:t, ua. rua do C'l.rmo, mal , é innoxio ! Eis simplesmente o que 
em sn.1 t'1boleta. o letl'eiro: c11fe de ca.fe ! corno quero f.tzer. lni.lirectamcute se obriga aos 
ftu.e <lizendo que não e c.tfé da milho nem de euveoenu<lores e faJsi:icadore;; a, baterem em 
~-eijão podre e chicori<l. mns e;1fü de .•. cafê ! '. retirada, porque, desde que não llnJa procura 

Os \'itlhos~ ! g• um horror! Campech~, i'u- para as suas mercadorias, e!L:s f<ütdmente 
c.llsin;t, cal, ücit.lo oxalico, tudo quanto é ve-1· terãQ de cedei'. Fil'amos os fülslficM.ores na 
nono menos o sueco du. u ~-n. ! Neullum paiz do b0Js;1, que é sómente omle sentem dor e faça
munflo consent e semelhante indu:;tria. mol-os descançar .na cadeia, que é o que cllos 

O riue <101li cll;tma-se v!riho artificial (e tolc- niit> qaerein ! 
.-ado ! !) é ·uma, monstruosicl:!dc <JUC em toda Eis o pr ojecto . (Lê.): 
partr: eondenmarn CODl ;•ig-or e e tra tacb pelos 
auct01•es no ca.pit ll lô ele /o.!.si/i.<xu;ues ! São os PP.OVlDE:\CIA SOilR.E .\. li [SC.-\.LISAÇÃO DOS GE-
taes vinhos Í <tcticios llln<\S bebera!:!'ens venc- ~EHOS ALDIE:\'T1ClOS 

uosas e envenenadt1s 'lne não po,ie·m, niio Consic.let•n.nclo que 0 Est(tdo n:lo deve inter-
merecem ter o nome de vinho. · vir na livre cxploraçü.o das industrias, a. 

Tra ta rei delh.1.s em p•trtictt!ar. Pelo c:t!culo menos quc nii.o ~eJJ. em soa aux:ilio e u._ bem 
das propriu.s fürmulas dos ei1vcn.:unr.tores em tbs coo veniencias e uccessi>:in.ues l) t1bllcu.s ; 
alguuns desses 1woductos eiles '1:an.ll<1m üté <l d - ~ Considerando, além <listo, quo esta. Libe1· a e 
0D0°1~ em grosso ! é nnl:l elos be.Htis conquistas de nossa Consti-

:;\fo::; ainfa llrt fü!sificaç~o nií.o .menos esca!l- tui~!iio; 
J:~los:i: A. fülsiti~Ç<í.o do choco la te. fi 

E sabeis como se fül:;ifica 0 chocolate? Ivfos con:;idarando, ln:i.lmento, que em cor-
respoudeociu. ;10 1·cspeito e ~11.r: •ntia IJ.ue deve 

Com lama, ! Lamn. podre prov;.1 velmeate ! assegur·(~r a libcr1fade de inuustl'ias, ca.oo a.o 
E <~S~im e, seahores, qne as clti.sses desvali- Esttitlo 0 imperioso dever <le vel.i:c pela siwde 

d u.s, OS operario~, OS pro!etal'iOS, &tO àS pt•in· puli!ica e [ll'OVidenciar parti que o UOIO. e ;), 
ci.i'a8:"•ictima.s dess:.t l"r;ú1tleiniqn<t, pert•c:·s.t e íl'Uude sejam baniclos tanto quanto po~sivel, 
cruel! :-ião elles qne, indo proctmu· os generos 
mm::; b11l'<\tos e de m~i5 modico preço, veem a O Con~resso Na.cional clec1·etn.: 
ser a.s prlnc:paes vicLinus <lesses attenfa.dos Art. l~ o Todos os generos ;1limentios lla-
conira :~ morn.l, conh'a todo:; o.s prece:tos jlt:>- turc;aô, come.stiv"'is ou pota!eis, q:!e üreren.1 
tos e humanit;:trios. · similar~s m·tificiaes, deveruo ser expo;;tos a 

Ora, nós devemos tratar 1le desenvolver vendti pa.ra. o consumo, de modo perfeita.
em nos:o puiz tmlos o.> s[.Js priocipios da me11te llisc1·imicados. 
moi.•itl, da sciencfa.. applicando-os ás nossas P.\ragra.pllo u1üco. Os geoeros a.rtificiaes 
coudiçOe.s, procura ndo remover U3 caus:1-;; dos terüo na etiqueta ou rotulo uma faixo: branca 
~ale.s <la societlade, sempre q111~ a obser-vJ.n~ ern dü1g-cn .. 1, em qirn e.:;tej t\ clara·mcntc escri-
cia do:> bons preceito$ po.ssa ser eff'eito do. lei. ptu. a pala.vra-AR.TIFICIAL. . 

Om, o pt•ojecto que vou apt·e:oent<tl' a con- Ar·t. 2." Todos os inrractores desta Je1 sof-
sí~ern'?o Ja C<'tS~ te1n uma parte que ti.Jvez frerão a multa de quinhentos mil réis (500$) 
•a fern· a pl'Ofll'iedn.de de collnc.i.ção em umu na pt·ímoira vez, um conto de réis (1 : 000$) a 
dtlS lei;:; fuuJ.amont,1cs da Republica. ::;eí::; mezes de prisi'.í.o ua. segunda, dom; contos 

~fas o nosso Codigo P.:i nal, 0!1<le melhor ap- üe reis (2:000$) e uni anuo de prisão na ter
phca.ç;to terh;, varte da mu.tel'ia tio projecto, ceit•a. vez e a5sim JlO!.' diante, <locra udo a 
esta 1:1m l'evis..'Lo <lctun.lmeate, e a. nos~i le- penn.. . 
ffi~!a._c;;;.1o l'efer·ente a est e ussumpto é mJ.is que Paragrapho unico- ~o c::.so da. folsilfo:ição 
ue~ic:en te. . . ser feita em drogas de applicução medicinal, 
. Eis a r a.zão por que apresento este proJecto a multa ser à tle um conto de réis e seis 
a voss•~ el~Yuda.oonsidenwüo coucebido mesmo rnezes de prisão ntl. primeit'a vez e pemt suc-
nest~s fa1·mos . cessivJ.111eo te dobrad:.t nas reinci<!eocla.s. 

o SR.. P .RESIDE:.>TE _Peço ao nobre de- Art. 3.0 O producto destas mult.'ts sera re-
putado que resumn .. 0 seu discurso. para se partítlaroente applica.do o. metade pãrn. o fiscal 

d ou cidadã.o que clenunciar e provar n fraude 
proçç . er n, leitura d:J. acta.. cr·iminoS.'l. e meta.d.e para o nospito.l ou hos· 

O . Sr. BEVILAQUA - Vou concluir. Sr. pit<les publicos do logar em que for executad:i. 
pres1à~ote . a multa . 

Não ha. nelle o menor i ntento de prejuclicar . Art. 4.• FiC.'\nl S?b u. accão desta. lei todos 
a rnaxim;1 liberdaúe .de ind1mri:i ; o que se 1 ?S geoeros estra~ge1ros, quando fo_rem postos 
quer é evit<1r a fraude, o dolo; qne se continue a venda._ nos perm1etros da. Repu~l1ca: _ 
u.o !fürecer ü população incautci t oda a sorte de Art .. º·º Ftcam revogadas as dispos1ç,oes em 
venenos, que se. exponha. â venda um pro- contr;\rio. 

· <luc to ·fal~itie.'\dô~ declarando-:>e qne ê o pro-\ Safo. das ses...c:ões, 3 1 de julb.o de 18\H .-Josà 
rlucto verdadeiro e portanto, que não fa.z Bev:laqiui. 
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como veem; a liberuade de industria fica 
i1lenamente gar·a.ntida, e quem quizer en ve
nenar-se que compre a mercadoria. mortífera 
desde que seja vendida como tal. 

A dillicul<latle de execução de uma lei neste 
sentido p:1rece-me ~er vencida. aqui ele um 
modo di~no e á custa dos proprios fa,lsifi.ca
dores ! E' n. sua victima mais imme:lbta-o 
pobre-quem primeiro aufere o resultado de 
modo digno, por intermeclio d<t casa de cari
dade! 

Cream-se muitos milhares de flscaes e in
teress~teio:::, sem que seja seu movel u. ganancia 
de ganha1·; ahi está a carhlade paM purifi
cal-o; ! No emtanto, o pr11jecto podera ser 
completamente reformado ; acceito todas as 
emendas. 

Si ac:ia.m fr::i.ca:; as penas, dobremo~, de
cupliquemos, alnrguemos as medidas. A mi
nha questão é que se füça. alguma cousn. boa. ; 
e, si isto não ser·vir de base, ao menos fica a 
idéa, e o meu fim unico é combater de morte 
a fraude crimiuos:t Llos falsificadores, sem 
esquecer os innocentcs, que muito bem s:tbcm 
o que recebem do estr~1ngeiro, e para elles, 
coitaclinlios, o art. 4° dá as providencitis a que 
têm incontesta vel direito! .. (ilpofodos; muitos 
apoiados.) 

Na occasfüo da discusslo elo projecto, em
bor<J. Dã.o tenha. conbe~imentos especiaes sobre 
a materia., mas pedindo permissão, corr;.o 
de3de jã. l)eço e tambem a coad,juvação dos 
competentes, comprometto-me a discutie a 
quest.ilo_ no seu detalhe e a a.presentar dó.dos 
estatisticos, que comprovem o grilo de escan
dalo a que sóbe a fülsificaÇ>.ão entre nós. 

Para, remate lembrarei a fraude, a que esta
~nos. sujeitos até n:is dro~as medicinaes,parece 
1ncr1vel, referindo aquelle celebre proces::o 
que se instaurou em Pariz contra um fabri
cante de drogas o S1·. Grimault, qne teve o 
supremo cynismo de fazer consistir sua ·de
feza em provar qne não falsificava medica
mentos para os vender na. França, mas sim 
para exportação e especialmente para o 
Brazil ! ! ! (11foito bem, m,uito bem.) 

Vem ú mesa, é lido, julgado objecto ele de
liberação e remettido ú commissão ele saude 
publica o seguinte 

PRO.T'ECTO 

N~ 77 - 1801 

·· Providenc:a sobi·c a ji.gcalisaçr.70 dos generos· 
al:ment:c~os. 

Consi1Jerando que· o Estado não deve in
tervir na livre exploração das industrias, n. 
menos que não seja em seu auxilio e a hem 
das con veniencias e necessida.des publicas ; 

Considerando, além disto, que esta liberdade 
é uma das bellas con'lnislas do no'!Sct 
Constituição ; 
· ;v+as, consideranJo, finalmente, qnc em, 
correspondenc!a ao respeito e garantia quo 
dei;·e assegurar a. liberdade de industrias. 
cabe ao Estado o imperioso dever de velar 
pela saude publica e ·providenciar para que-· 
o dolo e a fraude sejam banidos tanto quanto 
possível; 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 Todos os genero3 alimentícios :nc:~ 

turaes, comestíveis ou potaveis, que tiverem. 
similares artifi,ciaes, deverão ser expostos á 
venda para o consumo, de modo perfeita
mente discriminados. 

Paragrapho uuico. Os generos nl'titiciaes 
terão na étiqueta ou rotulo uma /aixa úmnca 
em diagonal, em que esteia clarainentc es
criptü. a. pahvra - artificial. 

Art. 2. 0 Todos os infractores desta lei sof
feerão a mulfa ele quinheutos mil reis (500~) 
!la primeira vez, um conto de iéis (l:OJO;i;) ·e 
seis mezes ele prisão na segunda, dous contos. 
de r.3is (2: 000$) e um anno de prisü.o nn.. 
terceira vez e assim por deante, dobrando a. 
pena. 

Para.g·rapho unico. No caso da folsitic::ção
ser feita em drogas de applicaçã.o medicinu.l,. 
a multa será de um conto de réis e seis 
mezes de prisão na primeira ver. e pena succes
si vamente dobrada nas reinclclencias. 

Art. 3. 0 O producto <lestas multas será re
partidamente applicado meta.de inra o liscn.l 
ou cidadão que clenuncb.r e prov1tr n. fraude 
criminosa. e metade para o hospital ou hospr
tu.es publicas do logar em que for executaLht. 
a multa. 

Art. 4.° Ficam sob a, acção rlc:;t::I. ld t.odos 
os generos e.:;trangciros, quando 1'01·om postos. 
á venda. nos perimetros da Repnlllica. 

Art. 5. ª Fica.m l'C\'Ogadas as uísposiçües 
em contrario. 

S. R..- Sa.la tl•ts sessões, ::ll 11P. jnl110 etc 
1891, 3° eh R.epublkt.- Josd Bevila'11w. 

Procede-se ã. chamada. á qual respondem os 
Srs. Oliveira Pinto, l\fatta. l\faclrn.do, Nina 
t:<.ibeiro. Retumba, Belfort Vieira, !ndío do 
Brazil, Innocencio Serzcdello. Cantão, Pedr~· 
Cllerrnont, l\fattn. Bacellar, Costa Rodrigues, 
Rodrigues Fernandes, Henrique de Carvalho; 
Anfrisio Fialho, Nelson, Pires Ferreira, l\fa1·-· 
tinho Rodrigues, Bezerril, João Lopes, Jose· 
Avelino,Josê Bevila.qua.,Gonçalo de Lagos,Nas
cimento,Pedro Velho, Epitacio,Couto Cartaxo; 
Sâ. Andrade, Gonçalves Ferreira,José Mariano, 
Joaquim Pernambuco, Juvencio de Aguiar, 
André Cavalcanti, Aunibal Falcão, Meira d& 
Vasconcello.;;, .Toão. de Siqueira, João Vieira,. . 
Luiz de Andrade, Espirito Santo, Bellarmino 
Carneiro, Pontes de l\iiranda, Oiticica, Gabino 
Besouro, Ivo do Prado, Oliveiru Vallaclão, Ee-
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lishello Freíre, Paula. Argol!o, Seabra, Zama, 
G~rcü1 Pires, Severino Vieira, Santos Pe

.teirõl, Cn>:todio de Mello, Milton, A mphilophio, 
Frn.nr.isc:o Sodré, Dionysio Cerq11eiro, Cardoso 
<le Mello1 Medrado, Prisco Para.isa, Moniz 
Freire, Alhayde Junior, Fonseca e Silva., 
Fonseca. Hermes, Alberto Brandão, Virgílio 
Pessoa, Fra.nça Carvalho, Baptista da Mott:i, 
Fróes da. Cruz, Sampaio Fermz, Jacques 
Ourique, Aristides Lobo, Vinbaes, Tho
maz Delli.oo, Antonio Olyntho1 Badaró, 
João Pinheiro, Pacifico Masca.renhas, Ga
briel <le Mn.g11lhães, Leonel Filho, Cha
gas Lobato, Francisco Veiga, Costa Senna, 
Lamoo.nicr, Gonçalves Chaves, Americo Luz, 
Feliciano Penna, Dutrn. Nicacio, Jacob da 
Paixü.o, Corrêa Rabcllo, Carlos Ollagas, Ma
noel Fulgencio, Astolpho Pio, Aristides Maia., 
FNuicisco Amaral, Domingos Rocha., Costa 
Mucbado, Domingos Porto, João de A vella.r, 
Feneír<.1. Rabel!o, :Sueno de PiLiva, João 
Luiz, Fl'~tnciseo Glicerio, Cesario Motta Ju
nior, :\dolpho Gordo, Dominios de Moraes, 
Ctwvu.lhnl, Angelo Pinheiro, M:ursa, Pau
lino Carlos, Costa Junior, Alfredo Ellis, 
l\loreiru da Silva, Leopoldo de Bulhões, Gni
ma rf~es Natal, i~zeredo, Caetano de Albu
quel'rp1e, llellarmino de Mendooçn., Marciano 
da :.1:ig:übães, Eduardo Gonçalves, Cario~ 
Ca.nipo~, Schmídt, La.cerda Coutinho, Victori
Uú Monteiro, Pereira da Costa, Antão de Fa
rhL, Bo1·;;es de Medeiros, Alcides Lima, 
Abreu, Cil~sia.no do Nascimento, Meuna Bar 
reto o Nogueira Paranaguá. 

Abre-se a. sessào. 
Deixam de comparecer com causa pa.rtici

im.d•~ os Srs. Paletta, Uchôa Rodrigues, 
CasemirD Junior • Barbosa Lima, Miguel 
Cnstro, Amorim Garcia, Pedro Amerlco, 
Rosa e Silva, Augusto de Freitas, Theo
philo dos Santos, Arthur Rios, Paula Gui
marães, Nilo Peçanha., Urbano Marcoudes, 
Manltües Ba.1•reto, Cyri!lo de Lemos, Alcindo 
GuamLb:ira, Alexandre Stockler, Alvaro Bo
iG!ho, Ferreira Pires, Gonçalves Ramos, Ber
nardino de Campos, Moraes Barros., Ro
drigues Alves, Carlos Garcia, Fernando Simas, 
Thomaz Flores, Homero Baptista, Rocha 
Osorío e Demetrio Ribeiro ; e, sem causa, os 
Srs. Justiniano de Serpa., Frederico Horges, 
Almino Atronso, Tolentino de Carvalho, Rosa 
e Silva., Raymundo Bandeira, Pereira de Lyra., 
Leandro Maciel, Tosta, Marcolino Moura, 
Pires e Albuquerqne, Joaquim Breves, Luiz 
Mu~.t,· · Lopes Trovão, Mayrink, Furquim 
Wernecl-., Jesuino de Albuquerque, Figuei
redo, Cpsta. Senna., Yiotti, Monteiro da. Silva, 
Martinbo ?rodo Junior, Lopes Chaves, Ro
dolpho Miranda, Almeida Nogueira, Rubião 
Junio1', Fleury Curado, Lauro Muller, Er
nesto de Oliveira. e Fernando Abbott. 

E' lida a posta. em discussão o. acta. 

O Sr. Gabriel de Magalhães 
- Não tlgnrando na acta o meu nome como 
esta.oda pres.mte á sessão de hontem, peço a 
v. Ex. que o faca inserir na acta, bem como 
nas das du:1s :.essõ2s antecedentes. 

Ninguem mais pede a. pala;v.l'"a e é da.da por 
approvada a. acta. 

o SR. 2<> SECRETARIO (scroi11do de 1") dà. 
conta do seguint~ 

EXPEDIENTE 

Officíos: 
Do Mioister io dos Negocios da Fazenn::i, de 

29 do corrente, em resposta a.o officio desta 
Garnaz·a 1L 52, de 7 do corrente, prestando 
diversus informações sobre aimporta.ncia do 
ouro depositatlo no Tbesonro pelos bancos. 
A' quem fez u. requisição (Sr. deputado Oiti
l\Íc3). 

Do mesmo mi11isterio, de igu:11 dato., em 
resposta ao officío desta cama.ra n. 62, de 12 
do corrente, prestando informações sobre a 
garantht dos depositos effectuados pêlos ban
cos.- A' quem fez a 'requisição (Sr. depu-
tado José Avelíno). .. 

Do Ministerio dos Negocios da Guerra., de 
30 do corrente, enviando a. seguinte proposta 
_de fixação de forças de terra. para o anno 
de 1892 :. 

Senhores membros do Congresso Nacional. 
De ordem do Sr. Presidente da. Republica 

venho apresentar-vos a seguinte 

Proposta 

Art. 1. 0 As 'forças .de terra para o a.nno 
financeiro de 1892 constarão: 

§ 1 . e Dos officiaes das di:fferentes classes do 
quadro do exe1•cito . 

§ 2.º De 24.877 praças de pret em circum
stanoias ordin=irias, de accordo com o decreto 
n ~ 513 de 14 <l.e dezembro da 1889, as qua.es 
poderão ser elevadas ao duplo ou a mais em 
circumstaocfa.s extra.ordinarias. 

Estas forças ser-d.o completadas na fórma. da 
lei n. 2.556 de 26 de setembro de 1874 e de
creto n. 10.226 de 5 de abril de 1889. 

§ 3.0 Das companhias de aprendizes arti
lheiros, não excedendo de 400 praças e das 
companhias de alumnos das escolas militares 
até 600 praças. . 

11.rt. 2: 0 os voluntarias perceberão, em
quanto forem praças de pret, mais uma gra~ 
titicação igual iL quarta parte do soldo de 
primeira pmça ; os voluntar1os e recrutados 
que, findo o seu tempo de serviço, conti- . 
nuarem nas füeíras,coni ou sem engajamento, . 
perceberão uma gratificação ignal à metade 
ao soldo de primeira praça, e, quando forem 
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escusos, se lhes concederã nas colonias do 
estado um prazo de terras de 1.089 ares. 

Paro.grapho unico. Fica. revogado o art. 1°, 
§ 1° n. 7 da lei n. 2.556 de 26 de setembro 
de 1874. 

Art. 3. º São extinctas a Escola :Militar do 
estado do Ceará e as duas companhias de 
aprendizes militares dos estados de Minas 
-Geraes e Goyaz. 

Art. 4. 0 Para execução do disposto no art. 
73 di:l. Constituição Federal, é ampliado o 
quadro elo corpo de estado maior de l ª classe, 
que dcará assim constituído: 12 coroneis, ·15 
tenentes-coroneis, 20 majores, 40 capitães e 
60 tenentes. 

Art. 5. 0 O governo fica autorisado: 
§ 1. º A reorganisar a Secretaria de Estado 

dos Nrg0cios da Guerra, as Repartições de 
Ajudante General, e Quartel-Mestre General 
e outras elo Ministerio da Guerra, cujos regu
lamentos convenha reformar ; 

§ 2. 0 A reunir, por economia dos cofres 
publicos econveniencia do serviço, com a de
nominação de-Escola Militar da Capital Fe
deral-as Escolas Superior de Guerr-J e Mili
tar da Capital, revendo para esse fim os re
spectivos regulamentos. 

Art. 6.° Fica creado nas armas de infan
taria e cavallaria, além dos quadros existen
tes, um estado-maior, composto de 40 tenen
tes e 40 alferes, os quaes serão transferidos 
para os corpos arregimentados, quando pro-
movidos aca.pitães. ~ • 

ventou de navegação aereà equilibrada.-A' 
commissão de fazenda. 

De Bellarmino Dias de Souza, pedindo per
dão do r~sto da pena a que foi condemnado 
por sentença do jury da Campanha, de 20 de 
dez.embro de 1879.-A' commii;são de consti
tuição, legislação e justiça. 

De João Carlos da Costa Barradas, pedindo 
a desapropriação do predio a rua do Riachuelo 
n. 39 e isenção à.a metade do imposto pr:-~<lial 
pelo prazo de lO annos, para todas as edifi.,. 
cações feitas na referida area desapropriada. 
-A' commissão de fazenda. 

o SR. JOÃO UE SIQUEIRA-Quando na ultima 
sessão o illustre deputado por S. Paulo apre
sentou um requerimento de informação ao 
Ministerio da Agricultura, tive occasião de 
apresentar outro em additivo ao de s. Ex. 

Esse requerimento não foi posto em vo
blção nessa Ol'lcasião, e o presidente, o Sr. 
Matta Machado, adiou a discussão e a votação 
para o dia seguinte. Não foi posto em dis
cussão hontem por esquecimento, como lhe 
nffirmou o Sr. presidente ; hoje deve ser elle 
lido para ser discutido e votado. 

o SR. PRESIDENTE - o Sr. 1 o secretaaio 
acaba de informar-me que o requerimento foi 
apresentado ante-hontem. Vou, portante>, 
sujeitar a discussão o requerimento do Sr. 
deputado. 
· Esti em discussão o requerimento do Sr. 
João de Siqueira. 

Capital Federal, 30 de julho de 1891.- · 
Antonio Nicolào Falcão daFrota. - A' com

missãJ de marinha e gurra. 

O SR. Jo1o DE SIQUEIRA.- Peço a palavra. 
O SR. OITICICA-Deve ficar adiado.( Apoiados 

e não apoiados.) 
o SR. PRESIDE:l'.TTE-Esta em discussão. Do M:ini:sterio dos Negocios da Agricultura, 

de 28 do corrente, em resposta aos officios 
desta Camara ns. 69 e 71, enviando copia dos 
contractos celebrauos com o Barão de J ace
guay, para o estabelecimento de uma linha 
de paquetes a vapor, e com o Lloyd Brazileiro, 
para a continuação do serviço de navegação 
a vapor em diversas linhas marítimas e fiu
viaes.-Aos que fizeram a requisição (Com
missão de fd.zenda e Sr. deputado João 
Lopes). 

Do mesmo ministerio de 30 do corrente, 
:communic..'lndo, em resposta ao officio desta 
Camara, n. 56 ele 7 do mesmo mez, que 
aquelle ministerio não tem conhecimento do 
contracto feito pelo governador do está.do do 
Rio de Janeiro, relativamente á navegação 
da Bahia de Guanabara.-A quem fez a re· 
quisição (Sr. deputado Froes da Cruz). 

Requerimentos : 
De Ernestina de Moraes e SH va, pedindo 

augmento do meio soldo querecebe;-A' com
missão de fazenda. 

De Miguel Vellez, pedindo auxilio pecunia
rio para a realisação do novo systema que in-

O SR . .ToÃo DE SIQUEIRA-Pedi a palavra 
logo que V. Ex. acabou de decidir a questão. 

o SR. PRESIDENTE-Tem a palavra. 

O Sr. João de Siqueira -
Sr. presidente, agradeço a V. Ex. a decisão 
que deu, submettendo á discussão o meu re-
querimento. · 

VozEs-Isto e contra o regimento. 
o SR. PRESIDENTE - Attenção. Está em 

discussão o requerimento do Sr. João de Si
queira que precisa justifical-o. 

VoZEs-J á foi justificado. 
o SR. JOÃO DE SIQUEIRA - Eu jã estou na 

tribuna. 
Sr. presidente, ha de permfttir-me a Ga

mara, que eu ainda uma vez roube alguns 
momentos ao seu precioso tempo. 

As graves accusações feitas na ultima ses
são por um dos _dignos deputados da bancada 
paulista, me obrigaram a vir a tribuna. (m
terrupções; o Sr.presidente recl~ina attençi!o.) 
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Senhol'~i;, ü eiitrao1·1li11:11·ío qno to<lo;; o.; 
tlinse:;t:\ ti·i htma. Sl'.Íª occup:Hfa pela oppnsl1:ii.o 

· accu~:~ndo o ;.:·ove1•110, o qu:u11.lc.> a elt:~ S•.ii>o 
quem <1ne1· 1:c::;pondei: ás :!CCU~l<:\iC:i l'eitn.s, 
sejn. n. torto o mstanto mtet·1·om1Jl<h1 . 

Os uob!'cs deputados ~a.IJem,1'(ttC cn vou con
fundir todn. a :i.ccus«ç-.iio, que !'vi aqui levan 
tada e hão de ver, que depois da.~ min l: :ts 
cx:pllcnç,ões uão poderiio ~u1Ji1· 1n:ti> f~ es~a 
tribuna p:<ra. fazerem cen-:ura a.lgumn.1 senu.o 
com documdnto authentico que posS!.'t. mere
cer fe. 

Esfa é a >erd~de : 

Subo ó. t ribun:i, S1·. ]lt'e3identc, 1)CS[<.> mo
.mento, sentindo llou~ pesares e um:i grande 
,,lcC-!'i''• ::;e ã qati este::; santimeutos põdem 
simt1ltaneamente habitar no <.'.or:lçã.o humano. 

o pl'imeiro pe:;;l !\ Sr_ pr~sideu te, 6 me 
ac:i:H' em :1tilntle 011po;;ta ii distíneta. e 
=->~·mpatlii ~1. de1mliçfí.o p~lCllistaoa. lloje em 
o ;:.po:;i~io. 

::lfas 0 c:olpndo d'isto. Sr. pre~identc, u o 
prop:·k1 nolm! ministro da fazen(b , :::~gnndo 
1lizi::n •)5!lO!m~s dr~putado:;cle$. P<lU'!o. Sua 
Ex. dei"i;t s.:~r menos patriofa e ma.is politic:o. 
menos p:ttriota couseutiudo íJ ne ftc.isse no 
.Estado de S. P•inlo~ csmap:mido o g'l'll[lO elo 
tiuti!:'O p~u·tiLlo repuf.iUcaDo, q110 unido aos nn
tigos pi.u'ti los pohtiws constituiam a grande 
maioi'ia. d'aquclle estado, o grupo politico 
dirigi<lo pel~ nolJre ex-rni1listi·o d'-4 agz·ii::ul
t ura . 
s. E.:i:. <levin sc1' mais ]Jolitico, n:i.o substitu
indo o governador de entio, pol'que nesse 
ca!õo, em ver. ele e3tar Dernt tril:iunn., defen
dendo os actos do governo o humilde e obs
curo oradot' (nao a.poi.ados) estaria. uella os 
illust!·es deputados da banc.\da panlist:i. op
posioaistas, defündendo o goveroo 0m to :os 
os terrenos. (<cpc!l"te repeii•.loY.) 

. Disse, j i e affirmo que a mudanç-.a. do ç;o
>ernatl.or foi i'eit 1, para que o estn.clo fosse 
governado de a.ccordo com a snn, maioria. 

t>olJ:·e ellns o ex-ministro da. agricultura, e 
folizmentc s. Ex., jil. nos pro:netteu su:\ 
<lelezn. 

Mns, Sr. presidcutc, depois 1h\ accnsoção,a 
que me re1il'o, corri imrnctliatam.;iate à tri
bun<i. uão esper.lndo o dia seQ'1linte, o dia <le 
h1)je, vorque vh que si 24 liorn.~ p;\rii vida 
de nm homem equi,...ale a gotti1 de a.gua uo 
oceano, 24 llora.s, um instante, siquer, po.ra. 
o imperio da iujustica ó uma etemid:ide . 

Ven 110, pois, hoje Sr. presidente, pulve-. 
risar essa occnsaçio, que cousísti:i no sc
g·uiute : que o parente de um alto fnnc<üo-· 
n~trio do Esta.do tinha. obtido um:t concessão 
e a. pns>:::do a. uma. compinltia. pela qu:l.ntia de 
40tl coutos. 

. O pon tu de ese:rnclalo, Sr - presidente, era 
esse lucro o'.itillo. O uolire deputado nrto t rn.
ton ahsolntameate ele dizer' si <\ concess:1o 
era. o:~ 11ão COtlVenien te ao estado, si t1•a.zb 
OI\ não 0IlU$ ao füesou1·0 pulJliCO -

S. Ex. me disse, em re::erva, <Jttrl o Si'. Dr_ 
Pedro de Barros, aliás cidad~o d istincli5::imo. 
e_t·a o conccssional'Ío a quom S. Ex. rel':J
r1:i- s::i. 

Pois hem, St'. pra:>ídente, n. conce3si'io de 
que tm.toa o nobre JepubJo, foi c.!espncl1::v:l::i. 
pelo .Minbtcrio d:ui:n•icnltura, o honril.Clo se
n;irJ.or pelo Rio de J~Ú1eiro , o Sr. Qulutl110 Bo
cayuva. 

Esse despacho [oi em parte confirm:ulo, e em 
parte rcti)rma.do pelo Sr . B:triio ·cte Lucena, 
contimmdo, mantendo a conc~ssii.o füitn, re
formado nã.o ma.atendo garantia de j uros. 

O Sct. Jost: 1\1AmANo- Eis o grande escao
dalo ! 

O Sr.. . JoXo DE .SrQuimtA- .A Ca.mara. lia de 
me pormittir que leia o decreto ... Tem o 
n . . .. 

O documento que >ou ler é o Diario Offi 
cial (Zê): 

«Decreto n. 1.55-Dc 18 ele abril de 1891 

o segundo pesai·, Sr. presidente, que tenho «Concede privileg'io, sem gn.t•antia de juros, 
d que vou colloe<w em situi<t;:.5.o dolorosis3ima. para construcç,.:to uzo e gozo de nmtt estriid:i 
e ditficil o 110\l1'e depntado nceusutlor, tJOrque de ferro entre a.e; cidades de Taubatc e 
s. Ex:. vae achar-se em uma posição, pot· Amp:.uo, no estado de S. Paulo, p"ssanJo 
assirn dizer, escabrosa; elle tem necessidade por terl'itorio do de Minas Geraes. 
de retr:itar-se perante a Camam. 

«0 })reúdented:t Rspublica dos Estados Uni-
O SR. BE>'!Lti.QUA - V. Ex. estó. pi·epn.- dos do Bmzil, attendendo ao que requererom 

mndo nm qintlro muito negro! o engenheiro i\.fanoel Caetaao da Silva Lara. 
- -0· SR- JoXo .o;;; . SrQGEIRA - Vamo.> .Yer e Roberto Norm;rnton, cancede aos mesmo:; 
ü;so. · · privilegio, sem garant ia de juros, que nã.o . 

il o.nobre deputado, suuíodo :1 trihuna., ro- poderá, jam;iis, . S(;j_r soliCitada em re!aç-Jo n. 
deoo sua.s neeusa~.ões de umt\ certa solemoi- esta concessão p'lra, por si ou por meio de 
dade, e principalmente quanto iJ ultima,: re- companhia que org-il.nis::trem , coostruire::n, 
Ia.tiva. ã. conce:;são que mo trouxe á. tribuna, uza.rem e goz~ire:n po.r.f;!.0.ano.os,.uma·estrada: 
porque quanto tts·outl'as, que dizl,!z:n respeito ·de .f&NW '<:fü1:"i."e 'il'fddados de Taubaté e Am
.a contractos oooroso-s;· ·tciri"""de · responder pa.ro, no estado da s. Paulo, pass:rndo l'º~' 
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territorio do de Minas Geraes, de accordo com 
as clausulas que com este baixam, assignadas 
pelo Barão de Lucena, Ministro de Estado 
aos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas, que as5im o faça. ex:cutar. 

Capital Federal. 18 de abril de 1891, 3.0 da 
Republica.-.il.fanoel Deodoro da Fonseca.
Barão. de Lucena. 

o SR. BEVILAQUA- Mas o a:lvogado admi
nistrativo não figura. 

O SR. JoÃo SIQUEIRA- Como vem fazer-se 
uma accusação destas sem provas ? A que 
tempos que nós cl1egamos ! 

Um homem serio, que tem um passado hon
roso, sobe a tribuna para fazer uma accusa
Ç'â.o que vae atac1r a honra de velhos servi
dores de Estado não sendo verdade. 

sómente, em tudo isto, a causa da Repu
blica. 

O SR. PRESIDENTJ!; - Lembro ao nobre de
putado que está finda a hora, que é concedida 
pa,ra esta discussão. -

O Sa. JoÃo DE SIQUEIRA - Em obediencia 
a, V, Ex:., Sr. presidente, vou concluir, apezar 
de muito ter ainda que. dizer sobre o assum
pto em discussão. 

Disse, no principio do meu discurso, que ao 
subir a tribuua, a par de dous pezares sentia 
uma grande alegria ; esta alegria, Sr. pre
sidente, é porque depois desta discussão em 
que foi posta em duvida a honestido,de dos 
grandes cidadãos, que, com tanto patriotismo 
guiam a Nução pelo caminho de suu, salvação. 
vejo o govemo da pé, com a serenillade e 
calma que 1he dá. u consciencia de bem estar 

O Sr:.. COSTA JuNroa. - En hei de provar o curnprindo os seus deveres. 
que affirmei. VozEs-E' irrespondivel. 

o SR. Jolo DE SIQUEIRA - Posso declarar (J.lfoito bem,, ·11rnito bem,. o orador e cwn-
que nã,u houve traspasse, nem os conc(,,SSio- primcntado por m.iiitos dos senhores depv.
na.rios pretenllera,m fazer companhia de es-
pecie alguma; elles estilo levantando a planta tados .) 
da estrada de forro e os documentos 'lUe O Sa. CosTA JUNIOR- Peço a palavra parf:. 
comprovam o que acabo de dizer estão na re- negocio urgente. 
dação do Jornal do Commercio, onde os nobres o SR. PRESIDENTE - S~depois de annun
deputados podem verificar. Aquelles ca val- ciada a ordem do dia é qu,.poderei dar a pala-
leiros são muito sérios e muito honestos. vra ao Sr. deputado. 

o Sa. BEVILAQUA-Mas V. Ex. não fa,llou o SR. GABINO BESOURO - Peço a V. Ex. 
ainda do parentesco. que me conceda a palavra, porque desejo 

O SR. JoÃO I>E SIQUEIRA - Então o nobre que V. Ex. me diga em que flrtigo do regi
deputado quer qu~ o Sr. Lara e o inglez mento se fundou para conceder a palavra ao 
sejam parentes de alguns dos ministros? deputado que acab:i de füllar. 

Pelo que vejq o Brazil é uma especie de o Sa. PRESIDENTE - Agradeço ao Sr. de-
Costa d' At'rica, em qne. todos são parentes. putaclo o ensejo que me proporciona para ex-
(Risadas.) plicar o meu procedimento. 

O Sa. BEVILAQUA dà um aparte. Poderei estar em erro sobre a i11terpr~ta-
O SR. J oÃo DE SIQUEIRA.-Si eu quizesse es- çã,o do regimento, mas. declaro que procuro 

Jabelecer o preceito de •1ue. quem com ferro dar-lhe tiel cumprimento. 
iere com o mesmo será .ferido. • • (apartes; o requerimento do Sr. Siqueira foi apre-
contestações .) sentado na sessão de 2\;), mas não poude então 

Para que tantas interrupções si ainda não ser lido nem sujeita a discussão, porque ia 
manifestei 0 meu pens:imento ~ entrar-se na 2ª parte ela ordem do dia. 

Desvio-me, Sr. presidente, deste caminho o requerimento foi lido hoje, e apenas lido, 
que tanto mal estar provec.-"I. aos nobres de- era. obrigação minha _imperiosa sujeital-o a. 
putados. discussão e dar a palavra ao seu autor. 
· O nobre deputado por s. Paulo, que tão Tendo ha poucoouvicio um Sr. deputado dizer 
grave censura levantou desta tribuna na pen- que eu estava procedendo com parcialidade 
ultima sessão; não póde, Sr. presidente, pela devo declarar que sou incapaz _de proceder 
sua honra e dignidade, dirigir-se á Camara assim, tanto aqui como em outra parte. 
como accusador, sem apresentar immediata-_ Ha pouco não dei a palavra pela. ordem a~ 

_ men~e a prova irrecusa.vel de suas allegações. Sr. Gabino Besouro, porque 0 regimento so 
(apoiad~s) . . Porque todas essa~ accusações de me permitte concedei-a quando alcrum Sr. 
p~r ouvir dizei· em assump~o ta~ gr~ve, como deputado a pede para encaminhar ºqualquer 
sao a base de todas que sao feitas neste re- - · ' 

""cinto"·· contra<fpatriOtícb" 'governo fü>" 'paiz:'f ·· vo.taça.o. ... ········ -·· ·· -··.-.· .. ,, ,,_,, · ........ , .. ,,,._ ...... .,,,,",,,,.,, ....... ,,,,._,,, ...... ,, ...... ,, .............. , ... ,, ... , 
deprihiem o brio. da representação nacional, O SR_. OrTICICA- Peço a palavra para ne-
a Jançam no descreclito publico, perdendo gocio urgente. 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 04/02/2015 15:59+ Página 10 de 32 

6'32 Sessfío <'m 31 d~ Julho de .iS9l 

O Sit. P:!.i;~m\,:-;T:::- Xo mom<?:nto r.m l]ne 
eu un111t!1CLlr a 01·tl~m do rlht, , .• Ex. peQll a 
pal::.vra e en con:,t1!tttrei ;\. C;1mara. 

,.\gora tam ü pll:ivr;i p~r:i negocio urgente, 
o Sr. Costa Jun:oi-. 

o Sr. Co$ta Jnn.ior- Tive u 
.honra de suuir á. t 1·ihun<t pam trazer ao co
D1iecimento da Nação gra\·es a~uso,; que se 
.davtim ua. a.dminí,;tl•i1ção do Estado 

Comtm~hendo l;c:n <t g-r.ivída<le <l;1. mínlu 
lJOsiçiio e que tenho i1ecessidnllade de mos
irar que não sou nenhum leviano capaz de 
:trazer ao conhecim'tlto d;J. N;J.ç[o factos que 
(!]ão posso mais ou menos prova.r. 

<J Sit. P~EsrnExTr.-Peço ao Sr. 1lepntnuo 
11uc rcquc!rã · u!'gcncb paru tr:it:n· do as
sumpto. 

O St~. Cos-r,, .lu:xrnR-V. r.,. qner qu'3 an 
rerp1eir;1 sem db~tlr por riue 1 

Ncs~·a. que~tü.o h:1. um deput~ldo qne d1}l'.mdü 
a. pr·•bithde ílo go•crno e outro que cm nome 
<l•i l'\ti(;·1o censura os actos do gnverno. 

Ac1ll1:c <le ser ouvi:lo o llepnbulo fJUC defcn
<lc; li pred;;o ri11e 1i Cn11111ra onça. nquel:o qne 
ataca :i;; il'P·';.!"Ularhlad:8 haYit!:lS na alta :u:l
ministraçiio do Est~u. 

O SR. PrmsrnEXTE- fü'I na e •s;;. 00 Sr;;. rle· 
puta(los. Q1rnndo houver numern snLimettet·eí 
.o requerimento n voto~~iio. 

o Sr:. . COSTA JU:IIOR- Sim sanho:·. 

PRJ:l!ElrL\. PAR.TE DA OR.DE~f DO DIA 

o !SP. co,.C!l. .Jnuioi:- - Ant<'!S de 
tnrlu, pet'!!'tmto a. V. Ex., $e ,jiL r ecebeu ns 
ínl'ot·macoes que por iuter!ne(lio tla mesa, !'o
ram petll<las po1· mim ao Mini:;terío da ,,gri
cnltur,i. 

O 'Sr.. PRE:HDE~T1,-Aintla não Yiera.rn. 

O SR. Cos'l'A .Jux1on- Não me sorprehende 
a. declaração dd V. Ex .• Desde muito que 
tenlto obse1·vado o menosprezo com que é 
ll'<\UlÚ.<L estt c:orpCJraç;lo. ( Apoiados e :l?<Z<l 
apoiados.) 

Quei·o que fü1ue cousignado que tendo 
um depafado foito '~1.:cns<Lt;üas g~<wes a mora
lida•!e do Poder l~xeclltivo, e tendo peilido <t 
48 ho1·iJ.> informnções por iuterruedio do unico 
poder com~eteote, ~~ rne;a desb cam<i:ra, o 
che1'e riu rniuískrio despr·ezau(lo as regras da 
r1mis vulgar cortez.ia, em vez tle cumprir o 
sen devei· i:1n.nrlaurlo nsinformaçõer que er<lm 
simple~. p0r inter·111•)d io d·L rne::a mandou-~s 
por íutermedio de um Llos sustentadores cb 
situacão. 

o SR .. Jo:i.o DE SLOUEIIU-Nito ~1.poiado ; eu 
exerci o meu direito como deputado. Silo M · 
cusuçi:ies sem fn11Llament o, q1ia 11do o de.-cr de 
quem nccfü~le1•a. :i.ccas.u· com documentos na. 
lnt\o. 

O Sr.. Cu~T.\ .Tu:1101~- Antes de entrar uo 
ddJate, cnj;l gm,·iila1le i:ou o lll'imeiro :~ 
l'~conhPcei·, ciuerht pH1lir uni favo:' p~soal ao 
n.,\Jre deputado por Peni:unltuco . 

S. Ex:. occnpou e~tt\ t l'ibun;t defen1lendo o 
governo dos seu~ amigos- Eu ouvia-o com 
CálUm e; uc;ixe i que pt•.iduziSSe toda \l l;U:t ar
gument11t;àn. Appello ..-.go1·a. pat•á a generosi-

Niit) h::l.t<enrlo n11mero par·:i. Yotar a nNtet·itl lla.le cl.:') S. E.e. e peco·lhe IJUe ao menos por 
~ncerrurfa , entra. em üi:;cu~~iío o pi'ojecto so- boje me delxe fa.llnt·, nã.o m;,i ioteri·ompendo 
bre incomp::iti!.Jilid<ttle5. com seus ap·1rtes; porr11rn o nobre uepu.

tntlo com prel1e n<le que fól'.t da Cainura, o~ 
O SR. P1tE$H>E::\TB - Tem ª TJ!!hn-m 0 des.;\ffocto,; elo governo, que sft.o ioumeros, 

Sr Fcli~bello Freil•é. póJem ac1·er.lltar -ciue o noore deputado está 
VozEs - Jà lHt numero. pondo em µ:-atica um pl:wo completamente 
o sr. PRE~IDE:>TE veril1c:t pela lista de. lOr•l- d:is normas de úm poder, que ~e g"\ÜU. pela 

11ro2enç,1. q1rn ra:?i.lmente ha numero 1lrt.r:1 •o- opinhlo p11iJtica, p odei·inm ·ttc\'editar que o 
tor, e por isso pede uo Sr. FeJi.,bollo Fr·cire nobre de vuta<lo propositalme:lte procura. im
Jiç1mç:i. p:ira votar-se :t ma.teria encerrada. possitiilitul' os de1°atesde modo que ;1saccusa-

Submettido a votos, e npprovndo o projecto ções não possam l'erit· os Sens :1migos. 
n. 56, qne limita os poderes elos gover~ O Sa . . folo DE S IQUEiRA - Quem perturba 
nadores do;; estudos uinLltt n1io 01•gunisn.\Jos. a1J11i os ·uebates, quqm deprime e~fo. c ,-.,mara 

. _. O sn.. SimzEDELLO (peut ordem) r equer .dis- são os que veem trazer ac:cus:içues faba:>, qu~ 
· ?<Jnsa de intersticio. na 1'órnm tlo reghnento, não podem provitr, e. dizem que tt'll.zem os 

·- Jl~ra que 0 projecto fay.\ parte da ordem <lo docuwentos dentro do l>obo. 
·'c:ífa. d e amnnhã. O Sr-:_ CosTA JuxroR - 01wi o nobre 

Cousultud:i. :'.\. Gamara, e npprovudo ore- deputado; OUC<'L-me a.gora, peço-lhe :por espe-
1uerirueuto do Sr. Sm·zedello. • cinl fa.vor. Q1iein deprim3 o:; brios do Con-

Submettido a votos, e approvado o reque- g1·esso ..• 
r'imeu to de nrgeocb do Sr. Co~t<t Jullior. (1'1·ocam-'scditfe1-entes apa~·ies.) 

Consultada si a urge~cia conecdida. devia Assim é imp03siveL Peço a Y. E:c que 
ter etreito immediato, n. Camara respondo me mantenha a. palavra, e cr'eio que v. ~x; 
affirmativamente. o für:i. peto pr<istigio merecido de que gosa, . . -, .. _.. . . .. 

,.• " . • • - 1 .... ·~ ' . ....... ~ . .... . . . .. , ·~ •.• , •• , ., 
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011 então ver-me-hei obrigado a retir-J,r-me da I cansar indignação a todos os brazileiros, que 
tribuna, qne me foi confiada pela Naç::i:o, o se- antes de tudo querem a moralidj,de e o credi
rei obrigado a ir para a imprensa defender to da Nnção a quem pertencem, e muito mais 
interesses, que deviam ser discutidos aqui. devem contristar, quando está na consciencia 

0 SR. PRESIDENTE-Peco aos nobres depn- de todo_s_ que a imrnoralidade campeia, nas al-
tados que não interrompam o ora.dor. tas re,~1oes do E:$tado. . 

_ . Esta, na l·~mbrança de todos o modo bri-
o SR. Co:;:TA JUNIOR- Na? creio, como o lhante porque cahiu das altur:i.s do poder o 

nobre deeutado, que se depruna º·caracter rle 1 governo provisorio, não querenrlo. tomar. co
uma Naçao trazendo-se ao conhecimento del~a nhecimento da conces-são do porto 1las Torres. 
factos que i:e a~~stam das normas da mais Todos sabem qual a historia dessa conces
vulgar honorabll1dade . são impugnada pelo ministerio do governo 

O SR . .ToÃo DE SIQUEIRA -Teria razão si o provisorio. · 
facto fosse verdadeiro. Essa concessão foi p·~dida por um cidadão 

0 SR. c(lsTA .TuN"rnR.-Comprehendo n. gravi- digno, que cli:>pens;1va a garantia de juros e 
que viu-s0 com seus direitos preteaidos. por

<lade da. situ1:1ção que eu proprio criei para que o sr. marechal Deodoro, prefel'indo dar 
mim, sabia. de antemão que indo ferir de - t" t d d l 
um mot.lo rude interesses inconfessa veis, expansao aos sen imen os a anuza e pessoa ' 
assolaria contra mim essa matilha que de certo tez ª concessü.o ª outra pessoa. 
tempo para cá vive explorando os cofres iles- O SR. Jolo D~ S1QUEitA dú. uma aparte. 
ta Nação com gra.ve prejuízo para o prestigio o SR. CoSTA JUNIOR- Sr. presirlente, em 
e para o credito do governo republicano. triste posição se acha collocado o governo da 

Tomando esti1 posiçúo fiz por puro patriotis- Naçüo com as defesas que delles se fazem 
mo. Ninguem a attribu_ira por certo a qual- neste Congresso. Quando um representa.nte 
quer interes~e contraria.do, ou a qualquer cio paiz vem á. tribuna para accusa.1-o de fa
desgo>to que entre mim e os homens do 110- ctos desta ordem, os seus sustent -dores não 
der tenha exi:-tido, porque devo dizer ant~s negam a, existencia do fü.ct.o. apenas allegam 
de tudo que não conheço as escarlas do pa.lacio que outros abusos, que outros desmandos se 
lta.mar:i.ty, nunca. precisei subir as escadas commetteram ! Isto é n. confüsfüi m,ds. termi
<los ministros da. actual situação. nante de que no terreno legal, o governo 

Fallo tão somente por amor dn. Republi- esth conrlemnado, é réo conf'esso. . 
cn, que desgr:1çadamente esta sendo tortos os o que em preciso, era que o nobre ministro 
dias ludibriadn, vilipencliada pelos poderes su- provasse q11e a concessão não estava feita ou 
periores a ponto de em todos os cantos, a todos que não era immoraJ. 
os momentos, ouvir-se :L comparac;io entre (Apartes dos Srs. Joüo de Siqi1eira e do S1·. 
a. moralidade da Republica e a, moralid:tde da José Mariano) 
monarchia. Senhores, estas questõ8s não podem ser 

Nlng-uem póde pôr em dmri~a o meu intuito trata.elas de:ite modo. Vejo e sinto n. tempes
republicn.no . Antigo mouarch1sta, tendo pres- tade que se levanta contr,1 mim, já. esperava. 
tado ao partido liber::ü desde a. minlia. mocida- A verdade ha de provar-se; mas antes disso, 
de todo o esforço de que ern. capaz, annos appello do juizo dos a.migas do governo, pam 
antes de 15 de novembro senti-me enjoadoc om o juízo dos meus compatriotas. 
os abusos que se tlei·am DOS ultimas annos da- O Sa. JosÉ MARIANO-O que se quer é que 
-qnella 1nstituição. . . não não venham accusar sem prova.s; cite os 

Entendi que parn. o Brazll elevar-se a al-
tura a que tinha direito entre os povos ame- factos. . . 
1-icanos. era preciso que se est:1.b~lece3se? go- O ~!1· CosTA Ju~10R-Cre10, Sr. presidente, 
verno do povo pelo povo, destrurndo assim os· ter ,Ja -;demonstrado_ que os deputados que 
:iutores de tantos males, do antigo regimen. apoi::tm o governo, nao o defenderam,_ antes 
E. vx. de've compr~l1ender que sendo esse o homolog<iram a· escandalosa concessao do 
meu intuito, devo estar completamente aca- por~o das To~re~. . . . . 
·trunbado deante do qne se passa actualmente Arnda mais, e conhecvla, a triste )11stor1a 
na Republica Br.Lzileim. . . . do contracto de saneamento desta capital. 

Si no outro regimen a adv?cac1a admm1~- o SR. JoÃo DE SIQUEIRA.- Condemne pri-
trati'\"a, esse cancro riue corr?e o T~esouro e meiro o Congresso medico que foi quem lan
-0 cr~dito da Nação,_er_a uma iodu?ti:H• ex:plo- çou esta idéa .. 
rada, nenhum ·braz1le1ro de patr10!1smo po- UllI SR .. DEPUTA.Do- Não apoiado· não in-
derà contestar que DO actual regime? e~sa dic;u o q°ue se quer fazer. ' . 
indusfrfa. infüme centuplicou; e com~ Ja tive . . . ~ 
occasFio de dizer, essa.s fortunas rap1das, ad- O SR. _co~TA JUNIOR- Ja d1s~e,_ senhores, 
queridas -por homens incapazes .•• esse fausto q~e? primeiro gover?-o ~a Re~ubhco., ? pa
·ostêntoso, esse luxo com tanto apparato, deve tr1otico governo prov1sor10, muitas veze::., por 



Cilrnara dos Depctados. lm~esso em 04/0212015 15:59- Pàglna 12 de 32 

68-~ sessão em 31 de Jull1o de 1891 

a.mor ã republica, teve necessidade de ta.zer tes e~pertall!ões, que, se por si não teom t•e
coocessões dolorosissimas; mM nilo teve uuvi- lações nas altas regiües, teom habilidade de se 
da em s11crifieu.r talvez o futuroda l~publica., servir dos parente~ dos ::i.dvo~ados para mais 
lleganU.o o seu concurso a esse contracto em iacitmente conseguirem o sc·u~dm. 
favor <lo chamado saneamento, oppoz-se a O S.R.. PRESlDEN'E -Devo observar ao Sr. 
esse contl'acto, demonstrando· de modo bri- deputado que já decorreram os vinte minutos· 
lha.nte ao Presidente da Republica., que elle '· E d. · . . t d d que v . x:. pe m . era um ataq ne crumooso con r-a as ren as a 
Na.çã.<r; que tal contracto decentemente não se O Sn.. COSTA Jt'NIOR-Etl não pedi tempo 
podia fa.Zer. limitado. 

Eutreto.uto, log-o que sahiu o govc!'DO pro· o Stt. PaESIJJE:<:TE-Pois pareceu-me que 
-visorio, um dos primeiros cuid<tdos do Presi- ~m. e tanto que lhe concedi a pl1.la:na apenas 
dente da Republion, foi leva.atar a questão, por vinte minutos. 
exig'indo do sr. Bar-lo de LnMna. que impe-
trasse d::i Intcndencia M:unicijl<tl '" ccnce::;são VozES - Falle, falle. 
de semelhante monsti·uosidade. O SJ?.. CosTA. Ju!\'1'.0l\ - Vou entrar ugom 

o SR. JoX.o 1rn StQU'l!lR.>..- Como prova que na questãú da estrada. de Tauba.tê ao Amparo 
foi elle ~ na qual são advogados os Srs .. L<tra e ... mas 

que pertence de fücto a.o advogado admiois-
0 SR. Com1. Ju~10a- O St. geioeral Deo- ti•ativo Dr. Pcdl'o de Bnrros. 

doro sabia bem o que r1i zia1 elle podi<t bem 
conta:rcom o ~eu primeiro ministro, que nad:i O SR. JoXo DE SIQUEIRA""' V. -Ex. pela 
mais lhe po.lia neg:tr desde QUe se 1irestou a su:~ honra tem. 91.>rig-a.çllo d.e provur o que 
acceiur o poder em troca da concessão do altirm•~· 'f' 
Pol'tO das Torres; 0 sr.Lucena se t inha. collo- Vou snti;;razer uo nobtoe deputa.do. V. Ex. 
cado no plano iuclinado das concessoes i!le- como magistrado S.'\be bem que em tlireito ha 
~aes; foi logico st1jeitn.nclo-se logo depois a. djverso~ systema.s de pro'"as. 
oo suneo.mento. V. Ex. deve saber que não é preciso que 

E' prec!Bo que se Sl\iba. que ~\ concessao do um deputrulo tenha qualquer papel na nlgi
porto dás Torres e ;i. actual concessão do sa- lleiro. pa.ra provar il nação que houve um 
neamentoror:un feit..s pelo ma.recha.! Deodoro, e:;pertallião que precisa ser repelli1lo pelos 
que segundo a nossa fôrma. rle governo, é homens de ~m . 
respoos:i.vel pelos netos do Poder Executivo. Nesta questão, a. prova. mais diflicil à a. 

provn documental, e como já disse, o udvo-
0 Si~ . Jo1..o DE SIQUEUU.-Depois que, disse ~a<lo administrativo, verdadeiro réo .. . bem 

que o que V. Ex. afilrmava não ern verdade, sabe que tem sobre sua cabeça, como a espa.
V. Ex. nü.:i podia affirmnr cousn algum~ sem da de J)amocles, n. opinião dos homens de tem 
documentos. que se revolt-im, que oão tolera!ll nern can-

o SR. CoST,\. JUN!oa- Appallo do Sr. Joíio sentem tão torpe industria . . 
de Siqueir<t, o homem que todos os dias bate- Mas em direito.não é só a prova. documen
se com denodo invejavel em favor do Sr. t al que raz re, e até os escriptores de direito 
Lucena; para o juízo da nação. crimmal sustentam qué a melhor prova é a. 

E' preciso que fique bern consignado que circumstaocial. . 
todas est~ concessões foram feitas faltando o Vejamos pois, si posso provar 'Dela. prova 
Presidente da Republica a uma. affirmação por circumstancial e pela prova testemunhal, que 
elle feita, Eob sua assignatnra, porque oin- não sou tão fu1·ibuuâo como hoje dkise no 
guem ignora que dias antes destas conCeS5õ~ Jorn.aL do C'.011111iercio o Dr. Pedro de Barros. 
escandálosas, o marec:ha.1 sentindo-se coacto Sou homem de coragem civic."\ ; tenho 
-pelo g overno provisorio, teve necessidade de tanto medo do opera.rio como do presidente · 
e:x:peáir um decreto, decl<tra.ndo que depois da- Republica. cu como do primo irmã.o da. 
daquellu. data em diante nenhuma concessão mulher do mesmo presid.ente. . 
se faria. R.espeito mais ao operario,. homem. de bem, 

Todos nõ;;_ sabemos que esta classe de es- do que um salteador por mais alto que esteja 
-pertal.hões de a.dv"gados administrativos pa- collocado. 

· · gando com o credito e o dinheíro <la nação, Esta resposta é dada ao Dr. Pedro de Bar- . 
co,mprebendem bem que taem sobre si volta.- ros para. que fique sabendo que tem deante de 

. 'dos os olhos dos homens de bem que não pac- si não um fllribundo, mas um deputado que 
tuam com immoralidades desta ordem; e úes- tem a coragem dos seus·actos,. que tem uma. 
ta certez:i. resulta. que não costumam deixar vicW. cbscura, mas · não muito c11rta, e que 
recibo. nunca trou:s:e em almoeda. -as suas relações 

Todu. a. gente os encontra. · nas_ secretarias com altos funccionarios ·para conseguir· pre
so1,icitando-0s pr.ivilegios, e emquanto se pro- vilegios. 
cessam os documentos, apparecem sempre es- ·- .J?eY?!.?.-t\t~ Je tudo1trazer a.o conbeci!Xlenta. · 

........... ·- · ·~ . 
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de meus collegas um facto que envolve11-me 
nesta CJ.ltestão de privilegio-n.rlvogacia admi
nistrat 1 vi~. 

Estava na rua tlo Ouvidor a conversar em 
politica em companhia de tres ou qna.tro col
legas alguns da minoria governista, (riso), 
quando um moço sympathico cujo nome não 
conheci<i, profügava actos immor.1es, de con
cessões escandalosas e toda esta serie de cri
mes administrativos que se dão no ministerio 
do Sr. Lucena. 

Como um dos meus collegas referiu-se a este 
moço, soube que elle era filho do Sr. conse
lheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira. 

VozEs-Oh ! 

O SR. CosTA JuN1on- Lamento a posição 
do illustre deputado. Não quero nem sou 
mesmo obrigado a fazer a defeza dos hones
tissimos ministros do governo provisorio, por
que ainda não vi em em questão su~i probi
dade, o que dolorosamente me surprehende é 
que semelhante accusação parta do illustre 
deputado por Pernambuco. 

Sr. presidente, tomei ·assento na consti
tuinte ao la1lo do meu collega. Eu era amigo 
do governo provisorio ; e como não conheço 
a nova pragmatica, continuo a ser. Naquella 
occasião ninguem excedia o nobre deputado 
em dedicação áquelle governo. S. Ex. a 
todo o momento, a todas as horas fazhi alarde 
de sua admiração por aquelles talentos, en-

0 SR. PER~A)IBUco- Não sei a que vem deosava seus actos ; e na constituinte nem 
este oh! uma vez se levantou para accusal-os. O il-

0 SR. COSTA JUNIOR-O Sr. conselheiro lustre deputado co.mo representante cht nação 
João Alfredo é um dos homens mais distinctos tinha o dever de zelar pela boa administração 
do paiz; um homem que, se teve erro-;, sahiu dos negocios p11blicos ;. e porque não os ac
das altas regiões do poder sem ter, tal vez, o cusou naquelle tempo 1 
necessn.rio para manutenção de sua familia, o SR. JoÃo DE SIQUEIRA-Dei a razão 
no dia, seguinte. (A.poiados.) daquell::l. bancada: para n[o enfraquecer a 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA-Razão pela, qual Republica que se iniciava. 
o filho não po1lerá levantar accusi.1.ções sem o SR. ALMEIDA PER:N"AMBuco-0 que enfra-. 
provas. quece a Republica é a immoralidade. . 

O pae foi a.c:cusado e sahiu enxotado do go-
verno por f..ctos escandalosos. o SR.. COSTA JUNIOR - Quizera que em 

relaÇ'lo ao governo provisorio o illustre depu-
0 SR. COSTA JUNIOR-V- ·Ex. sabe que tudo fizesse o qüe estou fazendo agora; por

muito a contragosto trago para esta cliscussãc que é preciso que diga-não desconheço os 
o nome respeitabilissimo do Sr. con:;elheiro perigos que corro; tenho aiocla deante de 
João Alfredo Corrêa de Oliveira. • meus olhos o cadaver eusaogueniado de Ro-

o SR. PER.N.urnuco-Um dos homens mais mariz .•. (Reina na sala completo silencio ao 
distinctos do regímen passado. orador p1·oferir estas palavras.) 

O SR. CosrA. JUNIOR-Fui sempre adverso O SR. Zil1A (coin ene~gia) - OuÇam ! Ou-
intransigente dos conservadores; mas, mesmo çam ! 
trabalhando em arraiaes oppostos estudava os o SR. CosTA JUNIOR. ••• não desconheço ·os 
caracteres dos homens do nosso paiz e, é pre- perigos a que estão expostos os que teem a 
ciso dizer-não h ;t confronto possível entre os coragem de dizer a verdade aos homens do 
homens de então e os de hoje~ (Apoiados.) pod~r. Por isso quero que fique consigna~a 

O Sr. senador Candido de Oliveira, · meu esta differença: v. Ex. accusa os que cahi-. 
amigo e ao lado de quem achava-mé na. occa- ram; ·estou accusando os que estão no poder. 
sião do desastre, tinha 14$ no bolso; e sr não 
fosse a geoerosidade de um amigo, elle não Continuo a exposição que ia fazendo, de que 
teria dinheiro para viajtir á Europa. me desviou o nobre deputado por Pernam-
. O conselheiro Lima Duarte, popula):' em tluco. · · 
Minas e querido em todo 0 Brazil: homem S::tbendo que era o filho do Sr. conselheiro 
que tinha uma fortuna colossal, pelo exerci· João Alfredo que alli estava fallando, entendi 
cicio da caridade, pela magnanimidade do seu que não era regular que aquelle modo de 
coração, ao cahir a monarcbia estava quasi pensar sobre as cousas publicas · p:trtisse delle, 
·pobre: e tantos outros, que seria longo enu- e, dirigindo-me áquelle moço, disse: V. -Ex. 
merar. não tem tal.vez o direito de fazer estas obser-

vações, porque um dos ·maiores attentados 
O Sa. JoÃo DE SIQUEIRA-Este confronto, contra a authonomia do meu estado, feito 

V. Ex. não deve fazer com os que ainda não pelo sr. Barão de Lucena foi uma cooce8são 
·sahiram ; mas com aquelles que já , sahiram · feita ao sr. conselheiro João Alfredo, se-

0 SR. ZAMA-Mas o Sr. deputado é que não gundo vi em uma noticia. de jornal. · 
tem o direito de . exigir confronto dos minis- A isto respondeu o Dr. Pedro Com~a de Oli· 
tros do governo provisorio de que foi dele- veira; V. Ex. está enganado; meu pae nunca 
,gado de .confia"Ilça. pediu privilegio ao Sr • . Barão de Lucena, a 
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concessão a que V. E:x. se refere foi d:l.da. uo 
St'. Peclro d~ Barro> eu outros. 

: .. e por ellc; vendida á compa.uhia de que 
meu p:te é preshlente. Disse··tne mais o fi
lho do St·. Joü:o AlCt•edo: 

Qunndo eu vi nos jornaes a noticia,incommo
dei-me; ful ter com meu p:ie :10 escriptorío, e 
elle disse-me que realmente :t. concessão era 
esca.ndalo.s11, que ent vez de se dar a concessiío 
'ao Dr. Pedro de Barros, primo irmão da mu
lher do Presidente da Republi~ •.• 

O Sa. JoX.o D~ SiúwEiRA:- Kã.o ha hl. 
o Sa. Cos'l'A JuxrnR ... melhor serfa qlle se 

desse direct.·m~ute á companhia, porq\le ao 
menos os accionist;.'ls n~to seriam sac1·iftcados 
:naquQlla enorme qtumtia. En então disse ao 
Dr. Pedt•o Corrêa. de Oliveira:-V. Ex. foi 
mal em fazer eS&J. declar<J.Çâú; eu sou deva
tndo da op,,osíção, e tenho muito desejo de fa
:zer füo della. E. s. Ex. r·e~pouueu-me: -
Peço a. V. Ex. que o foçn, qne declare que 
este pt•i1•itegio pretence ú conipa.nliia a que 
meu pae pre::;ide, porque o comprou, m;is tiue 
nenhum favor pes:;oal fol feito uo con:;eHieiro 
João Alr!'edo. 

· Penso, Srs. que de'lic ter algum vuloi· 
este r.lepoitr..euto. ( .. lpofrdo~). 

O Sii. Jo:\.o DE SI~VEm,\ -Si 11ou1e com
pra, lwuve tr:1n~{'e1·encia, e a tt•at15l"e1·0:.icin 
não e!ii5te no Mini:>terio d;\ Ag-i·íeultLll'a. 

O SI:. CosTA Ju:-wln.-.\. pro1•n testemunh:i.l 
tem t;tmL~m o~ seus pel'i.;;0~, No im~;;ente 
caso, não m~ pnS$:.\ nem por son1bras, pelo 
pen;;:trnenlo a hl&a de q_ué o D1·. Pedro do 
Õliveir<L :,:ej;i capuz de negar, porque ct•c10 
que e um moca digno e rlistincto, e estou 
certo mesmo de que S. Ex. tio.hu. todo o 
:uteress~ em que este facto fo~se lev,ulo ao 
conhecimento du nnção, por11ue elle o disse 
sem relmço, deante do con~clhdru Rm;u. e 
Silva, um dos grandes caracteres qne lwnram 
ainda o governo com o seu auxilio e com o 
setl a.poio. Creio, mesmo que a declar;\ÇÜo foi 
ouvida pelo nosso collega. Dr. lnmounier 
Godofreuo, e creio até, mas ii:lo n.tirmo, por 
mais d.Jus engenheiros; cujos uomes tlU poLlia 
aqui declarar, si nã.o tivesse, como V. G::r. 
sabe, sido apanbado de surpreza neste debate. 

O SR. SEABRA. - V. E"'. está provaDllo 
que dtsse o que ou>"iu; mas t1ã.o e~tó. provando 
o facto . 
• O-SR. JoXo DI;: SIQUEIRA- Nenhum:i. com

panhia compr<J, nma concessão sem a s::tncçào 
do •• M.inisterlo da Agricultura.. (Ha outros 
api:wtes .) 

o SR. COSTA Jill>J:OR - o nobre deputado 
por Pe::>naml>uco in$iSte n.iuda, e tem razão. 
EUe disse uestatrHmna que 111e putveriS<tria 
e com testemunhos tão respeita.veis, parece 

que S. E:s: • . não C">nseguirâ. E' evidente l'{ite 
c~tou cc;m a verdade. 

O Srt. Jo.Xo Dl" S1QuEmA - Nilo otrendi a. 
V. Ex. 

O Sn.. COSTA Juxrort - Produ.m a provt1. 
testemunhal ; peço uinda l icenç:t a V. Ex. 
pa.m produzir ngor:t a provu. circumstu.n
ciat 

lnformo aos meus colli?ga.s que o Dr. Lar:i. 
que figu1·l'l como concessionario d::i. estrada 
de Taul.J:.Lté ao Amp:tl'O, teve jil. ignal pretcn
çiio no domiuio do governo provi~orio. 

O S& .. Tolo DB SiQTJEJR,\ - E te1re defed
mento. 

O SR. CoSTA JUNIOR - O Sr. Dr. Lo.r:i 
pediu ao dis.tincto Si>. Francisco d:t Sih·eit':J. 
Lobo que i11ila~<i$~e do míuistro da <•gricultura 
de ent<lo si cm po~;;iyel coucedet-se füJUeUe 
priYilcgío. 

O ministro (lo governo provlsorio,€st ud.M rlo 
n. questão, comprehendeu, e comp1·e l1endeu 
muito IJcm, que semell1u.nte couces:;ií.o eriL 
contrarh aos interesses da. Uniilo. 

O SR. Jo.Xo DE Sr1JU1mu - Eutrehiulo, 
deferiu-a, mtrncla.ndo hwr"r o cu1i1petente 
coutmcto com garantia de juros. 

O S1L Co~T.\ Ju:-.IOR -:- \'ou lú, é preciso 
que o nobfü deputado me deixe füzer :i, minlia. 
exposição. 

ú ministro da ugricu1turu. de então, com
prci:endeodo QlW não c:·n ll:ltt•iotico. que 
nenhum i-esuitad.o proviJ1ha par;~ o Est:.i.llO 
siuii.o a anniquilação de 'parte das l'i?nda.s da 
Estr:1<la de Fer·ro Centr<tl, entende 11 riu e não 
podia fazei· semcihaute concessilo ; lleclarou 
que do motlo :tlgum '' farl:i., nolll com g:\
i'auUa nem sem ellu .. 

O Sr. Dr. Lara., en ten.clendo que ú. occasiii:o 
não era azada, recuou. Não conheço - a Sr. 
Dr. Lal'(t. 

O Sr.. Jo::i.o DE SIQUEIP..A.- Um engenlLeiro 
distiuctissimo. 

O SR. CoSTA. Jç~roa - Imagino que sim; e 
tomo • ~ liberdél•lc; de irn<.1glua.r bmbem que 
tle>e ser um homem huoil, diplomatu. e 
conn~cedor destes meandro~ d:.i. advocaclá 
;ldnünistl·ativa. Cahrn o governo p1·ovisoi:'io;. 
Yeit1 o governo das concessões . 

O SL~- JoÃo DE SIQUEIRA- Oh! Essa é 
im paga vel ! ( H o. o i!tros apr,wt cs. ) 

O SR. CosT,\ JUNIOR - Veiu o gcvemo d.e 
um 11omem que não :;abe resµ eitu.1· a. Consti
tuição tl.o pai;: que elle autorit<ttfamente 
governa; veiu o go\'eruo de um homem 
que honiologou netos de governadOt'es CJU6 
diswl viam o co.ogresso que lhes era nd verso ; 
veiu o governo do Sr . Lucena.; e então o , 
Sr. Dr. Lara cm tendeu que aquillo que não 
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pôde obter cJo primeiro, poderia obtee elo se
guudo; proc11ro11 os cnnae.; competentes, lan
çou mão do r11:esligio J.o Dr. Peuro de H<trros, 
homem que pode ser muito honesto, mas que 
e suspeito nesta. que:>tii.o, por ser . um dos 
mo.iore:; J'req11entauores do pala.cio ltamariity e 
i)arente pt·o~imo do Pl'esidente d<~ Republica. 

O Sr •• Jolo DE StQt;EIRA - N<'io apoiado; 
appello para o Sr. Glicerio, que foi ministro 
tla ag-ricultura e que não conhece o Dr. Pedro 
de Barros. 

O SR. CosT.\ Jr.;xror:. - ~ão estou tratando 
do ministerio Glicerio, ellc não precisa. de 
defesa, porque tem bastante ln.lento para 
fazel-;1 por si; mas inform.) ao nobre deputado 
de que ao I:tdo do Sr. Glicerio enco:1traril 
toda a bancada p:rnlista. 

O Sr.. Jolo DE SIQUEIRA- Digo que tan
to o Dr. Pedro rie Barros n:i.o frequentava. 
o pa.lacio Itam:trJ.ty, qne podia. i1woca1· o t•!S
temunho dos~. Glicerio, que não o conhece. 

O Sr:. Bt<:nr .. \QUA-E cn. contestancloa. V. 
Ex: . , in\-oco o tl'stemnnho do w~rinlio <lo :;o
nernli:;simo. (!la outro~· c11m;·tes.) 

O SR. Co:<r.\ .Juxron.- Pois o meu collcgn. 
não Ye qnc eslon fallnndo <lo presente, e 
não me c;;ton 1·e!"erimlo ao passado l 

O Sr. ür. Larn. asso.:ion-so ao ~1·. D1'. Pe1lro 
tlc B:11·ros e i1n dia 11 1lc m:u·ç•J, na se
crcfarh d:~ ju~tiça, de:mt.; Llo pessoas c11.io:s 
nomes cit:1r1~i si fot· c.mte:;lttdrJ pJ!o Dr. 
Pei.Jro lle ll:H-ro:;, houvo u:-im c.>nl't'L·encia 
entre o S;·. Lt:cenn. e os Srs. Dr.s. Lara e 
Pedro de Danos, o rlessn. conrercnch rcsnl toa 
a concesdii.i) tl:i, estrada <le Taubaté ao Amparo. 

Nessn. con í'•3rencia o Sr. Lucen:t declarou. 
nã.o ao Sr. Dr·. Lara, mas ao Dr. Pedro de 
Barro~, que a concessão lhe seria. 1'eita. 

Creio que niio preciso ir· além 11.a provtt. 
O Srt .. fos1~ l\ü.RIAxo- O nobre deputttdo 

pt•ovou ar•ellaS que nii.u inventou nada, mas 
niio provou o facto. 

O SR. JoXo DE StQUEIRA- E a. transferen
cia ~ Não :;e esqueça da transfe1·ench. 

O SR. Cosn. Juxror:.- Devo dizer, senhores 
que não sou füo pouco a ti lado p:tr·n. acreJitar 
que meus argnmentos convençam o nobre de-: 
puta.do rior· l:'eruambuco ... 

O SR. Jolo DE SIQUEIRA.- O que queremos 
são provas. 

O Sa. CosTA JuxroR-Que. mais querem os 
illnstes colkgas 1 O nobl'e deputado por Per
namlrnco que, com tanto calor defende o go
verno, como o jnstitictt. das accusüções feitas~ 
Fa.zendo accusações pamllelas. 

Isto pT'õva que estou com a verdade, com 
toda a. opinião pub!iCD. do Brnil, que condem
na a·immoralid,lde que carnpêa nas altas re
giõ3S tio Estado. 

Pois, senhores, nü.o se comprehende que· 
mantende-nos em franct opposic;ii.o ao gover
no, t.lenunciando esses factos no JHrlamento, 
com promettemos de alguma sorte o futuro da 
Republica. '1 

Creio poder afirmar que a maioria, do Con
gresso Na,ciooal, incontestavelmente e hsotil 
ao govemo. 

E porque isto, Sr. presidente~ E' possível 
que a maioria do Congresso proceda leviana
mente, quando .bem compreheocle que assim 
póde fazer perigar a solidez d11 Republica 't 

E' possi vel que este.; homens tudo sacrifi
q11em assim por mero capricho~ Não, senhores. 
o facto ele estar o Congresso Naciona.l em 
grande maioria, em hostilidade ao governo 
actual, ê a prôva cabal de q ne a naç:ão não 
appt·ova. a sua política. iilegul e anti-republi
cana, que ella não pode s3r cumplice desses 
Llesmando:;, tlesses despe1·Jicios. <.le.;ses abuso:; 
qne quotidianamente se praticam! (Trocam-sc
ca;·io.s apm·tes.) 

O Sn.. Prmsror-:xT10:- Peço licenç:1 ao nobre 
1lup11tado pnr:~ o!Jsor,·ar riue n. sua mgencia 
tinhn. nm prazo leg-al, o j:'L foi cxccrlitlo, por
riuo o n .bro 1\cpnt:t•lo estiL hn. mais de uma. 
hor.'.\. n:i tr1bun<t.. 

O Srt. Co3T,\. JGxron.-Dcntro <lo 5 minutos, 
tlci:rn.l"ei a trilmua. 

O !;R. CvSTA .Tuxwr:,-Sr. presidente, creitt 
ter 1lemc1nstrado qne e in:;n:5tentarnl a po
sio:iio do Sr. B:trii.1 de Lncen:i, e 1 lcvo dizer a. 
V. Ex. ri11e est1. questão se levantou, porque <> 
no!1rc rlc;rntado por Pern:unl.Juco, lern1!0 pelas 
fltias sympatllias pes::;oacs ao Sl'. Lucena e ao. 
Sr. President1J dn. Republica ..• 

O Sa. Jolo DE SIQUEIR.,\-Estit enganado; 
estou cumprindo o meu uever de represen
tante da Nltçil.o ! 

O StL CoSTA Juxron. •.. cumprindo confor
me j ulg<• o seu dever de representante da 
Nação, vem l'!'l5pcnd8e com accusn.çücs paral
lelns, tendo a infeliz lembrança. de, apropo
sito de c:rnsuras, fazer outras censnras. 

Pedi informaçõ3s. Não querin. nccusar no 
parlamento o Sr. Lucena, nem niesmo con- . 
testar n suu. probidade, mas as repepdas ac
cusações do nobre deputado ao ex-ministro 
da agricultul'a me obrigam quasi a declarai~ 
que o SI'. Lucena n:i.o ê ministro dos mais 
correctos. 

Sr. pre~iilente, não quero acompanhàt• o 
nobre deputa.do, trazendo para aq ni, <t. analyse
úe actos do Sr. L11c0na qne tornam contesta
vel a su:1. llom)rnlJi:idade. 

Si · quizes::;e poderia trazer pa.ra o parla
mento, por' exemplo, ess,i qnestão ue desap
propriuç:i.o, essa que:stão de Santo Andrá, que 
constitue, na .-~rtladc, um cOrJJO de delicto. 
contra aquelle ministro. 
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O SR. JoÃo DE. SIQUEIRA-Não traga ca- Pedro Chermont, Matta Rteellar, Costa Ro
lumnias dessas, produzidas pela politicagem, drigues, Pires Ferreira, Martinho Rodria-ues, 
para. dentro do parlamento ! Beze!'ril,.Toão Lopes, José Bevilaqua, Go~çalo 

O SR. CosTA Jurnoa.-Poderia dizer, sr. de Lagos, Nascimento, Pedro Velho, Epita
presidente, que 0 Sr. Barão de Lucena não é cio, Couto Cartaxo, Sà Andl'ude, José Maria
nen\lum Catão. Por exemplo .•. g• um<t ques- no, Joaquim Pernambuco,Juveucio de Aguial', 
mo de diulleiro, mas que patenteia, que não André Cavalcanti, Pereira de Lyra, .Meiro 
tem mnita razão o nobre deputado. Refiro- de Vascooc~l.los, Lui~ de Andrade, Espírito 
mG ú questão das ajudas de custo. . ·' Santo, 01t1C1ca, Gabmo Besouro, Oliveira 

Entre os diversos governadores nomeados V_alladão, Felisbello Freire, Zama, Garcia 
pela Republica, o do Piauhv, recebeu 1:50D$; Ptre.s, Se.•rnrino Vieira, Sa.ntos Pereira cus..:. 
o das Alagôas recebeu 3":000$; ao mesmo todio de Mello,Amphilophio,Cardoso de ~lello, 
tempo o sr. Barão de Lucena, que era intimo Medrado, Moniz Freire,AthaydeJunior, Fon
do palacio Itamaraty, recebeu 8:000$000. se.ca ~_Silva, Alberto Brandão,Oliveira Pinto, 

V1rg1l!o Pessoa, Frauça Carvalbo,Baptista da 
O SR. Jo.Xo DE SIQUEIRA da um aparte. Motta, Fróes da Cruz, Sampaio Ferraz, 
O SR.. COSTA Juxroa-Lamento a boa fé e a Aristides Lobo, Viohaes, Thomaz Delfina, 

credulidade do meu colleg-a na defez:.i. do .AntonioOlyntho, Badaró, João Pinheh'o. Pa
Sr. Lucena. · - citico Mascarenhas, . .I:eonel Fi1~10, ctíagas 

Os factos encarregam-se de mostrar de que Lobato, Jacob da Pa1xao, 1~ranc1sco Veiga., 
lado está a razão, e que o meu collega està. Costa Senna, Gonçalves Chaves, Amarico 
illudido. e vou provai·. ' Luz: Feliciano Penmt, Dutra Nicacio, Corrêa 

O nobre deputado por Pernambuco, que- Ra.bel!o, Manoel Fulgencio, Aslolpho Pio, 
rendo defender a excepção odios<l. e illegaf Aristides Maia, Carlos Chagas, Costa Ma.
de ter o Sr. Lucena recelJido 8:000$ ao mesmo clrndo, Domingos Porto, João de A veliar, 
tempo que os seus collegas recebiam 2:000~ Ferreira Ra\_iello, Bueno <le Paiva, .loflo Luiz, 
dis e que elle teve prejuizo, porque é maior Ô Francisce Gllcerío,.cezario l\lottu., Doniiogos 
ordenado do juiz dos feitos da fazenda do que de .Moraes, Adolpho Gordo, Carvalhal,l\fursa, 
o de governador. · Costa Junior, Alfredo Ellis, Leopl)ldo de l3u-

Informo que o Sr. Lucena não é homem lhões, Guil.-mi.rties Natal, Azereuo, Bellarmino 
correcto como o nobre collega imagina; por- de .i\lendonça. 1\farciano do Mag-alhitl!s, Edu~ 
que o Sr. Lucena1 tendo recebido 8:000$ de ardo Gonçalves, Lncerda Coutiullo, Pereira 
ajudas de custo, recebeu tambem o ordenado da Costa, Antã.o de 1',aria,. Borges de Me
de juiz dos feitos. · cleiros, Alcides Lima, Abreu, Cassiuno do 

o SR.. ZA.)rA. _Não se admirem disto! Nascimento e Menna Barreto (97)~ 
Qv.od abundat non noscet. Não havendo numero para votar, fica pre-

O Sa. CosTA JUNIOR_ Prometto do alto judicado o requerimento do Sr. Baptista da 
desta tribuna que, tod<J.s as vezes queche- Motta e contínua em discussão o projecto 
garem no meu conhecimento quaesquer coo- n. 5 B, sobre incompatibilida<les; 
cessões, virei apresenta!- as, porque quero 
n:ostrar aos. inimig?s da Repubhca que o par
tido republwano amda tem, na s;:;a maioria, 
home1~s de bem que não pactu::i.m com a im
moralldade do· presente e teem contiança na 
moralidade llo futuro. 

VOZES - Muito oem; muito bem. (O orador 
·foi abrapado e muita comprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE annuncia a conti
nuaç;.ão da 3a. discussão do projecto n. 5 A 
sobre incompatíbil.idades. ' 

q SR. BAPTISTA. DA. MOTTA - Requeiro o 
encerramento da discussão. . 

· · ·Procede-se à votação do requerimento do 
Sr .. Baptista da Motta. 
··o· SR.. PRESIDENTE - Votaram a füvor 54 
Srs. deputados e 29 contra. Não ha numero. 

Vae proceder-se à chamada. 
Procedendo-se à chamada, respondem os 

Srs. Matta Machado, Nina Ribeiro, Cantão, 

O Sr. Felisbello Freire-Sr. 
presidente, depois dos brilhantesdiscursos que 
se teem ouvido desta tribuna, sobre o projecto 
de incompatibilidades, eu, por certo, sou o 
menos competente, (1iüo apoiados) ·á vista da 
ímportancia. dos princípios de doutrina que 
n ·lle se encerram, para tomar parte no ae
bate. 

l~ealme.nte,_ Sr, presidente, o assumpto do 
proJecto relac10na-se com o modo de funccio
mento dos poderes , procura delimitar o 
campo de acçã.-0, em que cada um deve gyrar; 
garante as liberdades publicas, prohibindo a 
concentração de poderes em uma só mão · em 
summa; nelle se encerram principies de 'alta 
moralidade administrativa. (111uíto oem.) 

Copvicto destas verdades que acabo dé 
e~unc.iar, julgo_ o projecto constitucional, 
nao so porque nao fere· nenhuma disposição 
expressa da Constituição, como porque está 
dentro do espirito da nossa lei organica. 
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Subindo a esta tribuna, Sr. presidente, n::to 
me demove a presumpção de vir elucidar 
questü.o t.l.o importante. Traz-me sõmente o 
intuito de pedir explicações aos illustres col
legas que o teem impugnado como inconsti-
tucibnal. · 

Aquelles que até aqui o teem impugnado 
appelam para tres ordens de considera
ções. Pnt•a disposições expressas da Con
stituição, para o elemento' historico e para 
a falta de competencia do Congresso, em es
tabelecer uma medida que vae alem dus dis
posições cou::;titucionaes 

Pretendo discutir sómente, Sr. presi
dente, duas ordens de considerações, isto é, 
ver quaes são as disposições expressas. da 
Constituição que servem de base aquelles que 
impugnam b projecto, • taxando-o de inconsti
tucional, e depois analysar si o Congresso 
tem ou não competencia, para legislar sobre 
incompatibilidades das funcções federaes entre 
si, de podei· a poder poli tico. 

Deixo de parte o elemento historico dn. 
questão, rorque os oradores que me teem pre
cedido,largnmente teem discutido o assumpto, 
mostrando sua improceclencia. 

Si •lemonstrar, Sr. presidente, que as 
disposições expressas dn. Constituição, pm1 
que a ppellam os impugnadores, uão são dis
posições prohibitivas da incompatibilidade 
das funcções dos poderes politicos; si de
monstrar que o Congresso te 1i competencia 
parn. legislar sobre tal assumpto, tenho al
cn.nçado demonstrar a constitucionalidade do 
projecto. (A.poiados.) 

VozEs - Ouçamos. 
o SR. FELISBELLO FREIRE - Dentre os 

ampug-nadores dirijo-me mais especialmente 
o men illustrado collega, deputado por Mi

nas, cujo nome peço licença para declinar, o 
Sr. Gonçalves Chaves, que no seio da com
m issão divergio da opinião da maioria e que 
hontem deiota tribuua. com o poderoso re
-curso de seu talento e de sua Hlustração, pro-
-cumu demonstrar a inconstitucionalidade do 
projecto. · 

Peço permissão para. dizer a V. Ex. que 
não alcançou proval-o e ainda mais ha de 
consentir-me que passe em revista, os argu
mentos em que fünclou sua discussão. 

o SR. GONÇALVES CHAVES - Pois não, ou
-virei com muito prazer. 

o SR. FELISBELLO FREIRE- As disposições 
expressas da Constituição a que recorrem os 
nobres deputados impugnadores do p1·0.iecto, 
juntamente o illustrado representante de 
Minas, no intuito de quali:fical-o de inconsti
tucional~ são as dos arts. 25, 50 e 79. Ora, 
estudando estes artigos e interpetando-os 
:fielmente, vemos que o art. 25 trata da in-

Camarii. V. l 

compatibilidade de exercício do mandato legis
lativo sem outra füncção. 

O art. 50 trata do mesmo assumpto, relati
vamente aos ministros de Estado, não po
dendo accumularo exerciciode outro emprego 
ou funcção. µublica. 

O art. 79 diz que qualquer cidadão inves
tido em funcções de qualquer dos tres poderes 
federaes,não. podera e:xercer as de outro. 
Em :mmnm, os tr-es artigos só cogitam ela in-
compatiuilidade de esercicio. · . 

O problema, pois, a resolver, Sr. presidente 
é o seguinte: a incompatibilidade de exercício 
das funcções como preceito constitucional, é 
uma disposição prohibitiva ela incompatibili
dade das funcções ? 

Póde-se partir dessas disposições para taxar 
de inconstitucional o projecto ? Os priacipios · 
do direito publico autorisam essa conclusão ? 
Eis a questão, eis o problema a resolver e 
que até aqui, pn.rece-me, não tem sido enun
ciado por nenl1um collega. (1tpoiados.) 

O Sn.. A::1rPH1LOPmo da um n.parte. 
O SR. GONÇALVES CaA.V8S dá um apa.rte. 
0 SR.. FELISBELLO FREIRE-V. Ex .. (diri

gindo-se ao Sr. Gonçalves Chaves) compre
henda bem meu pensamento. Eu PStabele
cendo o problema nos termos em que estabe
leci, quero chegar à conclusão de que a in
compatibidade de exercício é a consequencia 
direct:.1 e inevitavel da incompa.libilidude das 
funcções e si ella esta consignada nos artigos 
citados, nã.o póde servir. de argumento para 
qualificar de inconstitucional a incompatibili
dade das funcções, porque, ambas sã.o aconse
quencia do priocipio de divisão de poderes, 
principio con::;ignado n~ carta de 24 de teve
reiro. E' isto o que vou prov<1r a V. Ex. 

Procurando estudar os fund:1mentos, em 
direito publico, da incompatibilidade de 
exercicio, chegamos a seguinte conclusão: que 
ella tem como razão o principio da divisão d.os 
poderes, principio consignado em nossa cons
tituição em seu art. 15 que diz (lê) : 

São orgãos da soberania nacional o Poder 
Legislativo, Executivo e .J udiciario, harmoni
cos e independentes entre si. 

Procurando ainda estudar o principio de 
devisão de poderes que os collegas melhor do 
que eu sabem, é a base política de nossa Cons
tituição, appello para a opinião de um sabio 
publicista allemão - Bluntsqhli - que no ce
lebre principio de M0ntesquieu descobre 
duas ordens de fundamento. 

Um de ordem l)Olitica, · para cohibir a con
centração de poderes ern uma só mão, collo
cando em perigo imminente as liberd.ades 
publicas e outro fundamento de ordem sci
entifica· de muito maior valor na opinião do 
sabio publicista, porque colloca, o funcio
namento dos . poderes ..... publicos sob a mesma 

S7 
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. 
lei <la especialis;1çJo, das funcções, isto 
cada orgii.o 1mra um~ fnncçilo. 

O St-t Goxr.\.LYK5 Cn,\.VES di1 um apn.rte. 

é, engan:'l·Se, porque um official de marinha e 
um official U.o exercito nti.t) desempenham 
rnnceões de poderes politíccs como o~ minis
t1·os de estado. Nes tus corn.llções não ei.:istc 
iucompatibilidude. _ O Sii f'ELlSllELW Fmmu: - Chamo :i. 

nttell('ão do meu· illustrado Mllega parans 
~eglliutes p<tltn·r;t <le Blnnt~chlí (Tê) ; 

« Montesquieu engana-se considerando a 
proteçã~da. litiercfadü civil <•razão deternli
naute lla divisii.o que elle reclamti. 

« O seti füadii.meuto e mais uma r.\s;i:o de 
órganismo do que de politlCá: C;L<fa orgiio 
creudo em vista de uma foucç5.o especial, a 
1mica q11e elle tem a. exercei·, será natu
ralmente tn;ds perfdta em ü o em su;.1 acção. 

~ O h(J;nem do 1)St:u:l() ttqu:i iiHit<L a arte 
admiravel da rn:i.tur~za: o olho é paril 1/el', o 
Ollvido para OU vil', 11 IJoc.::a. pal':l f<illo.r, a !J1ilo 
para aprehendel'. O corpo de cstaüo devo 
apreseut;1r um or.z(l.aismo semell1ante. » 

Que concfni>c'i.o p,\lle o meu illustre co!tr)!:'ll 
til'ar dr.~ 1):1l«n:i.s tJo sl1.bío publicista, sin1.o 
íJlle as l'un<'çõe;; tlernm sei· c::;peciaHsad;i.s. rp1~ 
.,J1,1s t!evc1u ser iucomp:1tivei;; e que ca!b 
•Jl',S'[O e l'"ra ;:i foncç.10 rruc. eUe tem de ex.el'
<!Cl" ( 

O Si:. Go:-;1:·\L\·:~s C:r;, n'~-Eston de plcim 
accoi·do. :\las t} que a Co:istituiçúo ja leg-ls!ou 
11. t·e:sµeito. Lcyc111. /wbcmHs. 

o Sn. FEU~i:r<:LLO Frumn:-Si V.Ex. estiL 
de nccordo cum o principio de J\lontesqnieu,l1:i. 
<le, por ro1-çn, ucceitur as sims consequenciti~ 
]'.lr:1lic;1s que ~iio ::i incompoti1.>ilidn1fo lle ox:er
cicio e dus funcções. 

Si V. Ex. acceifa a {lontrin~. Jw de acceita1· 
um~:i,~s ns ine<i1np:Lti~ililh\des, porque n do ex
erc1c10 tem por J USWic:itt \';~ o !hllUL\nWn to ue 
ordem poliüca e a tle funcções tera. pot· bu.:;es 
o fUndamentos de ordem sc:ientifica. ( .. 1parles 
do Sr_ Gançutes Chave~.) · 

O que o !lobre depub1do não· 11óJe demoos
~roir ~que a d?uti:ím1 que se incarna no pr-o
.1ecto ~ i~coust:tu.cLOnttl, poi·que ella·é a conse
queu~rn. mevil<tvel do principío da indepen
uencm, dos poderes, princiµ10 que, como já 
uk~, e~tá COJlSig-nado DO .'ll't. 15 tla Consl!
tniç.:lo . E si o illnstre collega mlmitte oprinci
pio da_incamp«•tibilídade ue exercítío. llot. de 
númittir :1 incompatíbilidacle de funcção, i10r
que ambas tlcri H.IJTHic tli1 mesma dnutrin<i. 

O SK. GoxçA.LH.s CHw.es-0 ilrgu~ento 
ele V. Ex. prova l!e mais, 11or-que, si V. Ex. 
a_pplicar o principio de Mon tesqueiu com todo 
r\::;or,. ho. d~ cheg;.1r f\. consequenci<L de que 
nao pode lin.v::ir <'tbsolutamcnte accumula,~~o 
de funeções,e :leste caso um oifici:i.l da al'mõ\da 
não .Pôde ~cr ministro da 1n::u·inha, nem um 
offic1al do ·exercito póúe ser ministro da 
guerra, 

O SR. FErnBELr.o FrrnmE - Niio, V. Ex. 

Discuto o p!'incipio entre o;; poderes con
st.itttidi\s, os porlere;; políticos ; !~ V. Ex. rne
lho1· do que eu salJe que um militãr não 
exerce poder po,lítico. Logo o argumento do 
uoui·e u~putado nu~Ja provu. 

A" outm conclusií.o a que V. Ex. quiz che· 
gur, como con~equeacü1 do principio Je l\Ion
tes,1uieu, bto &, a prohibi<;flo ue accumulo de 
t"uacções, re;;poudo appcliaudo par:i o art. 73, 
qn~ vc:fa as ;1Ccomu!ilÇÕes re1m:nern.d<1S. 

Provado, Sr. pt·(;sidente, q1te o principio 
da divi:;ilo o iodependencia. dos poderes e.sht 
cofüign::i.do em noss:i lei constitucional ; pro
vado ciue não só'" incornpatíbiH b.i.d<! de exer
clcio, como a inco:npatibilidad~ das füncções 
s:1o as su;1s cons~rruenc!a,; dieectits, tenho 
ll:·o-vado, creio, que o prujecto é coristitucio
n:ll, que . elíe não füN uenhuma <li:sposii;ão 
coiBtttuc:omll • 

c~1 Sr... DEPIJT,\DO-E tem prov:.vlo muito 
l;em . 

O Sr... FEr,r~Jl];r,r.<:> Fi~ r.m.i::-Ag.1ra passo n 
cl.i~cutir o outro aq; umeuto 1[0:; i rn p11::;11 ndo1·e~ 
do proje~to, uque!Je qw: su 1·efüre ~~ iucuH1pe
tench1. do Congre5so solm~ o assampto. 

Tenho, Sr. pre~ülente, ouvirlo, de nlgnns 
colle~<1S que <\Cccit:un o pl'Ít1cipio de i:icomp;t
tibilidades rle func;;ü~s . rejcitai-.lm ;:1, <:ompe
tenci:t do legisbdot· ordíoa1fo pu1•0. le;;islo.r 
ne5!e a~sumpto. Votariam por elJ ry, com
tn.nto que. out1•0 fosse o 11rocesso, como uma 
emend:i. á Constitui~:i.o. E' outt·o ai·g-uinento 
destituiúo de razão, como p:lsso :t proY•Lr. 

V. Ex:., S~'. 'Presidente, co:1hece perfeita
mente a historia politic,i dos Estudos tinido;; 
rh A.merice\ <lo No11:e, cuj:\ ca1fa. C()Ust itu
cioual foi a l'onte de ínsptra<;[io do 0.05~0 ie·
gisludoe constituinte. 

V. EL sabe que, no começo <la iwesidencia 
de Waslliogton: travou-se uma f;l'ande pole
mica. no pa1famento :unericano a. proposito de 
um prujtdo de lei, crelt[ldo um IJ•wco m~
cionul. 

Uma corrente de opinião então s:'.l fez s'3n· 
tfr, qualiftcando o projecto de :nconstitucio
o;~l, por· isso mesmo quG, pel:t. lettr~ J::i. Coo
stitnição, nenhuma att1·ibuiçito e~pr~ssa vem 
conferida ao Congresso p:tra crcm· um banco . 

Outra, correnti;; de opiniií.o, sustent;td;i, por 
estacli,,;tas e puhlici$t-IS de g1•i.1.11de fama. pro
curou <lemousti:ar· a constituciooalídu.de do 
p~ojecto, appellando para; a doutdJlú. dos po
derés i1nplicitos, doutrina que S<thiu victo
riosa. na controversia- e que é corrente entre 
os publicistas ame1·icanos. 

Os defensores do projecto, 110 iotlüfo de de
monstrarem :o sua tonstitucionalii!adê e a 
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competencia do legislador ortlina,rio pam, pro
mulga l·O. appellarnm para o seguinte urtigo 
da constituição, ponto de origem da mesnia 
doutrina ;-o Congresso tem o pode~ de fa
zer toclas as leis necessarias e convenientes 
para pôr em execução os porleres acima des
cri ptos e todos os que esta Constituição inves
tiu o governo dos Estados Unidos ou qualquer 
dos seus ramos.:1> 

Dahi concluíam elles, que a. ~oberania do 
governo nacional ail)\11a que limitada a obje
~tos especiaes, é todavia plena e suprema em 
sua espher<1 de acção. 

Afim de bem explicar a doutrina, dos pode
ns implicitos, peço permissão pnl'a ler opi
niões de :llg-uns publicistas americanos. «O 
Congresso, diz uma antoriilade na materia, 
nü.o póde i-r :ilém do circu!o de ncção que lhe 
traça ;1 Constituição, póde, entretanto, dentro 
deste circulo .. escolher meios que julgue aptos 
parn, o i'unccionnmentn de sens poderes e esta 
escolha de meios não é sn:.!·c~itn á 1·evista das 
cortes de justicn,em sun. funcç5o ele interpre
tes, porque o poYo foz de seus representantes 
os unir.os e absolutos juizes no modo porque 
o,;; poderes Jclegadosdovcm ser cxei·ci<los.>> 

Procm·••mos, Sr. presiclcnte, applicar estes 
princi pios :10 projecto em tliscussão. 

Uma di.-;posição i<lcntica itqncllu. que na 
r:onstitni'.'ão americana orig-inon n. doutrina 
dos porlere;; implícitos, existe no nrt. 3·1 § :~::; 
que 1liz. (h;) : 

« Dccrd<l.!' as fois e resoluções necessarins 
para cxcrcicio dos poderes qnc pertencem á 
União.» 

Como os meus collegas veem ê a. mesmn. 
disposiçi'io. (.cipoiados.) Pois bem; si a dou
trina do projecto ó implícita a uma. disposi
ção constitucional ; si elle é um dos meios 
que o Con!.!Tesso julga apto parn. o funccio
narnento dos poderes ; si o Congresso, como 
representante tlo povo, é-o m1ico e absoluto 
juiz para julgar do modo porwie os poderes 
elevem ser exercidos; si um de$tes meios ó ri 

· incompatilii1icl;::.dc clns funcções. desrle sua in
vestidnra, logo o Congresso tem competencia 
prirn. leg·i.slnr sobre essa. incornpati bilitlade, 
(muitos apoiados), assim como nos Estados 
Vn:idos. 

Ul\I Sr:.. DEPUTADo-Os direitos e garantias 
não pódem ser invocados, quando ha disposi
ções expressas da Constituição; 

O SR. Go~çALVES CHA VEs-Mas que "Valor 
dá V. Ex. ú. palavra investidura? 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-Investidurn. e 
o acto pelo qual alguem entra na posse de 
funcções de um po::ler ou de uma, dignidade 
qualquer. 

Creio ser isto. 
Como. dizia Sr. p1·esidente, si as premissas 

que annunciei são verdadeiras, não se, póde 

contestar a competencia do legislarlor o:rdi
nario para legislar· sobre esta incompatibfü
dade, assim como nos Estados Unidos decre
tou-se a creação do banco nacional, a punição 
de offensas feitas ao commercio, ao trabalho 
pesta!, sem entretanto ter o Congresso attri
buições expressas para isto. 
Serão iocoostitucionaes estes actos ? Não, por· 
certo. (Muitos apoiados.) 

Eis ahi, Sr. presidente, uma larga legis
lação que as necessidades do paiz recla
maram e derivadas das attribuições implícitas 
do Poder Legislativo. 

Em itlenticus condições esta o projecto em 
discussão. 

À'quelles que appellam pam a questão de 
competencia,. eu offereço a analyse das se
guintes palavras de James Bryce (lê): 

« Querer limitar os poderes elo governe· 
âquelles que estão expressos na constituição, 
tornaria e:;ta instrumento inutil aos fins de 
uma n:ição que evoluciona e progride, po
dendo provocar revoluções e um trabalho 
destl'nctivo da propria coustitniçüo.:i> 

Meditem men:; illustres collegas que impu
gnam o pr0jecto sobre csttt sentença do sn.bio 
historiador inglez. 

Afim de esêlurccer a. qnestã.o de competen
cin, Sr. presidente, nppello aindci para. um~ 
opiniii.o de absoluto valor, a. do celebre juiz · 
::uuericano Marschall. Eis suas palavras (lê): 

« Desde que os fios sejam legitirnos, desde 
qne e~tejam dentro cio espirita da. constitui-· · 
1;ão, desJe que os meios !'orem apropriados, 
que não sejam prohibidos e sini consistentes 
com a lettr·a. e o espírito da constituição, sãc 
constitnciuna.es.» 

Agor", pergunto en, Sr. presi•lente: o prin
cipio dn. incomputibiliüntle não tem todos os. 
característicos constitucionaes a nresent1dos. 
por Marschall ? • 

Não está elle no espif'ito ela. Constituição ~ .. , 
O Sn..GoNCALVÚ CHAVEs-'Não está. 
o SR.FELI-SBELLO FREIRE-E por que ? 
O SR. GoNçALYES CHAVES dá. urn aparte. 
o Srt. FELISBELLO FREIRE-Fiz a pergunta 

pelu. simples razão ele que ao subir para est~ 
tribuna, decla.r<:i que não trazia a presurnpção 
de elucídnr questões em que conheço a minha 
incompdencia e,sim pedir explicações aos que· 
julgo Ctmlpetentes, como o nobre represen
tante de .Minas Geraes. . . 

O SR. PRESIDEN'l'E-Observo ao Sr. depu-
tarlo que esta esgotada. a hora. 

U"?>I SR. DEPÚTADO-V. Ex. requeir:i pro-· 
rogação de hora, porque temos interesse em 
ou vil-o. 

VozEs-Póde continuar que ouviremos com 
muita attençã.o, pelo modo porque V. Ex. tem. 
discutido ... 
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o SR. FELISBELLO FREIRE-Agradeço a at
tenção com que os colJegas me teem ouvido. 

o SR. ANTONIO OLYNTHo-Peço ú. palavra. 
o SR. PRESIDENTE-TemapalavraoSr. 

deputado Antonio Olyntho. · Serei breve nas poucas consi1\eraÇões que 
tenho ainda a fazer. A outra opinião para que 
quero appellar, no intuito de demonstrar a 
competeochi do Congresso é a de um ""rande O Sr. Antonio Olyntho- Sr. 
public:ista. americano que diz (lê): 

0 
presidente, não venho trazer luzes ao debate 

«Cada pod13r investido em um rroverao e em do projecto ora em díscnssão; tenho, porém, 
sua natureza sobern.no e inclueº por força do necessidade de fazer sobre o mesmo algumas 
ter?'lo, urn direito para _empregar todos os observações, para justificar o voto restricto 
me10s que forem necessar1os aos fins de tal com que divergi de meus illustres collegas da 
podee, com tanto que não sejam restr1ctos pela commissão de fazenda. 
Constituiç~ã.o. » Como se deprehende das considerações que 

Ora, si assim é, si o Poder Legislativo é so- o precederam e ·de seu proprio texto, o intui
~er~no, e é unico juiz para julgar necessarios to que presidiu a elabora ção des::>e projecto 
as liberdades e ao funccionamcnto dos pode- foi chamar a attenção dó Co:ig-resso para 
r~s a incompatibilidade das funcções, como se questão importantissima, qual a conversiio do 
:pode contes_ta.r sua. competencia? · papel-moeda, continuando ~1 ssim a evolução 

A_ pr'?po::1to desta. citaciTo, Sr. presidente, que nos vinha dos ultimas tempos füt mo
-podia :unda. mostrar e discutir as duas cor- narchia; em que esse assumpto ja era profi.
rentes de opinião que hoje silo r!iscútldas scientem.'!nte deba.tido. 
pelos dou~ maiores partidos dos Estados Uni- Si n. commissão de fazenda. mais não conse
aos, relat:vamente as funcções soberanas do g-uir, terit feito muito, corno disseram os U
~or\er .Turliciario. sobre ser ou não o supremo lustrados collegas que me precederam nn. tri
mterprete da lettra constitucional, afim de buna, agitando a questão que bem merece as 
mostrar os laços rle relaçiio que prendem e;::tc pon1ler:1ções dest<t Gamara. 
poder ~o Poder Executivo e sens minbtros, a Entretanto, o problema exposto nns consi
proposlto rle uma decl:1ração rla meu illustre derandos que prece<leram o projecto nã.o en
cop~g-a deputa1lo por Minas que considera os controu sua equa~.ão completa. no texto da 
m1mstros de Estado sem funcç~o política a lei proposta. 
exercer. Vejo nella a a.nsencia, de certos factores 

O SR. GoXÇALVES CHAVES-Si o caro-o ele que bem definam o nosso estado actun.l, bem 
ministro é essencialmente politico co~o e como noto factores que se contradizem e se 
que eu podia dizer isto ! annullam. . . 

O SR. FELISBELLO FREIRE-V. Ex. des- E' neste ponto que estti. minha divergencia 
ci;i~p:w-r_ne-lw. de lhe tee imputado essa opi- com os meus honrados collegas. 
mao e isto abstem-me de entrar nesta nova Ainda mais, não me parece que a simples 
ordem de considerações, em q:ie eú traria, execução tlesta lei possa conseguir a substí
para provar as relações entre os membro:s tuiç<"io completa da moeda ftduciaria no paiz. 
do Poder .ludiciario e os ministros de Est·td.o Apeza.r dos bons desejos do nobre re
o pleito entre o.juiz Ma.lburv e 0 ministro 'Ma: dactor do projecto, que parece ver a cir
dison , n~~ rresidencia de Jêlferson. culaçã.o meta\lica. estabelecida,npenas seja ap-

Sti? estas, Sr .. presidente, as considerações p~·ovada essa lei pelo ~ongresso, '~ão acr~
que trnàa de füz~r sobre o projecto, n:grade- . dito .e~ semelhante mllagra. A ctrculaçao 
cendo a attençao com que 0~ meu~ uobres ft.duc1firia, que é um !11ª1 <?ºm? actualmente 
colleg~s ouviram-me e pedindo desculpa de a temos, de_ye sua e~1stenc1a a causas com
ter abusado de sua attenção. (Não apoiados.) plexas; ~ n_ao podera desapparecer emquanto 

v zE~ F 11 ·t b estas o:nstlrem. · . 
o,·::;- a ou mui 0 em. A principal fonte dos males que nos adveem 

(O orador, ao descer da tribuna, e coinpri- dahi não é a legislaçãe actual; ella se relac
mentado e abraçado por muitos dos Srs. depu- ciona antes com o estado embryonario de 
tat/.os:) · nossas industrias, com os desaquilibrios finan

~' ~~iada a discussão pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

ceiros dos orçamentos passados, com as oscil
lações constantes do cambio, e com diversas 
outras causas difficeis de se apreciar com se
gurança., e que necessitam ser estudadas, 
para,<lepois de removidas, firmarem a circula

·contiuua.ção da discussão do projecton. 49, ção meta.llica nas condições em que 0 pro-
sobre bancos de emissão. jecto a quer. . 

O Sa..: PRESIDENTE declara que não ha ora- A Austria, os Estados Unidos, a Italia e 
dores inscriptos,e,si ninguem peuir a palavra, quasi todas as nações cultas, regendo"-se pelos 
ficará encerrada a discussão. . ... . ,;naj.~ .... aci.~.ªntm~cis., principios da sciencia·eco- · 

................. . ... , ... 1.•.•t • ·J'•''•'''''" ''' ,.,.,,,,, , ,, .... 1,,,,, . .,,,i.,,'"'1" "•" 
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nomica, luctaram contra o ma.l que hoje tias que o projeco cletermina, como lastro das 
· nos atfüge. _ emi:lsões. · 

A Russia s11pportou por mais' de cem annos Com eifeito, essas garantias consistem 
uma circulação que consistia no papel-moeda ou em .titulo;; da divida. public:L que 
depreciado ; e posto que; em muitas occasiões, permittem emittir os nove decimos de ga
edictos imperiaes que tinham força de lei, im- rantia e!Iectiva, ou em ouro, que perr
puiessem l~mites á emis~ão, e;ta voltava cada Mtte emittir o duplo do valor depo
vez mais vigorosa, depois de cada guerra que sitlldo. Ora, si falta ao banco o cre·Jito 
se snccedia. nece:;,sario par01 converter seus bilhi::tes e ;;i 

Publicistas e oradores,que se teem occupado elle é obri:.,rado, p0r isso, a liquilfor-se, ir.. 
da ma teria, esclareceram sufficientemente esta. venda dos títulos que lhe garantiam a emis~ão 
face da questão, para :iµe dispensarem alon- evidentemente não e b:lsta.nte para a satis
gar-roe nessa, ordem de considerl\.çües. facção uos credores de que falla o eitado 

artigo · 
Quando se elaborava no parlamento, em o lastro depositado pelos bancos não sendo 

1888,o projecto que mais tarde se tornon ª lei sufficiente para o pa.zamento dos porta.dores 
de 24 de novembro, era objectivo de seus v 

auctores a fundação de bancos de emissão com dos bilhetes, muito menos o será para os cre-
lastro metallico e notas convertiv.eis. dores q11e o ban00 tJOs:;;a. te1· e para os accio-

1 · L " · t · nistas do mesmo. E nessas condições, quem 
O consel le1ro O.ul.yette, CUJa compe encia virá a pagar aos credores que· re:ita.rem, 

em finanças é bastaDte conhecida, posto que -
tivesse sido um dos collaborn.dores desta lei, depois de satisfeitos os pagamentos que as 

d d garantias do banco permittiam '~ 
assim se exprimia então, trata.o 0 0 as- Será o governo, que é o liquidante por lei. 
sumpto : Um outro inconveniente que vi::jo no pro-

'f. E' isso absolutamente impossível em um jecto vem a ser o Thesouro Nacional en
paíz como o Brazil, onde a balança do com- trando em concurrencia com os bancos de 
roercio sempre nos é desfü.voravel. Os_impor· emissão. O Thesouro torna-se pelo art. 7° 
ta.dores que teem de fazer pn.gamentos na um verdadeiro banco emissor, cercado de pri
Europa, sujeitos a um cambio a que o or11dor vilegios, entre os quaes o de emittir o triplo 
chamara feroz, si no paiz houvesse um 'banco de seu lastro metallico, quando aos outros 
corno desejam alguns senadores. procurariam bancos é apenas permittido emittir o dobro 
obter bilhetes delle, leval-os-hiam ao mesmo sobre a mesma base. 
banco, para os trocar em ouro, e com ~ste Quanto ao lastro que de1'e servir de ga
fariam os seus pagamentos no estrangeiro· rantia á emissão dos bancos, seja-me per
Isso repetir-se-hía sempre, e teríamos 0 caso mittido ainda ponderar .a Cama.ra uma das 
do tonel das Danaides. Não podemos, por- razões que me affastaram dos meus illustru.dos 

. tanto, constituir bancos sobre base metal- collegas da commissão de fa.zenda; . 
líca. 'P Nas condições em que nos achamos hoje, 

Entretanto, a lei estabeleceu a circulação quereria que a base das emissões bancarias 
inonetaria pela obrigação da convertibilidade fosse constituida apenas por titulos da divida 
das notas emittidas. incumbindo-se 9 8anco publica. 
Nacional de fazer esse ensaio· Porém, não Todas as vezes que a a police é a garantia 
preciso recordar à Gamara 0 que se de? COEJ da emissão, o tJortador da nota tem conscien
este banco, pa1·a mostrn.r que tal ensaio nao eia de trazer comsigo como que uma fracção 
chegou a dar resultados pratices. do credito nacionar, credito este que. tod<> ei-

0 projecto da commissão de fazenda, s.:'- da.dão tem o dever de zelar. Por isso vê elle 
O'Uindo o mesmo rumo, estabelece a conversao sua nota cerca.ela. de melhores ·garantias do 
âos bilhetes dos bancos em moeda metallica. que si esta fôra o ouro depositado, represen
No seu art. :4° determina (lê): <Os bancos tando a metade ou a terça parte da emissão, 
ou associaçõa.s bancarias que se organisarem que não póde ser couversivel. 
depois da presente lei, com 0 fim de gozar o SR. OrTICICA- Esse argumento foi le
do direito de emissão, serão obrigados ª tro- vantado em Fro.nça. no tempo da re:volução 
car os bilhetes emittidos ao portador eª vista para justificar os assignados e deu resultados 
por ouro ou prata, importando a recusa um.a . 
suspensão de pagamentos e a subsequenteh- pessimos. 
quidação do banco pelo g-overno, com a venda . O S.a. ANTONIO OL YNTHo- Não me parece: 
dos titulós ou valores depositados no The- que taes resultados sejam pessimos,. desde 
souro, para saUsfacção, . -1~ dos portadores que o portador da nota esta certo de que 
dos bilhetes ; 2º· dos credores do banco; 3° traz comsigo uma parcella do credito pu-
dos accionistas. ~ blico • 

Essa disposicãQ me .. P.ªrE!<:J<? . Jil'.l.P!~t!~Y\3J, .... PE!.rqai§, . . nó.s ... nii& . pod~mqs .. nos ... compru;ar ... 
· mõrriierite qüari<io.se ~ iittende para as garan- com a Fran~u. nem com outras nações, cuJas · 
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drcumsbncias dh·ergem profundamente das 
:10ssas, e nem tilo pouco prec:bo demoral'-me 
:iesta demonstraçtio. 

o Slt. ÓITICICA-Não sei onde està :1 ditre
-;.·ençu. n-urhtL·qu0stü.o que é a mesma. 

o SR.. AXTOXIO ÜLYXTHo-Vou dizer onde 
e.:;tá tal diffclrencia. 

Os b:tncos th~ Ing·la terra e da França fazem 
-t.xlas as suas op~raçües em our·o. 

o SR.. OnrcrcA.-.l\·fas,porque ? 
o SR .. AXTOXIO ÜLYXT!ío-Porqt1e niio ha 

-0utra moecfa. 
O Sa. OITIClCA.-Ha o papel do banco. 
o SR.AXTOXW OLYXTHo-Sendo as transa.e· 

.çües· feitns em ouro, :icontecJ que o banco 
tem sempre um grande deposito metallico em 
crdxn., para satislltier os porto.dores elas notas 
~r..iando esses S'! aprcscn tampara convertei-as. 
Mas w~io qne, infelizmente, esta.mos ainda. 
~nulto afastados desse clc3idcratum. 

Desejo ainda mostra-rao meu nobre collegn, 
, <rue com tanto ardor defende o projecto em 

tortos os seus ponto;;, algumns contn1.clicçues 
que nelle se encontram. Diz po1• exemplo, o 
~§ 2° do a.rt. 5" ( ld ) : 

«Os bancos que actualmente teem depositas 
em apoiices retirarfto da. circulação quautid;t
·-lfo de bilhetes correspondente a l /10 do ca-
11ital depo.sitado no Thezouro, ou augmentarão 
;le 1/10 o deposito em a.polices, tlentro do 
1Jrazo de quatro mezes. » 

Ora, retil'ar d.n. circubçao quantidade de 
-va.lores correspon<lente a l /!O não ê a mesm:t 
-cousa que rLugmenfar de 1/10 o deposito da 
Earantht ( .4..poiados • ) 

O SR. OrTr:::rcA dá um aparte. 
O SR. AxToxro OLl'");THo- O e:U'eito eco

!llomico que se tem em vista é garantir a 
-emis5ão por uma certa porção de valores re
presentados em a.police::;;. e como essa garan

··tfo. não é a mesma nos dous casos figurados, o 
.eifeito economico tambem não póde ser o 
1mesmo. 

o projecto estntue que os bancos emissores, 
com base de a.polices ou _quaesquer outros ti

·tulos do Est<i.do, emittirão apenas os 9/10 do 
~·ator dos títulos publicos depositados. 

O meu ill11stre collega, redactot· do prqje
<:to, deelaron no seio da commissã.o de fa

. zenda gu"e e decimo restante ficava no· The
sout-õ, 'como garantia da depreciação possível, 
que podesse soffrer o deposito. · · 

Pa.!'a. 'ser verdadeiro esse systema.,seria ne
. ee$Sario admittir que os titulos publicas não 
soliressém, nas oscíllações do mercado,clepre
eiação superior a 1/10 do seu valor. 

A experiencia, porém, nos tem mostrado 
que assim não o é. 

No pa.iz temo;; typos de emissão sobre apo
!ices, que reputo prcferiveis :1.0 typo do pro-
Jecto. · 

O extincto Banco dos Estados Unidos do 
Brazil emittia bilhetes no valor igual ao seu 
dopo~ito e~n apalices; e estas. se e::tinguiam 
depois de algum tempo, em proveito do era.
rio publico, sem i"1ue o ·Banco recebesse in
Llemnisnção :tlguma por ellas. A actnal emis
são do Banco de Credito Populttr do Brazil, 
que tiC faz sobre ::t garantia. de apoiices, tem 
ta.mbem o mesmo valor da aarantia em de
posito; e :!i nesse ba.nco a a police nã.o se ex
tingue, como no Banco dos Estados Unidos, ha 
para elle a obrigação correspondente de con
correr com 2 º/n tle seus lucros para a amor
tisaçii.o da divida publica . 

Ainda sobre os títulos que servem de garan
tia de emissão, desejarhi que se me eÃplicnssc 
quads sifo esses tiltilos quaesqi1e1·1.lo Estri.da. q1te 
appn.recem no final do§ 1° do art. 2° do'pro
jecto. 

:Nos termos vi.lg-os desse artigo, pó'.le-sc en
tender que taes titu los sejam o;; bil!1etes do 
T!tesouro, que devem ser recolhido::; no 1im 
ele 11m anno1 pelo <ll't. 6° do pro,jecto; ou que 
sejam .dcúcntun:s de companhias garantidas 
pelo govorno, e nes~e C<t:.O tal base sr,ria. por 
clema1s fluctuante, sujeita, como to;Jo;:; os ti
tulos similares, ú exploração do jogo da bols3.. 

O SR. OrT1crcA-Podem ser titulos de em
pr0stimos externos. 

o SR. AXTONIO ÜLYXTHC- E' uma hypo
tlle~e; mas em tod;> o caso n disposição do 
projecto ü muito lata. 

Um dos motivos que mais seriamente actu
aram no meu espirit.o para recusa.r ao proje
cto minha assigoatura, sem as restricções 
que ora explico,t'oi v~r que nelle consideram
se resolvidas these~ financeiras, que entre 
nós ainda permanecem na tela das discus
sões. 

Ao mesmo tempo que o pro,jecto parece 
tender a restringir as emissões bancarias,elle"
;ib~·~ completa exp1nsão. para as mesmas, 
consignanuo a polyemissilo no art. 2°, que 
começa nesses termos: « E' livre na. Re
publica a embsão de notas ou bilhetes do 
banco, sujeita ás seguintes regras. » · 

Ora, no meu entender, as nC'ssas tenden
cias deviam antes ser para unidade de 
emissão.· · 

O SR. OITICICA-A unidade _de circulação • 
o SR.ANTO:N"IO ÜLYNTHO-Sim sou partidário 

de unificação dos padrões da circnla·;ão, 
estou pe-:rfeitamente de accordo com essa idea 
do projecto e acho-a muito razoavel. 

l\fas não posso concordar que tenhamos, 
no momento actual,essa liberda.cl.e ele emissão 
que o projccto consa.gra. · 

O SR. OITICICA ·d.:~ um aparte. 
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o Sn .. AN'TO~no OLY.:.'\TIIO - Parece-me que mento ele sun.s notas em ouro ou então liqui- 
as restriccõos elo projecto tornariam impossi- dar-.~e-hiam. Isso obriga.ria os ba.ucos a terem 
~'el agorn, a. orgnnisa.ção d3 um ba.nco. Mas constantemente um.:i, reserva metallica, de 
tambem penso que sendo nosso principal promptidão, para co.sos emergentes. 
oQject_ivo a. conversão do pape~-moeda, Existem 1.Uversas _causas de ordoni. finan
J.leveriamos antes concentrar a fa:mldade ceira, ou soci"'l que podem determinar ii. in
emissora nas mãos de um só estabeleci- tervençiio do governo, a. bem dos bancos, para. 
mento. · evitar qne o descredito delles a.rra.:;te com-

Ul\! sn.. DEPUTADO_ Deve estar nas mãos sigo o credito nacional. A's vezes sã.o tão es-
do g·overno- treitas :is relações do governo com ó banco, 

" que,mesmo sem este ser creLlOt' t.h,quell3; deve 
O SR. AxToxro ÜLYXTHO - Um só banco 0 governo salvaguardar com a sua. responsa

emissor facilitaria a cooversã.o da. moeda. bitidade os credites do b:1nco, por ventura 
-tiriuciaria, ou o resgate do papel-moetln. do abalados perante os mercados nacionaes Oll 
Thesonro. esti·angeiros. 

Seria mais facil a acção do governo sohre Poderei mesmo citar um e~emplo _ recente 
um sô banco, com o qual melhor se J?Otleria occorrido com os nossos visinhos da Republica. 
enteudcr p;J.rti es;us op:}ruções. Otienta1, e:u que o governo correu a. amparar 

Consta-me, que, aindtt lm pouco, á medi"dn. os credites do Banco Nacional de .Montevidéo, 
qnl.! o Btinco cb Repnblica procurava restrin- que é um banco do Estado, muito embora não 
0 ·ir a circ11bçi:i.o tiducinri:i, entltesom·a.nuo nos houvesse perturhnçii.o d<~ paz interna ou ex
~lJUS corres ;1lgnns milhares Je contos,- 011tro terna,qne podessedeterminar uma crise íin;rn
hanco embsor sB apro.,.dtrwa. do ensejo pam, ceira. 
cl1r expansão :i. sua cinis~iio, enchendo o mer- Gr·aças ás garanti:.1s n.presentach1s pelo go• 
cado ua moeda ciue o pt·imeiro retil'nva. •eroo, acpielle banco realizou na praça do 

Esse:> factos repetidos annullari.n.m to~los os Rio tle Janeiro, nã.o ha. muito tempo, um em
os!i:>rços <lo banco qne tin~sse de fazer o rcs· prestimo em ouro, qnc, além de outras, tem 
g-~tte do p:ipcl-moed:t. Competia, pois, ao garuntias de impo.~tos a1.uaneiro3 d:-idos p.:lo _ 
~o ver no si não 01J.-;ta1·, pelo menos, .iúmais governo uruguayano. E ainda, nos .Jornc-i.es de 
facilitar oper11çües da qualiclatle da que acabo hoje Yeem-se telegrammas tle Montevidéo a.n-
de citar. nuuciamlo um::-. rnoratoria concedid<t a esse _ 

o SR. 01rrc1cA -Isso foi feito com a maior mesmo banco pelo congresso daquelta nação, 
faci tidade, porque o foi por um lup:-o de a pedido do governo oriental. · 
penoa. Existem, portanto_, casos, e 1111merosos, em 

. - ~ • _ . > , que o governo deve ir ao encontro dos banc9s 
O SR. A=-~o:-;10 OLUTHO -1 enso, por- para auxilial-os e não para promover a sua 

tanto, o-~ reprt? que uo;sos esfo~ç~~ devem liquidação, como estli. dito no pl'ojecto:. 
convcr;:>1; • . !~e~sa q~est,w _d_o _ Ie:,;:>a~e da o governo n:lo póde dispensar o auxilio dos 
m?eda J1d_uc1a.r~~-· :- P''~ª cst«?.elecer-:se n? bancos ]Xll'a. ~erto genero de . transacções ; 
pa.1.z n. untfor1:i1::>_:tç,1.0 ctrcula~o1 m ao lado ~a 

1

. 0 banco escolhido torna-se, por i:;so, o rp1e se 
umclade ~e enussao,_ o qne eviden.tem~n!e nao chama um bu.nco do Estado· e 0 credito de 
se ~oderm consegmr com as d1spos1çoes do 1 taes estabelecimentos deve ~1erecer a maior 
pro.ie~_to. _ . . : solicitude por parte do aoverno, sob pena 

Teri<L 1:~11to~ ~deseJOS ~e ouvir.ª <]_uem _me de ver os .Proprios creci~tos nncionaes em 
convei:ic~-"'::>e d.~,.. vanta~ens de~sa ltber~.ld~ jogo nas oscillações onde vierem a. íluctuar os 
de e1"?1s::.,t0, qu.md~ o problem:: que temo,, creditos do banco. 
em v1.:;tc:1. resol\rer e a con·rnrsu,o do papel- . ._ _ _ 
moeda, e~tabelec~:ido-se a circulação metal- O proJecto, entretanto, nada. d1::.pue nes::>e 
lica, bem como 0 resgate elos Lilhates do sentido; o que se _me atngnra uma l~c°:na.. 
Thesouro. . Tenho. Sr. _presidente, esp!anarlo ligeira-

0 projecto ria commiss.ão de füzend:i. nada me~t.e as dnv1das que, ~urg1r:1m ~-m ~et: 
<liz sobre as condições em que o goviftno deve ~spmto 1Jelo estudo do p1 _?Jecto em d1::.cu~sao, 
ac~uclir os bancos, nos casos de uma cala.mi- tiz sobre elle as observaç~es 9ue .me acud1raru _ 
-darle publica ou qualquer cl'ise financeira ou nesse morn~nto e tenhoass1m.1us~1ficado º.meu-
polilica. ' voto restrict~, ::om qne o proJecto vem ela _ 

· - _ . sala da comm1ssao de fazenda para a arena. o SR. QtTrcrcA-Islo nao se pode estabe~ dos debates desta camára. _ · . 
lecer em lei nenhuma. E' certo que existem no projecto ideas a.e-

- · O SR. ANTOl'l"Io 'OLYNTHo-Estabelece-se em . ceita.v.eis e a que não recus.1.rei meu apoio; . 
todas as leis desse ;::-enero. esistem, porem, disposições discutiveis que-só 

No caso de um panice qualquer; os bancos depois ds maduro estudo rleveriam entrar na. 
-creados pelo projecto deveriam resistiI' eom codil]ca~ío das nossns leis financeiras. · . 
seus proprios recursos, reàlisando o paga- O meu illustrado collega, redactor do pro.;.. 
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jecto; póde desde já vangloriar-se de ter con
seguido chamar a · attenção ·desta· Ca.mara 
para assumpto de tão elevada importancia, e 
confiados na competencia. de uus, no estudo de 
outros e no patriotismo de todos, bem podemos 
esperar que,em futuro mais oumenoii proximo, 
se encontre solução ao magno problema, que 
hoje nos preoccupa. 

VozEs-2\Iuito bem. 

O Sr. Oiticica. - Sr. presidente, 
os nobres deputados que combatem o projecto 
que a commissão de fazenda teve a honra de 
submetter á considemção da cttrn<"1,1·a, obede
cem a uma suggestão do seu espírito, acredi
tando que as disposições ali contidas vão 
aniquilar o B::mco ua Republica dos Estados 
Unidos do Brazil. 

Collocada a quesfüo neste ponto de vistn, 
Sr. presidente, admittida esta preliminar 
como facto certo, fatal, incontest;wel, V. Ex, 
comprehende o mundo de corollarios possíveis 
de tirar e como será facil produzir argumen
tação para condemnar, de vez o projecto em 
dísc11ssão . 

Ha outro modo segni1Jo na analyse do 
projecto e no ataque campal dirigido profici
entemente pelo honrado deputndo: é destacar 
desse todo l1armonico algumas das suas dis
posições e instituir a crítica sohre essas, 
quando não podem ser deslocada.s por prender
se umas ás outras, com perfeita cohe~ão de 
vistas para a formação de um verdadeiro 
systema no assumpto. 

Permittam-me os nobres deputados que col
locaram a questão no ponto de vi:;ta do ani
quilamento do Banco d'1 Republica que lhes 
lembre quanto de inconveniente lw. para 
esse banco em collocar a sua vida mi depen
dencia da discussão, até mesmo da approvação 
de 'l.m projecto de lei, no parlàmento ; dar 
como base de argumentação que as medidas 
apresentadas ferem de mol'te esse banco, 
é confessar de ante-mão uma insolvitbilida.ie 
em que ·não creio, Sr. presidente, para 
colosso tamanho. 

Será então verdade que essa organisaçiio 
resínta-se de falhas tã.o profundas que não 
possa resistir ao menos a que se-lhe toque. 
sem receio de destruição? Será tão fragil, tão 
pouco consistente a organisação desse banco 
que elle só possa viver dos previlegios odiosos 

•·do reg-imen que o iostituio e, apezar delles 
não obstante os fü>"ores alcançados, não possa 

·resistir á entrada franca para o regimen da 
liberdade, da concurrencia com estabeleci
mento similares e aos quaes devera elle 
servir de modelo, de auxilio, vivendo à sua 
sombra, agindo ao sopro potente da sua 
organisação vu,leute de primeiro banco emis< 
sor, e quasi unico, do paiz ~ 

E' possível, Sr. prc!sídente, que o excesso 

ilos previlegios alcançados pelo nosso primeiro· 
esta.belecímeuto dé credito tenha feito com 
que elle esteja nas más condições que os 
nobres deputados lhe attibuem, porque é 
certo que do excesso de saúde tambem mata; 
a exuuerancia. de víJa produz o refluxo do 
sangue e us congestões tambem são a morte 
dos mais possantes organismos. 

Permittam os nobres depntados qne eu 
não se,ja. tão pessimista quanto ao Baueo da 
Republica e acredite que, para elle, seja 
uma sn.Ivação a entrada para o bom regi
men da moeda fiduciaria. mais do que esta 
vida de hoje, á. espera, para poder ex
pandi!' a saa acç:."io, <tproveitando· os· bons 
elementos em s1 existentes, que o governo 
so resolva a conceder-lhe novos fü. vores,que 
um ministro da fazenda esteja a regatear-lhe 
privilegios, possíveis de dar-lhe prosperidade 
ephemera, mas incapa.zes de garantir-lhe 
vida prosperu, solidamente constituidit para 
resistir ás clifficuldades de todos os mo
mentos. 

Perguntei aos meus honra.do:> colleg:ls 
si julgão de conveniencia continuar esse 
regimen dos pri vilegios em que tem vi vide 
o banco desde o ·seu começo e em que pre
tende viver até findar o pr.i.zo eh sua. conces
são; a incon veniencia do regimen estabelecido 
pelo governo provisorio está palpavel no 
facto que ora presenciamos : b:tstou levantar
se a idea de limitar as emissões feitas sobre 
convenções ma.is ou menos prejudiciues ás 
condições regulares de umn. boaorganisa.ção 
financeir-a, para que cs nobres deputndos se 
receiassem do aniq•ülamento do b:wco e vies
sem protestar contra aquillo que o projecto 
não visou, receiando os enormes desastres 
desse imaginario descalabro do banco. 

Haveria, Sr. presidente, quem fos;e capaz 
de tantos receios pelo fütnco da Inglaterra. 
ou pelo Banco de Fratiça si, no parlamento 
de qualquer das duas nações, fosse apresen
tado um projecto tendente a modifica.r o regí
men da vid1t dos banco$ emisssores daquelles 
paízes? Ninguem se lembraria. de receiar 
que esses bancos fossem ameaçados de füllen
cia se lhes concedessem prazo mais ou menos 
longo para o recolhimento de parte de sua 
moeda fiduciarin., de tal modo que permi
tisse a essa moedtl. assentar na base solida do 
seu representante legitimo, não autorisando 
a sua depreciação pelos artificies de cambista 
algum. Nem mesmo, Sr. presidente, elles 
receiarião o novo regímen annunciadoporque, 
sendo este o unico posaivel para tirmar O· 
credito dos bancos emissores, nem outras são . 
as regras sobre as quaes elles vivem, por sett 
propl'io interesse, afim de estarem sempre a 
cavalleiro das verdadeiras tempestades le
vantadas no mundo :financeiro em que se
exercita a sua acção. 
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o projecto não inspira aos seus autores os 
receios manifestados pelos seus anbtgouistas, 
nem a commissão de faze11da acredita qu.e o 
Banco da Rept1bliea seja nnieai,w.lo de murte 
com a. abolição dos privilegios de que gozi.l., 
não se podendo amoldar ús regras estalie
lecidas no projecto para a iguldatle de direitos 
na Republica; não é just<L a. accusação de 
tender ·o pr.ojecto ao desap:wecimento daquelle 
banco. 

V. Ex:, comprehende, Sr. presiclente, como 
não haveria ninguem tão perverso que, tendo
se entregue um pouco ao estudo da questão 
financeira, desejasse, tentasse e promovesse 
no parlamento medida que provocasse a f<tl
lencia de um banco ao qual estão unidos 
interesses tão complexos, produzindo um pa
nico do qual seriam victimas todas as classes, 
todos os cidadãos inclusive o proprio que o 
promovesse. 

Si o prQjecto tende a modificar a norma da 
vidtt. do Ba.nco ela Republica, si elle ê attin
gido pelas disposições que e:;tabelecem o 
l'egimen dn, igualdade de todos os estabeleci
mentos emissores no paiz, se consagra. o regi
men da conversibilidade com a abolição do 
curso forçado, si elle cameça limittmdo a 
emissão de todos os bttncos ú. circulação ex
istente, é; Sr. presidente, porque a commissão 
de fazenda esta convencida de que houve abuso 
no modo de ttpplicar a emissão e a que existe 
está depreciada por não ofl"erecer garantias 
ao commercio que a applica em suas trans
acções: é facto sabido que a moeda fiducfaria 
do Banco da. Republica, na importancii:L de 
229.000:000$, apenas tem a garantia de 
120.000:000$, quasi toda hoje em apelices, e 
está envolvicl::t. em um sem numero de com
panhias cujos titulos jttzem na sua carteira 
sem valor, em baixa consideravel até quanto 

· à caução que representam, sendo impossível 
ao banco valorisal-a. 

Os SRs. SERZEDE110 E SA11IPAIO FERRAZ 
dão a partes. 

O SR. ÜITICICA - Si abusos foram commet
tidós na emissão, esses füram oriundos da 
autorisação ampla que lhe foi dada com o 
decreto que o organisou; por esse contracto ao 
banco foi permittido entregar-se a todas as 
operações industriaes, taes como: hypothecas, 
penhor agricola; negociar em terras, cuidar 
de collonisação,. nivelar terrenos e abrir 
estradas, constituir estradas de ferro, em 
summa, empreg8r a sua moeda :fiduciaria em 
todos os ramos da actividade, bem ou mal, 
como melhor julgasse conveniente, sendo 
unico e supremo arbitro dessa .. convenie?cia a 
administração do banco. Era Sr. presidente 
a moeda tiduciaria, qua.si concentrada pelo 
n-overno da Republica em uma sõ instituição 
âe iiredito, entregue a especulação, atirada 

Ca.ma.ra v. I . 

á vor1•cidade do jogo da praça, empregada na 
organi~)wâ.o d11 co1upnu_hias sem a. orientação 
indespe11,,;:1.vel para mantar-lhe o vulor sem 
:-;er ul;(·dicnto ao :illCl'e:-;:;i' o, l··nto, mas cons
tante 1l0seuvolviruento d, rir1ueza pnhlica,com 
a animar;iio us industrias, sem desvirtuar a 
missüo do,,; bancos emissores, traçada pela 
:;cicncia economica sobre a experiencia adqui
ridtt dos factos. 

Si os meus nobres collegas quizerem estu
dar a füncção dos principaes bancos emissores 
do mundo rinanceiro, que nos podem ser offe
recidos para molde, poderei mostrar-lhes 
que raros, rn.rissimos são aquelles aos quaes 
se permitte empregar o seu capital na or
grmisação e exploração de companhias iudus.;. 
triaes, limitada a espliera de acção da quasi 
totalidade ás seguintes operações tendo alguns 
o µtazo fixo U.e 3 mezes para a liquidação das 
transacções que effectuarem : commercio de 
ouro e prnta, desconto, cambio, emprestimos, 
commissão, depositas. 

Os lxi.ncos emissore3 do nosso paiz estão 
eivados desse vicio de origem que lhes con
sente supporem-se livres das peias impostas 
pela prudencia no atirar a sua moeda em 
circulação e os deixam apenas viver sob a 
pressão de favores que solicitam e que o curso · 
forçado auforisa. 

O nosso quasi unico banco emissor vive, 
assim, como um tutellado do governo, mas sem 
a interferencia directa deste no mechanismo 
e nas operações. envidando aquelle todos os 
esl'orços, empregando todos os meios para 
alcançar mais tavores e cahir de erro em 
erro, de abuso em abuso, talvez arrastando o 
credito do Estado na má direcção dada á vida 
do banco. 

Nós, os legisladores, temos o devei· muito 
imperioso de não coosentir que continue esse 
regímen na permanencia do qual a moeda 
fiduciaria está dependente do bom ou mão 
governo, segundo a resolução por elle tomada, 
consoante os pedidos, as informações, os em
penhos, os artificias de possíveis interessados 
para permittir que se alargue sempre o cir
culo dos privilegiosinsustentaveis de que gosa 
o banco,. em uma desigualdade inadmissível 
para outros cuja concurrencia não suppor-
taria~ · · 

De mddo ,que o governo, pelo systema da 
01•ganisação dos bancos emissores, tem só
mente o direito de in terferencia na vida do 
banco para avolumar a somma de preVilegios 
de que elle gosa, para impor ao~ particulares 
a nota de banco, embora deprec1ada, sem lhe 
ser facultado chamal-o a contas, obrigal-o a 
restringir a emissão, evitar que elle concorra 
para a desvalorisação da moeda emittida com 
o assentimento do governo e quasi ar1'astando. 
o credito do Estado nas passiveis loucuras da 

ss 
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ndministt•ação de um estabelecimento p11rti
c11b1r. 

Isto uão é regimen, Sr. presideufo, que, 
possa inspir~r confian~,a. e que 1lev:i.. ser con
servado para uma. naciio nova, ricu, de faturo, 
como esta. 

O SR. SAXIPAIO FERRA.;/; cld um ctparte. 
O SR. OITIClCA-Respoudo ao meu presado 

colleg-a e amigo : o projecto uão acceitou a 
iclêa. da uuifüide bancaria e uão consignou a 
transformação do banco da Republica em um 
verdadeiro banco do Estado com <t uomeação 
do presidente pelo governo, simplesmente 
porque ado ptou a escola. da liberdade ba.n
cariii. 

Si o nobre deputado propug-na<lor cl<t esco];L 
da unidade bancarht enteu.!e de vantagem 
essa transformação, nada o impede úe 01·.;:n
nisar uma emenda r10 projccto, uestc scotido 
e traze 1-a :1. discussão. 

Eu e os meus c0llegas tlft commissiio de fa
zenda. seremos contentes de e:t::unin:ir essa 
tbieoria opposfa i nossri. e, si formos cor1ven
cidos, não duvidaremos snbmetter-nos a. CS3:1 
escola ; uem tão distanciados estamos dos 
nobres deputados que são apologista3 dos 
bancos do Estado quando j:'t acceitamos par:i 
o prqj~cto a unidade de emissão, embora :1 
pluralidade dos bancos, fazendo com que to
dos venham receber as notas no Thesouro, 
não havençlo outras sinão as stui.s. 

· Permittam-me entretanto dizer-lhes desde 
logo que nutro desconfiança. muito seria 
da adaptação. desse system<~ de bancos no 
Brazil. 

SS. Exs. argumentam com os bancos or
ganisndos na Inglaterra, Austri<'1, Italia, Rus
sia e França, sem se lembrarem de que são 
1)aizes mouarchicos os primeiros e uma repu
blica unionista a ult!ma ; nhi onde a centra· 
lisação ·està constituida, tornando-se uma ne· 
cessidade do seu rezimen de governoi é per
feita.mente ada:ptav~ a centralisação banca
ria, o monopolio da. emissão por um banco do 
Estado, estendendo a sua <WÇ-:io por todo o 
puiz, preso ao centro por todos os laços que 
o tornam unido ao seu governo. 

Tendo de l<ilgislar, porém, para uma repu~ 
blica federativa, como a que estamos org-.i.ni· 
zando, não me parece muito accefü1,vel trans
planta\· para cá o mecanismo per·feitamente 
adaptavel a na<;iJc>;:; cuja fórma de governo 
jusliç't a força confeticla á acção central ; 
devendo escolher, julgo muito preferivel si 
buscar o .exemplo na America do Norte, onde 
a escola descentralisadora tem fórmas perfei
tamente desenvolvidas e que já deram resul
taclos praticos dignos da grandeza e da prodi
giosa. vitalidade daquelle grande povo. 

Veem os meus nobres co11egas que a sua 
eScüla merece desde logo, esta séria obser-

vaç-;to, alem do outras, que ni.i:; quero dcs
envol ver agora, por não caberem no debate, 
desde que-n:\o lla projec to propondo a orgo
nisaçJ:o do um banco cio Estado. 

Os nobres deputai.los levantaram contra o 
projecto :1 gr<rnue uifficuldaae <las circum
stancias do nosso mel'e<tdo, sustentando -a ce
lebre theoria da rob nç,:t do commerclo e dan
do como causli para as pessimus circumstan
cias em que nos achamos, o excesso dt\ nossa. 
importaç><to sobre a. exportação. 

~r- presülente, é velha esta theoria. e estã 
hoje estmfaihL, discutifüi e conhecidos todos os 
eírcitos que esse phcnomcno economíco pôde 
produzir. 

Não lia duvid;~ que o excesso grande de im
portação po;sa. trazer consequencias pa.r::i. a. 
baixa do cambio no pafa que impo1·tar exces
sivamente mais do que exportai· ; mas tum-
1.Jem e \'erdatle que isto não poderà constituie 
causa permanente para a viLl:i de um :L nação, 
porque o l'esultacJo õeri:i. o seu ernpoureci
meuto após certo numero de o.anos. Pó<le a 
bal:rnço. do commercio prouuzirabalo no mer
cado do e.linheiro para um paiz, masal.Ja.lo J.JaS
sageiro devido ás C<lUSas determinador~1s do 
excesso coati1lo logo depois peb limitação 
natural irnpo;ta. com o restabelecime.uto do 
equUibrio entre o consumo e a producção, ou 
pelo exce~so desta sobre <1quelle. 

E' axiom<t que - nu.o consome, quem não 
produz; ; a cousequeucia da vida de um povo 
que importn. sempre ma.is do que a sua e:s:por
tação, seria a miseria. A verdade desta pro
posiç~o se implie aquelles paizes q ne não teem 
elementos de riqueza, não podem desenvolver 
a sua prodacção, precisam de recorrer aos ou
tros para a compensação das necessidades da. 
sua vida e não pa~am de povos de proleta
rio;;, a arrastar a vida do isolamento :ao com
mercio universal. 

Serão serepre as mesmas, Sr. presidente, as 
condicíles da. prosperidade, do augment o do 
commercio, que cous titue o desenvolvimento 
da riqueza dos povos, quer vivamos em paiz 
onde haja unidade bancar ia,quer elle esteja 
::;ob o regimen da plurali!fade ; altera. sim, 
causa serias perturbações o facto de não valer 
essa moedl1 de banco aquillo que ella é .desti
nada a represeo.tar,falseando a sua, missão de 
equivalente do ouro. 

Não desconheço, Sr. presidente,que a bttSe do 
desenvolvimento <la r iqueia é a producção, é 
o augmento das industrias e que serà rico o 
paiz oude houver grande exportação ; não se 
póde porêm negar que o desenv olvimento da 
riqueza lla de ser produzido com a permutu. 
dos productos, acompanhada a exportação 
de perto, pelo Yalor das mercadorias ímpor
ta.daS. O exce~so de um::., e-0mo de outro, lia 
de produzir infallivelmente malas para o 
paiz onde o e:i::cesso se der. 
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N:lo desconheço cgualmente, que na quadra 
presente, ha um excesso de importação, aó 
qual se deve attribuir parte da situação exce
pcional em que nos achamos ; mas é fóra <le 
duvida que esse excesso se deu em virlurle do 
excesso da moeda fiduciaria, com a organisa
ção de emprezas em numero extraordinario e 
superior ás condições do paiz, abusando-se do 
credito, não acompanhando a producção e que
rendo-se dar saltos em negocio onde só a 
gradação póje ser ttdmittida. 

Nós somos um p:liz productor cm larga es
cala, temos productos que influem no mercado 
univer.>al,pela sua. preponderancia, como pro
venientes de paiz quasi monopolisador quanto 
a clles, a nossa importação acomprmha ne
cessariamente a exportação, augmentando 
sempre, porque aquella tambem augmenta ; 
si o não tizesse, deveria neces:>ariamente rlar
se umn. remessa de ouro, todos os armos para 
compensar tL falta abertn. pela maior impor
tação e a consequencia serht a retirada inces
sante do ouro e a sul1 desappariçü.o do mer
cado. 

Ifa um grande argumento com que os no
bres deputados procuram combater o projecto: 
nós não esta.mos nas condições da França, da 
Inglaterra, da Russia ou da Italia, quando de
creta1\Hll a conversibilidade da sua moeda ti
duaria. 

Já tive occasfüo de adim1tar nestn. casa, Sr. 
presidente, que consii.lero muito melhores as 
circum:;ta.ncias em que nos aclrn.mo.>. 

Os l;ancos emissore:;, obrigados a entrar 
par,t o regímen da conversibilidaden aquelles 
paizes, eram todo:; credores tlo Estauo, por 
emprestimos feitos em occaslões diversas, re
cebendo a faculdade de emittir à proporção d'ts 
quantias adiantadas ao governo. 

Quando o Banco dl1 Inglaterra recebeu o 
. curso forçado para as suas notas, pelo bill do 
Parlamento em li97, curso que, apezar de 
todas as circumstancias de occasfüo, · não foi 
completo, pois se concedia a faculdade de re
ceber em ouro 3/4 partes do valor dos de 1osi
tos inforiores a 500.E,o governo ele via ao ban
co, alem de todo o seu capital, successiva
mente augmeutado e successivamente em
prestado, em valor superior <t 11 milhões de 
~-,a quantia de mais de 7 milhões e meio, 
descoberto, sacada sobre bilhetes do thesouro; 
esses emprostimos continuaram, che ·ando a 
enorme cifra de mais de 28 milhões em 1817. 

Voltando ao regimen da· conversibilidade, 
em 1819, o thesouro teve necessidade de pa
gar ao banco a quantia de 11 milhões, con
·vertidos em renda. prdpe~ua, tornada. divida 
;a vencer juros, julgando·ss melhor pagar os 
~uros dos emprestim:.is feitos, onemr o orça
;mento com a quanfüt exigida pelo serviço 
~dessa divida, do que so:ffrer o Estado os pre-

juizos inca.lculaV1}ÍS tla dopl'ecinr;iío da moeda, 
a. retlectir sobre a receita p11hl lca. 

Na historia dos assign::tdo:;, orn Fmnr,;a, 11 
divida do Estado accentua-se na 'rpmntidarlo 
enorm~ desses ve:rtladeiros bilhetes em circu
lação e que, apesar de substituido:; pelos 
1iiandatos territoriaes, não çonseguira.m rega
nhar a confiança publica; a divida represen
tad<t por esses mandatos, quando foi ordenado 
o pagamento, por estes, dos assig-nados e des
tes por numera.rio, ascendia a mais de dous 
milhares de milhões de francos; foi um. ver
dadeiro resgate do papel moeda. · 

Na ltalia, Sr. Presidente, para occupar-nos 
de um paiz, que S<lhio·do curso forçaao mais 
rec:mtemente; o governo devia ao Banco 
Nacional, em 1881, quando foi decretada a 
abolição do curso forçado; os bilhetes do Es
tado, emmittidos pelos diversos bancos, mon
tavam ú. cirrn. respeitavel do 9.40 milhões, 
alem de 810 milhões de bilhetes do banco ou 
[erli di ci·edi!o. O estado chamou a si adi
vida dos bilhetes e cuidou seriamente do seu 
resgate; por um plano sabiamente traçado e 
firmemente executado, decretou o regímen 
da conversibilidade e elle fez-se em 1883, 
sem abalos nem rnina para a nação. 

Nos Estados Unidos, o paiz que deve servir
nos de modelo, á vista das . instituições adop
tadas por nós, o papel moeda em circulação e 
pertencente ao Estado era superior a 417 mi
lhões de dollars, o que não impediu de se 
decretar a conversibilidade e esta se e:ffüctuar 
em 1879. 

Todas essas transacções tra.zião avultados-e 
pesados onus 'Para o thesouro dos estados; 
mas os seus governos entenderam que é muito 
preferível augmentar a. somma de sacrificios a 
impor a um paiz pttra pagar divida, do que 
viver com as incertezas do curso forçado, 
com as anganadoras peripecias de uma moeda 
inconversível, sem estabilidade, sem garrm-
tias, sujeita á depreciação. . . 

Parece-me, Sr. presidente, que não se póde 
dizer que o nosso Thesouro é devedora banco· 
emissor algum nem tenha contrahido com
promissos a saldar, para poder exigir delles 
a conversibilidade da moeda fiduciaria por elles 
emittida; temos em circulação apenas 171 mil 
contos de papel moeda do Estado, este é cre
dor do banco emissor principal, as nossas 
rendas augmeu.tam, as nossas industrias se 
desenvolvem; falta-nos .um plano combinado, 
resolutamente formado, energicamente ex
ecutado para cortar francamente os abusos e 
readquirir a confiança por boa -gestão finan
ceira. 

Assustl1, entretanto, a.os antagonistas do 
projecto a situação em que está o cambio, 
em baixa desanimadora ! 

Sr. presidente, a questão do cambio é muito 
conhecida; està nos tra~ados de economia po-
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titica e de :finanças. tem sido · estudn.da Re~Hsud.:1, ei:n 1888, na. importancia da 140, 
por rliverso.s fõrrnns. e pode s<?r apreciada se- <1 t~i,ntos mil contos, ell~ está rolculada em 
gundo os p11enomenos 1Jroduzidos no merc:ido 205 mil pttro. o corrente ú.ilno·de 1891; o que 
liannceiro onde se ·produzem oscillações for- quer dizer que, . a.pezar da baixa <lo cambio, 
tis:;irnas como Hs· que: experimentá o nosso. apezar das evoluções que o paiz tem so:trrido, 

Na histvrfa fioanc~ir<l: do mundo pocleremos a lalvez mesmo por caus<i. della, a nossa. 
encontrar descriptos :.os pheuomenos pt'e:sen- eemh1.. cresceu de modo não esperado e dà 
ciados em nossa praça; no. celeore relatorio um testemunho incootestavel do nosso pro
apresentado pela commissão Jógleza, no- gresso, do nos5o desenvolvimento material a 
meada para estudar as causas da crisa de 1817. ponto ele satisfü.zer os mais ex:igentes. 

Ahi' se .:reconheceu, Sr. vresidente, que n. Se nossos orç~1mentos ultimos não ap1·esen-
baixa considera:vol do cambio po!.' essa. occa- oam saldo real, : porque u[o ooncidcro 
sião e que tantos males cansavn. a esse pai:r., como taes aqttelles que se liquidam com os 
tinha. por c11.usas: o excesso da emissão do saldos dos ex:ercic1os ~nte1;iores, formados com 
papel em circulação e a fülfa. ele g•1rnnfü1s o producto de empt·estimos de qualquer, na.tu
efl'ecli \Tas para q1le esse papel · 'repres·euttisse rez:i. !li nã.o -podemos obter esses sa.ldos, digo. 
o ~eu equivalente em ouro, 011 tanto de moe- ó que tem ha;'l-ido extraordinario u.u.!?mento 
dêt mefallica sutficieote para gamntir a. sna nas dl:'speuts ptlblicn.s; u.pezur disto, entre
troc.:"I. por metal na. ~iilo em que o 1inblico tanto, apeznr (le lmverem sido ü.ugmentadas 
o exigisse par:.i as necessidar.les d:1s smh:l trnn- ~r-.:mdemente qun.si todas ns verbas, todos os 
sacções. ven·:imentos dos funcionarias, decretadas 
D~sde então a thcorh do ca.mLio e rlo curso µ-randes 1lcspesa:. de carur:ter reproductivo 

forçado p:lra. n. moed:J. ftoluciat·ia. ticon plena- eimproductivo tambem, o Theso11ro nii:o teve 
mt'>nte &."fahelecirl.11. as:>i nl .. como e:-.ti:l/ados e necessidn.<le de contrallü· ma.is emprestimos 
aSSP.nta<los OS princípios inv:1rian~ir,: '1110 fol'~H11 O :rnnunci;i~se. não Sei SO com UOOS Oll mitos 
adaptados posteriormente, não só par:l ;.i. vida fundaroeu tos, ·que elle esh'~ folga<l.o, nunca 
do banco da Ing-lri.tert·a. como para todos os o e..-.tere ta.nto · 
outros bancos e para o l1om ro:.drn~n dn. moe- Accresse qu0 tudo ::mnuocia. tendencio. pa.rn. 
da em todos os paizes cio munao. não ser momentaneo esse a.ugmento de al-

A hora est<i. dado. já, Sr. presidente, :?ão guns annos a esfa parte; a. expansão das 
quero abusar da benevolencin, elos pouco co/.Je- nos5o.s iadustrins, em grande 'Via. de org-ani- · 
gas que me ouvem para e~pemler as conclu- so.ção, algumas emprezas ja funccionando 
sõ;>s irrespondiveis a. que chegou essa commis- com mui to üo!ls resultá.dos) podem assegu
são composta elos m:iís distinctos vultos das ra.r-nos. qne nma hoa. lei de orço.menta tra~a 
fi..u~rn~as in.!:l'lezas, bast~w'lo l'ecorda:r que e~se com _sigo um suldo r euJ, claramente definido 
rela.tor·io deu em resul~do o proposito :firmá e com certeza. rle ser obtido;o sn.ldo bade upa.
e deliberado de fazer abolir o curso forqudo e recer nece:ssariamente, sem artificio, sem 
entrarem as finanças da lo.~:'laterra. · , no bom. expedientes de ocasfüo, sem faltn.r a verdade 
caminho de '\'a.ler n, moeda tiduciari~ aqnillo dos ãlg'arismos. 
que prometti.a : o ouro, . cotistder<.)do como Es~·: expansibilidade das n ossas industrias . 
medida. reguladora de. todas as permutas, ha, de dar..:..nos, Sr. presider.:tte, a segunda 
pondo fim ao systerna: das ficções; da obriga- condição 1mpresciodh-et par:i. a conversibi
c:ão para o l)Ovo de recebel' pupel com a. decfa tidade : o aagmento grn.dun.l , .. constante da. 
't'ação deva.ler ouro· que :Dão ''e::dste, pelo quo.l exportação, e importação attrahindo os c11pi-
niio póde s~r trocado. · , taes para o p;1jz promovendo a riqueza que 

Serà po'isi~el con:;egúil~o. nestf' pn,i'I.? nssentn. no traba.lbo, ria ~ctividade, :nas for-
. Sei que a primeira. da:~ comliçõ '" impres- cas vivas do paiz, empenhadas na producção 
cindiveis parà, alcil.nça.r ·este desíderatµm é ele maíor so·"m'\ de mercadorias para ser 
que os orçamentos do Estado se liquidem com ofierecirbs <\ -pel'muta. 
saldos... · Qun.ndo esta vier, servindo de intermedia-

UlI Sn.. DEPUT • .\.Do - Reaes. rfa da. tr:msaçiio a. verdru:leír•• moeda. n. fidu-
. , · ciilri;i. valodsada peln. obrigatoriedade do pa-

O SR.. ÓIT~crcA. -: , . re:i~s. S1'. vres1uen~e, 1 zamento ao portudor e ti. vista. o mercado 
ª. n~~~~ r~~()el[n, publica subm de modo muito lel'i'I _de equilibr::r-~ _por rot·ç~), d_as círcum
S.:lt1sf. .dor 1 • · stn nCJa$ e o cambio den:a:ra de osc1llar. deca

•· · Darnlo o desconto necessaT'io para uma. ~~va.- l llindo nPsse declive em que ~11::i~,sem sabermos 
'Ua-;íi.o a~·roximaola pelo aug·mento incootes· ate onde elle cheg::n·á. . 
tavel dos impostos, com aexigencia do paga- Sr. presideote,· o ~.mbio ê veada do di· 
meDtO em ouro pH.ra, o:> impostos de Lnpor- nheiro, venditio argentis chamaram-lhe os 
ta~o, i vista. d11 bai.i;:a do cambio, eincontes-:- antigos. 
ta-vel, não obstarite, que as· rendas subi-·· · . Tanto mais -valera o ouro, isto é, exigira. 
ram. tanta. maior somma de moeda lJa.pel, quanto 
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menos eSS<'\ moeda. estiver com o seu valor Sirva esta perfunctoria. observação apenas 
diminuido por eft'eito das garantias que etla de resposta ao aparte do nobre deputado para. 
otrerecer IJara o tr<;>co; as mercadorias que lembrar-lhe que não da proYa de grande sa- · 
houverem ae ser pagas com papel soffrerão gacidade ou de muitos conhecimentos em ft
ioquestiona._velmente um a11gmento do preço naoças, o governo que conta. com o augmento 
quanto maior somma, de p~pel for exigida da receita: publica pelo augmento do papel· 
para l)refazer a quantidade do ouro que por moeda entrado para o thesouro, por eft'eito 
ellas aever ser trocado. , da. confrontação de valor que esse papel sof-

Comprehende V. Ex. que, não havendo fre com o ouro que elle quer e devera rece-
confiança na moeda. pa·pel corrente no roer- ber. · · . 
cado, os que <levem recebei-a. exigirão na.tu- O projecto . tem, . Sr. presidente, e · eu o 
ralmente maior quantidade della para as reconheço, um ponto fraco que os nobres de
mercadoría.<; que vendem afim de cobrir pos- putados não atacaram; ha um· obstaculo 
síveis prejuízos quando houverem de trocar ~rante o qual elle vai estacar, si for con
esse papel pelo ouro de que necessitarem, vertido em lei, parecendo-me difficil poder 

A condição essencial po1•tanto, para que a ser realisado: é o governo incumbido de pol-o 
moeda :fiduciarfa cmittida seja. de vanta.!!em em execução . . 
para. o publico que a emprega· e não' se O plano synthetisado no projecto exige uma 
torne ao contrario, um perturbador, um ele- eomprehensão completa das suas disposições, 
mento nocivo no mercado ü que elfa valha perfeito conhecimento dos principias economi" · 
o•Jro, posso. ser po1• elle trocado, seja uma cos em que elle assenta e uma vontade firme, 
promessa garnofül:i. de tornar-se ouro nomes- energlca, resoluta, de cortar abusos e não ar
mo momento em que o troco llle for exigido redar da linha determinada par::i o fim que se 
e não represente apenas um credito qne mui- tem em mira; é uma transformação completa. 
ta vez não tem valor algum. do systema de dubíedades, de tergiversac1les, 

O SR. SA!IIPAio FERRAZ- Sabe v. Ex. de fülsa. orientação em que temos vivido ha. 
quanto o governo ganhou com 0 pagamento sessenta <'\Imos e não é facil atacar abusos, 
dos direitos de importação em ouro ~ contrarhw habitas in-veterados, ferir uns in-
35.000 contos. teresses que se suppõem muito legítimos, . 

derrubar preconceitos e privilegias, sem en:.. 
U:r.r Sa. DEPuT.rno- Ja consideraram esta contrar obstaculos dos mais di!flceis de supe-

quantia.-receita do Estado. rar, explosões de despeitos e prejuizos reaes 
O SR. 0ITIC1CA- Permitta o meu nob1•e que hão de necessa:r ia e fatalmente se~uir-se 

nmigo que enjulgue problematico esse lucro ao estado presente,quer o projecto seJa. ad
de que fa.lla para o Thesouro, em virtude da opptado, quer continue o statu-quo das nossas · 
percepção dos direitos em ouro. fülaoças, a.ggrava.do pelas providencias exigi-

Sr _ presidente, o problema do papel moeda das e prestes a sar concedidas. 
inconversivel é tão complexo, tão caprichoso Não fa.z isto, sr•. presidente, não entra 
nos males que ac@rreta q•1e um delles ê o neste momentoso trabalho de reconstituição, 
prejuizo resultante de um 111cro apparente, e ê impotente para elle ,quem anteriormente 
uma supposta vantagem no àugmento da. não se t enha. prepar:l.do com os cónheC\imentos 
cifra da receita. publica, quando tal vaota- solidas e aridos da sciencia econo~ica e quem 
gem não se dâ. não tenha resolução-firme de não acceder a 

E' certo que o Tbesouro, recebentlo os di- rogos, a empenhos ou seja inflexível aos im-
reitos de importação em ouro, tem arrecadado properios que se hão de seguir. . 
para os cofres publicas imposto augmentado Não posso estar tranquillo plira a ex
ae porcentagem correspondente ü. taxa do ecução da reforma. bancaria ·proposta pela 
ouro sobre o papel ; mas a verdade é que, commissão de fazenda quando, no momento 
tendo de receber a outra parte da receita pu- mesmo em que ella estâ sendo discutida, o 
blica em papel depreciado e tendo-se daâo, governo celebra um contracto de resgate .do 
por e:tleito da deprecia<,)ã.o do papel, um ~ug- . papel-moeda. do Estado, tendo por baSe do res
mento do preço ele todos os generos, o go- g<\te:i autorisação para o accresciino da emis
verno entra no merca.doi como todos os par- são, o que está em diametral opposição ao 
ticulares, paro a compra. de innumeros pro- pensamento que presidiu ao art. 1° do pro..: 
duetos de que elle tem necessidade para os jecto em que essa emissão à limitada. á. exis- · 
seus multiplos serviços e velll par ticipar as· tente actua.lmente em circnlaÇão; o ultimo 
sim dos prej uizos soffridos pela nação inteira. artigo desse contracto e, Sr. Pl'.8Sidente, a 

Não é tempo e nem 1)0SSO fa.zel-o neste perpetuação do corso forçado contra. <> qual se ·
momento, de discutir este e1feito do papel leva;nta a. commissão de fazenda. desta ca- . 
moeda e ca.lculax a.s enormíssimas desvanm- m~endo todo elle a con~a:ração dos :pri-· · 
gens resultantes para o Thesouro publico do vil~ odiosos, das medidas anti-econonuca.s 
regímen em que vivemos. · ·que o ~rójecto condemna, parecendo que o 
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governo quiz demonstrar pelo controcto o an- sustentasse a 2i durante um ::mno. obriga- , 
tagonismo d::Ls suas ídens com u Camara onde ç.iio problematicii sim.mais hoje completamente 
o projecto surgira. :i.bofül11. por esses efleitos natttraes que o go· 

Sr. r>resideute, não t1mho tempo agora e vemo euteudeu óe conveniencia. exigir, mes010 
nem e esta a occasiito de discutir esse con- p11>a aquella hypothese muito dit'licil de rea
tr:i.cto feito ainda hontem; não temos mesmo Ji::;ar . 
os dados p1•ecisos para. estudal-o conveniente- Está adiantada a. hora e devo termi.ua.r. 
mente, porque nem sabemos quaes as oondi- A soi•ta do projecto está coofiadn á. sa.bedoz>i:l. 
ções posms pelo governo a.o banco para as <la CM1a.1·a.; quer elle seja a.ppro>ado, quar 
novas emissões q-ue autorison. Falla-se mesmo ella. o regeite, a commissU.o ficar{~ satisfeita 
em eroprestimo feito pelo Thesoul'O ao Banco por ter pPomovido nesta. casa o estudo da, 
da. Republica, afim de po•ler ello emittir no- mais momentoso questüo da. o.ctua.lidnde 
t."ls, o que não nm a.ugmentar, de um real si- neste pa.ili. . . . 
quer, o capital no _paii, p~rque o .:iinhe!ro .to- Estuda.nrlo a crise'ciue se ::i.vislnhn,em que jil. 
ii:J.ado _por emprest1mo t_era de ser rest1tu1tlo; eutrnmos frao.c::\.mente, a cam::i.rn. dà. testemu
no -pai~ ou no estrangeiro, aug~eota.ndo_::i.po- nho de que a preoceupa n. resolução deste pro
nas a ::.omma. de papel-moeda. mconvei-::.-ivel. blema 0 n. CO)timissff.o de que faço p'.lrte só tem 

?onvóf!l ~ssí~.oalar, porém, desde já, q~e a appln.11di~:S'e põ1:,~aver cu~rido o se1.1 dever. 
es:.e~ prtv~1egios oontrn; os quaes todos nos E' a<l!aáa :i. discuss ... o pefa hor;i. .. 
nos msurgi.mos e coaced1dos a um banco -ªC:'"'w Viio a. imprimir os sc"uintes · 
bam de ser augmentados pelo contracto feito 0 

ultimamente, sem que tenham sido ,sarantidos 
os interesses do Thesom·o, o crcuito do Es· PROJECTos 

./ 

/ 
/ 

N. 75 - 1891 
tado, amarra.do pelo contracto á cauda do 
banco e participando tla sua vid;~. Assi~na
lemos que esse contracto revos-ou dispos1cües 
do decreto anterior, firmando ctefioitivamente 
o curso forçado das nofas do banco e tor· Autori;;a o abono da t1ratificaç1io addicioital ao 
nando-o verdadeiro papel-moeda do Esta.do, a. lente j ubiladr1 da F..:<cola Na.rol, Olympío 
troco do resgate do papel-moeda do Theso11ro; Josê Cl1aooiites. 
e o publico, que vae receber :Linda mais papel, 
Mde ·ter notas ainda mais depreciadas pelo A Cornmissão de ~farinlrn. e Guerra, tendo 
augmento, porque não é baseandO-:se sobre preseoto 0 requerimento em que o c;;.:pitão de 
ouro pertencente aum credor que bade voltai' fragata Olympío Jos~ Chavautes, lente jubí
a confiança paraa.s uotns de um banco emissol' lado da Escola Naval, pede, a. e:remplo do 
que não possue c.-i.pitaes proprio::i nara formar que se pratícou com os lentes cathi;dratico;;, 
o representante da.s notas emittldas. Drs. Joaquim Valioso Tavares e Luiz Pe -

0 projecto da o-rganis:içã.o do Banco do. draini. de Mn.ga.lhã.es castro, 0 abono ela. 
Republica aatoris..\va·o, por excepcão à regra ,:rratrncnção adcliciona.l que não lhe foi feito 
geral p~ra. os bancos <:'lmissores, emittir o desde que completou os 25 :i.onos, até :i. data 
triplo dos seus depositos em ouro com a. con- em que começou a recebel-u, isto é, desde 
dição de ser o terço applicatlo ao resgate do maio de 1886.até maio de 1890, e, conside-
:papel-moeda do Estudo ; julgo que o pen- d 11 a·d f - · 
sarnento do illustrado ministro que ela.borou o r:.ln o que <l. a u i a pe iça.o e uma conse-

queocia immediata do decreto n. 252 de 8 de . 
projecto e1·4, incontestavelmente, que, por março de 1890,combinado com 0 de n. 10.201 
deposito em ouro e a cada emissão no triplo, de março de \889 no seu art. 22, corrobora.da. 
correspondesse o resgate de uma parte do pa· l · · · d · d 
pel-moeda. do Estado i,gunl ao terço da emissão pelos exemp os Jª cita os, e e po,recer que 
feita ; tanto isto é assim que, da. cifra total da se attenda ao peticionario, i>ara o que 
emissão, elle desconta. a quantia. equivalente offerece o seguinte projecto: 
a todo o papel-moeda, gradu:i.lmente extiocto O Congresso Nacional resolve: 
à. proporção das emissões feitas pelo bn.nco. Art. 1. o FiC..'\ o govefno autorizado u. fazer 

Entretanto o Banco da Republica. deposi- 0 abono deprecado, de accordo oom a infor
tou 60.000:000$, emittin sobre esses o tripolo mação da repartiçã-0 tlsca.I, concedendo-se para. 
sem d ar um real ao resgate do pa.pel mooda. isso o credito necessario. 

· e agora. vem ftrmar o contr:ito par:~ essa res- . 4 • • ~ 
gate aque olle deviad.at'começode execução Ar~ . . 2. Revogam-se as d1spos1çõe:. em 
do d.ia em que começou a pór em. cicnlação o contrario. 
terceiro terço dâs notns emíttidas em "Virtnde · Sala. das sessões, 28 de julho de 1891. -
do seu deposito. ,. · At !mio do Bra~il, rela.tor.-M. Vallo.dao .. -

Ha no contracto a.inda a revogação d_!Biil· Custodio .Tose de MeUo.-Ffrmino Pires Fer
versibilidade das notas quando o cambi0

1

se- reira.-Dionysio Cerqueira. 
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N. 29 A -18~ 

Bropõe a não acceilaçüo do ojecto n. 29 
poY- nao consideror o Reu o.to da çompe-
tencia do. Pcc!;er LegislativC• . 

Seria uma medida perigosissima e attenta
toria da soberania dos Estados, que ficariam 
amen.çados da intervenç;1o do Congresso Fe-
derat em materin. legislativa, pelo funda
mento ou á pretexto de inconstituciooalidade 
das leis locn.es. 

Nenhum artigo da Constitui~ Federal jus
tific..-i. essa. competencfa, que é antag-onfoa á. 
coe);ístencia dus duas soberanias- federal e 
estadoal. 

A Commissão de Constitu~i Le"íslação e 
Justiça, a quem foi presente ;ojecto de lei 
n. 29, da. Gamara Gos Sridputados de
clarando nulla por .in~o~stituf!al a 2"- par te 
do art .. 21 da. constitmçuo dotn:do de Santa O que se verifica no facto increpado é um 
GatharlU(t, após es:ume detC vem emittic conflicto de eompetencias entre a União e o 
seu parecer: Estado de Santa Cntharinn, e para resolvel--0 a 

ConstituiÇ;ão Federal otrerece uma. solução 
O projecto funda-se em qu;: Constituiç;io racion:ll e ~arantidom da verdade do sys-

110 E~tado . de :-::\nfa Cat!mrLna. disposição temo. federativo, estatue a comp0tencia do 
reíer1dn. viola o art. 72, § ·1''!Gon:;titt1içúo poder judici:trío federal - Art. 59. n. 1 e. 
Pedeml, que diz; «A R.epubh;.só reconhece 
o C.'LS.'tmento civil, cujii celelçtio seri~ "rtL- Em vist:\ das llonderaÇões que ficam expen
tuita,., o iul'l'inge, aintla, 0 arl3.'3 \la me~mn. tlidas, n comniiss;1o é de parecer que o projecto 
constituiç:1o que estabelece Si-estriccões :i não deve seL' approvalo. 
quG deve subordinar-se a aat'ômia dos r~s- Safa das sessões, 31 ·de julho de 1891. -
fados, nas r:espcctivas orgnnizíles. Gonçalvi;s Chaves, relator.- Gticcrio.- Fi.i-

~, coi;n~1sssão par~ce que n~stá. om jogo 9ueirru:. - Leopoldo de BulMes. - Oiagas 
a d1spos1çao constitucwnal i.lo ládo art. 72, Lobato. - AmphUophio-VenciJo, não só na 
§ 4.~ e que, n~ especie, o que s~ppt·ehe11de ó parte em que o IJarecer nega. ao Poder Legis
u~a usurpaçao,por parte do Cor~esso Consti- lativo Federal competeucia para revogar a 
tumte do Estaflo fle Santa Cathfut\. Defeito lei inconstitucional ao Congresso do Estado de 
dada n separação da Igreja. e'Õ Estado ~ Santa Cafünrina, ex vi do art. 35 n. 1 da 
sendo o casamento consider:~ como 'um Constituiçã.o Federal, como ainda porque só 
oon.tracto, ao qual se_ vin~ul'.lr.l:iu delle. se 

1 

co?si~era iueonsti~ucio~a! a.quella. lei, porque 
dertvaro todas as relai;;oes JUr1d~s que re""u- e rnfringente da dispos1çao do art. 34, ·n. 23 
larn a familia, não tia.ha a Co1Htuiç5:0 Fe- d::i referida Constituiçú.o, que a ttribue ao Con
deral que co~itar do casamento ~ligioso. ~re_~so Federal_ C?m~t~ncia privativa par;i. 
. ~113. reconnece,. portanto, sC:i casamento regislar sobre füre1t? ~1VJ.l.-França Carualha, 

civil, mas naifa d1spoz e nem .a, curial fa-. de accordo .. - Arishdes Loõo, de a.ccordo, 
zel-o, sob~e a organização dess:ipstituiç5.o. salvo a. restrieção . 
. · As condições de capacidade do·eontrahen-

. tes, as formalidades do casamen~ as provas 
de sua authenticidade, em suo:ilo, o con
juncto das regras que devem lbnstituir a 
organização da instituiÇ<fo, deb:or:O a lei fun

.. damenta.1 a.o legislador ordinari<íl 
A precedencia, a que se allule, é assim 

uma. questão que pertence a lei >i•dinaria, a 
. qual a estabele<:erü. ou não, telllb sómente 
por limite as conveniencias publi!as. 
. C!omo contr9:c~o e base da.s re*ões ,juri

ridicas da fam11la, o cnsamento e~· ·1 é uma 
instítuiç:io de direito civi1 e nesse cter sô 
o Poder ~egislativo Nacional tem mpetencia 
para leg1sl:.\r .sçbre ella, ex-t1i df c:.rt. 34 
n. 33 da; Constituição Federal. . 

Sendo assim, é visto que . a Constituição do 
Estado de Santa Ca.tharina, usurpou uma. at
tribui<;>.ão de que carece e que só pertence ao 
Congresso Federal. · ·· . 

Mas, .verificada essa usurpaçãó, qual o cor
. recti vo n applicar.:.se para n fazei: cessar'? 
Revogar o congresso, corno lJretend.e o pro
jecto1 a lei constitucional do Estado 'de Santa 
Catbarina ~ t 

N. 29 - 1891 

Declara nulla a 2"- parte do art. 21 da Con
stituiçiío do Estmlo de Sa11ta Catkari11a, rela- . 
tiv,1racnte ao casamento ciflil 

O Congresso Nacional declara : 
Artigo unico. E' contraria ao disposto no 

art. 72, § 4° da. ConstituiQão Federal, e,. 
portn.nto, nulla, na conformidade do art. 63 
da mesma Constituief".w, a segunda parte do 
art . 21 d;i, Constituição do Estado de Santa. 
ca.thn.rina, tornando obrigatoria · a preceden
cia da ceremonin civil par-<i. validade do casa.,. 
mento. · 

sàla das sessues, 16 de j ulho de 1891. :.... 
JJem!Jt'l"io Ribeiro. -: Gonçawes Ramos. -
Barbosa Lii11.c1,. -,-Annibal Falclio . - Alcindo. 
Guanabara. - Amphilophío. - Nels()li <k 
VasccmceUos. ;w;.;.:Be:;erril. - Moni:; Freire. 
- O, Paletta~Casi-.nirc JunitJr.- Ferreira ·. 
P.it'es. - Edwrdo Gonçaliies. · 
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O SR. PRESlDEN"TE ri:rn.rci1 a seguinte ordem 
do dia para.ª sessão de amanh_ã ~ 

· · . (1.ª parte ate a.~ 3 hoi·as) 

·.Continuação da·3.a. discussão do pl'ojecto 
n. 5 ·A sobre incompatibilidades ; 

Continuação da. 3.~ discussão do projecto 
n. 49 sobre bancos de emissão. 

Continuação" da l ·ª discu~são do projecto 
n. 0 13 A, sobre a amnistia a.os revoltosos 
do Pará..· · 

(2.a. parte das 3 hoi·as e;;idiaKte) 

2." discussão do proJecto n. ~ 56, limitando 
011 poderes dos governadores dos estados uão 
organisados ; 

Discussão unica.das emenda:s do senado ao 
projecto n. 1 C, ·que con cede creditas sup
plementu.res as verbas para subsidio dos 
cenadores e deputados e secretarias das d u~s 
casas. 

l." discussão do projecto n. 0 1 A, que pro
llibe em todas as relações ofü.ciaes o uso de 
titulas e condecorações; 

Continuação da discussão do requerimento 
do Sr. Bevitaqua, sobre a prisão do Dr. Anni
bal Eloy Ca.1•dozo. 

Levanta-se.a sessão âs 4 hóras e 15 minu
tos. 

FDI DO PRll\IEIRD VOLfülE 

.· 
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CAMARA DOS . DEPUTADOS . . 

APP~~NDICE DOS ANNAES 

DISCURSOS PRONUNCIADOS ~M DIVERSAS SESSÕES 

_,_ __ ~ 

SESSÃO EM l DE JULHO DE 1891 

(Vide p:i.g. 104 ,]., tu Vol, ) 

O Sr . .A:u.gusto de Frei taii!I vu 
com grande surpreza nos te rnomo11 to lov1tn
ta.r-se deb.'1.te sobre assumpto quo i·eput:~ da 
da maior simplicidade . . 

Não póde comp1·ehende1• quo, q1mntlo o Se
na.do, não entender do 01•a<lor, v1~0 corr-..ictn
ment6 osta.belecendo a. Vllrd1ulolr:~ 1101•1wt tio 
regimen federa.tivo; qu:tndo p1•ocur1~ ostut11Lr 
a grautliosa instituição quo vuo lev1L!ltar ern 
consequoncia. do. Constituiciio politicn. qno o 
Congresso promulgou; oão póde com preheoder 
que se füç.'1. ouvir no seio desta a.ssGmblê<l. a 
palavra autorisàda do illustre ri:ipreseuta.ote 
pelo Rio de Janeiro para. pretender, que se 
trata de mais umn. violaç,ão da. lei constitu
cional . 

Respondendo t\O illustre representante pelo 
füo de Ju.noiro, diz que, a despeito de todo. a 
sua erudiçü:o, do seu talento füo notavel, 
cor:ihecido por toda. u. c:un:\ra, S. Ex. neste 
momento esqlteceu-se da disposição .consti
tucional ou de todo o alc:ince della. 

O nobre deputado confundiu a iniciativa. no 
processo de responsabilidade dos crimes com
rnettidos pelo Presidente da H.opuhlic1i, com 
ti inicia.tiva da Cama.ra n:i confocçi1o du.l! leis. 
A confecçã.o das leis vae encontmr no cor(lO 
organico da Constituição u. compotonclo. clo 
u.mb<l.S o.s ctiill:l.ras. 

Tanto pócle a Cama.ra iniciar a lei . de . 
responsri.bilid.'l.dcs para os crimes commettidos . 
pelo Presidente <ln. Rflpublica., como o Senado.' 
(Ap_o j,::.dos.) · · 

tfa rn.zã.o de ordem publica muito mais ele~ 
vo.rln. pa.ra a iniciaçãO do proces:.;o que o 
orador nã.o precisará cxpender neste mo
mento; é isto um r esultado .- legitimo dn. na
tureza do i1osso regimen de representação, 
em que o Senado representa. os esta.dos enti
dndei; autonom:is e a. Ca.mfil"J. dos Deputados, 
como reprcsent::mte do povo pelu. nossa. Coo
stituiçiio, obedece a um preceito desta natu
reza ; e é pot· isso que a Cama.m tem prere
rencii~ no processo de accusação, dando-se ao 
Senado o caracter de t1·ibunal judiciaria para 
mais tu.rde tomar conhecimento do neto . da. 
Ot\mD.ra dos Deputados. 

Quanto ~\ confecc<1o cta lei orgoanica, nqueUn. 
que estalielecc limites :l.s attribuiçõos (lo. Po
der Executivo n,t sua normn. de acção, elln .. 
niLo tem preferencia. para. a ioiciação. 

UM Sn.; DEPUTADO da um aparte . 
o Sn.. AUG"GSTO DFl FREITAS agradece n. 

s. Ex. ter-lhe proporcionado mais um insta.nte 
de responder a, esse argumento. S. Ex. di:r. 
que não contesta o direito que tem o Sena.do. 
como i·a.mo do Poder Legislativo, .do intervir 
na confecção du. lei. o quer da.r l:itnplesmcnte 
à Cumn.m dos Deputados ti ioicin.ttva. na apre-. 
sontução à.esse projecto. M:i.s, onde, em que 
Jol, 6m que artigo da. Constituição encontra o 
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nobre deputado essa competenda ·~ Não a da 
a Constituição politica do Brnzil, como não a 
dá nenhuma constituição. Essa.disposicão não 
encontrltl'Ül a sua razão de ser oos principios 
do ragimen para que é creada. Si nssim e, 
s. Ex. ha de encontrar a justiticação da com
petencia dnda à. Camara dos Deputaclos para 
a iniciação dos µrojectos de impostos, para <t 
força armada e outras leis, que all"ectmn di
rectamente a vida e npropriedude intlustrfa.l 
de modo muito singnln.r; qunnto, porém, 
aquellas outras attribuições quo nrto nffect:im 
tão directamente a, vida e a propriedada indi
vidui1.l, S. EL não podo encoutrar umt~ razão 
de direito ou da política, quer no re~imen 
monarchico, quer no regimen republicano, 
para essa iniciativa dflda à. Gamara dos De
putados na confecção dessa leL 

(Trocam•se cliversos apartes.) 
O Sa. PR'ESID:EN'l'E - A horn. Llo expediente 

está terminada. 
o S1i. AlJGUS'l'O DE FRElTAS diz qu" e55;l, 

questU.o de competencia da Cama.ra. dos De
putados na iniciação das !eis de impostos, e 
o dil·eito de emendar o Senado essas leis, 
foi uma questão )evautafa e resolvidu. de 
perfeito accorJ.o no tempo do hnperio, como 
o nobre deputado pelo H.ici de Janeiro sabe. 

Respeitou-se a inicfativ:.i. da Camara dos 
Deputados em materias de impostos, o reco
nheceu-se ao Senado o direito de emead., 

· Si a ·questão ostà collocada neste torreno, 
·si a inicia.tiva da Camn.ra. dos Deput«dos não 
-pócle ser para ~ confecc<iQ 1fa lei ue responsa· 
l:!iUdade, mas simplesmente para. o processo de accusa,ção, o orador pergunta. : qual o a 
desvantagem que h;.i, em que <t Gamara con
corde com essa imlicnçüu, q1w lhe faz o 
Senado, para a commi~são tnixta., cnja vun
tagem consiste na uuiformtdade de vistas do:; 
dous ramos do Poder Legislativo pam .l1 

. organisacão de um projecto do lei de tnl 
gravidade'? 

Pergunta ainda, t\o illnstre deputado si 
a commisi;:;ão mixta, pOl' accordo da. Cu.~ 
m::i.ra e do Senado, apt·esenta. um projecto 
de lei, ntlo tem .elle de passar pClr todo$ os 
tramites n. Que estão sujeit:\s as leis? Aindo. 
mais : si n.pós o traball10 dessa comrníssiio 
mix.ta, a commissã.o permanente de consti
tuição e poderes tem de dar parecer sobra o 
projecto, qual ô a desvantagem que ha nn, 
creação dessa commissã.o mixtu. '? Bntretanto, 
ao envez dessas desvantagens, encoot1·a uma. 
vantagem soberima sobre todai> as outras, e e 
o. seguinte : l'li a. Cl\mttra deiX:•tr por motivos 
om cujn. apraciacão o ora.dor não quer entrar, 
. si deixar de acceitar esse convite do Se
o(l.(fo, r>ôde :sor que amanhã nella se upro
aente um pro.)ecto de lei de responsn.bilidM!e; 
e que amanhã mesmo se apl'0sente outro no 

Senado. A consequoncla ô que o projecto 
a.presentado na Carnar:1 ::;eguirá o seu curso 
naturttl, pam ser posteriormente remettido 
ao ~enauo; e o projecto do Senado seguira la 
tambem o seu cm·so uatural, par<\ depois vir 
à Cn.mtt1'a; e assim. di.i~ois de muitos tlio.s 
perdidos !!hegar-se-h:t a estu, conclusão, - o. 
de teL' de 01·~-at1[s:tr uma commíssão mixta 
quo examino os dous prqjeotos de lei. 

Tem coucluiclo, o decla1'l\. votar pela cr•eu.
ção d:\ commissfi.o mixta. (.Muito bem.) 

SF.~SÃO DI~ ll DIUüLHO DR 1891 

O Sr. Ju.stin.ian.o de Serpa.
Venho discutir, Sz·. presideot9, um as.sumpto 
alheio aos meus estudos, estranho ii miohtt 
profissã.o. Nece~sito, poL' isso mesmo, do tocla 
a benevolencia dn. Camt1ra. 

Autor Llo projecto D. 2, corre-me a obrig<1-
cão dedofündel•o e sustental-o, impugn~indo 
o 11arece1· ·da nobre commissão de füzenda e 
iudustrias. 

E. foi para cumprit• C!Sse dev,~r que solicitei 
a tlahwra. 

Mas, antes Lle entr-..i.r 110 exume da questão, 
preciso de fazer umu. declaração á Cumara. 
E' esto.: que o projocto elo qu~ se tro.tn, longo 
de consultttl' interesses particularos do qmtl
q_uer ordem, consulttt e ttttende a. umt1 neces
s1da.do de elevallo interesse puulico . 

Suhmottendo-o à. consideração tln. casa, tive. 
em vishi, pum. e simplesmente, a realização 
de uma legitim:L aspiração do estado que me 
desvaner,o de represen tur na. Camn L\\. 

O prolooga.mento lh via-fcn•ea, de Butu
rtté ao Crato, idóa. cn,pital do pI'ojecto, é um[t 
questão do gruJ?de importa.ncin. pil.rn. o Ce:1l'<\ 
e por isso constttue, deslle o mino pnss:ldo, 
cMst~ntc preoccupnQ5.o da dcpntnçi1o cco.
rcttse. 

O Sn.. BArtnosA. L1MA - V. E.x. nã.o tem 
delegação direct~ ou indirect:i. par:.i füllar 
om nome d:\ deputnçã.o cearense. 

(..) S1i. JusT!NIAN'O ni;; Sin~PA- Nem pre
tendo fazei-o. Teria muito que hesitar entre 
a. honra. e a responsabilidade. (T1·ocam-se d i
·versos apartes.) 

Observo, porém, que Y. Ex. nã.o compre· 
henden bem o alcance cfa dec1araçi1o que tiz. 
Não disse nem podia clize1· que o projecto 
que se discute cont;tit uo nmti aspiração dos 
representantes do ceiwit.. Nrto os consultei :L 
respeito, nem s~i quaos são as suu.s opiniões . 
O que úisse foi o sGguíntu, que devo repetir : 
o prolongamento <la ferro-via do Burtte 
ao Crato e uma questão de grn.nde alcance 
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para o Ceará e por isso desde o a.uno passado quasi sempre pelos erros e orimes das admi
constituc objecto de esrorços da deputu.çã.o nistraçOes. (Muitos apoiados.) 
cearense. (T1-ocam-sc muitos apartes.) Mal sabiam os que nos malsinavam, que, si 

Posso ir mais longe. Posso garantir nos as seccas do norte pesavam sobre os cofres na
nobres deputados qne o a.uno passado tiz; cionaes, pesavam muito mais futalmente so-
11ade de uma. commissü.o de representação bre aquelh~ região. (;tpoia.dos. ) 
cearense, -pt·ecisamente prirn pedir ao St·. mi- Ignoravam talvez q uii os sacri ficios impos
nistro du. ngricultnrn. n. vcndn. on u.r1·cin1lu- to~-:~ fo1tunt~ pnblica nuncn. po1l1?rn.m minorar 
mento da via·ferrea tb But1.1ritô, com a contli- os m:des 1•c:mltantc..: Llo flagello. pela. ma ap
cão de set• prolong-ada n.té ao Vt~lle <lo Cn.i:'iry. plicação ou desvio tlos dinhciroil pul.Jlicos des .. 
Nesle ponto nppello pn.r;i o no.~so illn~tro tinados n soccorros ús classas vlcthnadns. 
collego. que preside ii. sessão, o 81· .• Toii.o Lopes, (1lpartcs.) 
nssim como p:trti o Sr. gi:rnornl GliceI•io, quo Não suhi:i.m sl)m duvltla os riuo füzlnm dn 

· or:L então o ministro iln. ng't'ícultum. (Sit1ncw~ nossn dl~Sg1•aço. um motivo de injurin., r1110 11 
alfirmali'IJos do Sr. Gticc1·io.) sccc:~ J'oduz qunsl som pro o Cont•á u. 11111 v11sto 

A principio os represontn1ttes do Co:i.rU. fa· dosorto, dotomtinun<lo. inovit1wol n fütu l
zíam qur~stão apenas rlo prolongnm1:mto 1ln. mento n. parda 'Jltal'ii com ploto. d1~ i'urtunn 
viu-ferrea.. E como esta tinhn. rio sot• !'oito por rmrticu!iLz· u o o.•coclo dn. popuh11:ito.(..l710tn• 
cont11 do governo, 'Oppunlm-se ú. cn11cassü.o rios a uzull'tcx,) 
do prolongamauto da viu-rerron do Caruarú Pois bem, sonhot·o~. Como ho,jo, sob n. H.o
no Cra.to, UlllCa, porção do estado f!lle pôde ol'- public:1, ni1.o n.c1•01!ito q110 l:IO poss:t fl\:.r.er mais 
ferecet• 1•ocu1•sos á pop11l11çãn cearense em jnstiç:i ao Ce:il'r'a, na:-1 úpoe!I~ l.lnscm int'ortunio, 
quadras auoi•mnes. (lpoirrrlos.) e no intuito d(J ()Ottp111• it ml11hi ~ pnt;•iii mnlo-

Màs, depois qno o governo re;,, aqnella con- t'as lle~grnçn.s 0 novn. injuri~~. npro;,;sai-mo 
cessão, projudir.unrJo os m·iis vita.es interossos em pedir uam itquella torra ompobrocidn. e 
do Ce:i.r:t (apoiailos), tl:r.emos questão de igul\l íhtgollada. 'r,ivora~ que não toom sido rocusndos 
concessão orn relaçií.o :·~ viu-ferr<n d11 Batu- no:s oshdo::; JU!.l is pro>poi·os dti lJníiio. (111ioi"· 
ritê, não Mnfin.ndo mn.is no prolün~n.mento dos.) 
por conta. do governo. ( Apoicr.do,~ a t.tpartas.) No tli:L ern íJllll for nmri. roa,lidi:ule pn.rri nós 

E tão rnz0tweis, tãu justa.~ limLm ns no~sr.s 0 prolongamtmto dn vili-forroi\dO Bntm•itó uo 
1•eclamm;üos, que o Sr. gnneral Glicerio pro- CaJ'iri, .Gstaremos urmn.los da nm g rande re
metteu füzer a coacessfto nos mesmos termos ciu·so pn.i·l\ rasi:>tir ú. c:iln.mitlndo o bnte1··nos 
da 1le O'n•tmrti ao Crato. (Apcr.rtcs.) contro. n. natura~:~. . 

O Sn.. l~n.ANClSco Gti01rn.10 - B' vet•d;vlo. O Cm•iri ó nm11 regoi:lo pri vilegfada no 
o SR. J u~TINrA::-:-o J)Jo: SE:n.r•A-f'eço ~.os meus ten·itorio <lo Ceara. A!I seccas nuo o fln.gel-

~am, mesmo qlrnn<lo incc11dehl.m todo. o terriillustl'eS colieg1ls me pei·mittu.m eutrur no tot'io do astn.do. 
ext\me o <\m\lyse do pa.recel' que se discute. 1~ o~ enormos elementos de riqueza qno p~s-
os aparte3 em tií.n granr\e numet·o me (lesviam 1 d lh 
doassumpto e obri!!am-mo t\ demorar· mo rn11ito sua podorilo ~a1· e os0n volvi os e me or a pro-

. v veittt<losl1avendo facilidade de communicações 
tempo im trili una . enttre os sertões e o l ittornl. (.-tp1J iados.) 

O SR. BAIWOSA. LUXA. - g· preciso s:\lvar n Mas, infelizmente, o G'O V01·no diii União não 
respouSt\bilidado de nós Oilt1·os, .qno foi invo- poderii realisar, tnlvez ein <lez nnnos, este 
·cndo.. g-rando melhoramento . 1\ intl•L na hypothese 

O Srt.JuSTlNIANn DE SEH.l'A .. -Vo\to ó. que8- de te11mos sempre no porle t' ministros nffai
trr.o e prometto gu::i.rdn.r nll. cliscussrl.o a cnlmn. coados ao estado o pr_?lon~[tmento far-se-bn. 
iudispemm.vel. . 1 morosn.mente corno su.o fü1tas tollas u.s obras 

Sr. pr~sideot0,qun.lrrner que sej~\Ojnizo dos do gover!lO. (Apartes.) . 
mens honr1\dos comp:\iiheiros tle rept•esenttt.- As condições de dista.ncin., dos processos de. 
çã~, con~illero o prolongamento ela. via-t'et•t•e:i ad.min,istra.çao e outt•as q t~e _n~o escapam _ao 
ele Bnturità uo Cm.to n. primeira necessid:1de Cl't.tor10. da Cam:irtt, ~onstit~nrao semp!:e in
do Coal'a, no momento actu:i.l. ev1 to.veis embrwnços ~~ mp1d:i. conclusa o das 

Atl'avess:'L aquclle estn.do um dos periodos obras. Teremos aindfl. dependente de um 
terrlvi:iis eh• sim historia economica, como- larg-o periodo de tempo a rea.itsnçü.o dessa 
çando rte manifestar•Se os hciL·1·ores de umit justisshmi aspi.raçãCJ Llo Oenrú l (Apoiados.) 
uov:• seccl\, medonho füt~·1~llo que açoita pe~ Occorro, além ~isso, Sr. presidente, umo. 

. riodicarnente aq uellti rogití.o. (,1.poifulos.) ont1·t• circumstu.ncrn., que deve pesltr ba.stn.ntc 
Ao tempo do lmperio a sccca do Ceárr.i con- uo ospirito da. Cam".~ra.. O governo, ao mcs

stituiu formidavel C[l.pitulo de accusu.çiío con- mo tempo quo decretou o tiroloa~amento da, 
tra nó~ (apanes) ignomndo os que nos ~ac- via-ferrea. do ~,?oturité n.o Crato por conta. dos 
cusn.ru.m e ainda hoje u.ccu::mm, n. extensao e cofres d11 Umao, con~cdou_ a uma emproza 
profundeza dos nossos ma.los, aggmva<los p!!.rticnlal\ sob garant1n. de .1uros, o prolonga-
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meoto da Ca'l'uàrl'I. a.tê a mesma. cidade. con- Este consiu~ra.ndo suscita duas ordens de 
stderaàa ponto terminonl da.s duas estradas. consideracões. 

Deste facto, senhores, decorrem m\tUral- ·. A commissã.o n[o é opposta, em these, a 
. mente estas duas conclusões : medida contida. no projecto. · . 

Primeira, que o governo não teve, nem Estâ. convencida, como todos nós, da con-
tem g!'ande ínteresse em prolongat• a estrada veniencia d.e fazer o arrendamento das fer
de Baturité ao Cariri, embora seja. ella de ro-vfas do Estado. Este só excepionalmente 
propriedade da União. (Apoiados e nao apoia- pode ser industrial, 
dos.) · . . Comp:rehenrie-se que os estndos nuvos, 

Segunda., que prolongada n vin.-ferren. de como o Br-~zil, realisem, por sua. conta ou 
Caruo.ru, a região ma.is fertil , mais rica. e medeante garantia de juros, a constru~o 
mo.is. prodcctor:~ do Cear:'L pu.ssaró. a. commu- do estradas de ferro. Estas sã.o indispensa
nícn.r-se directn.mente com o commorc10 do veis uo deiieuvolvimcmto ela industria. e ao 
Pernambuco om prej11i:r.o docommercio e in- augmento cfa riquezn. publica. (Apoiados.) 
toresses mn.is vitn.cs cio Cenrá. (A11oiaáo.~.) l~acilit<\m, por outro la.•to, as communica-

Mas, si isto é lndubitn.vol, Sr. presld'3nte, çues, ~ippt·oxirnando os centros productoros 
cumpre ncloptar umtL provitlencia qualquor do:; centros cOn!lumidores. o qno co::>nstitue 
que ll.~Utelfe OS intereSS0:S O O flltnro do meditl1L Ue elevado l\)ca,UC0 \Iara O tiOSOllVOl
COUl'Ú, tii.o dignos chs :Lttoncõe~ UI~ c.min.rn. vimento o prosperidad~ ·do ))llir.. (A1wiados.) 
como os tio estado de Pol'fl:W1buco. (-1poiados, MAS apemw a inichtti V•~ partiauh\r pódo sub-
apartes.) . stitui t• n. ucçü.o do estndo ; é de boa política. 

Bn.stn.rli., porventurn, mnn.ter o neto !.logo~ oito 1t1•ris~ar capitaes em novns emprezas. Pelo 
verno. determinnndo o prolongamento du. coatrario, convém ao esto.do transferir o. em
via-Cerrea. do Baturité 1 1-'ô<le n oulros essa pre%as particulares n administração das fer
medida parecer sutllcieote. A mim, cligo-o r·o-vias qu·e construi11, evitando n.ssim o pe
francamente, ellt.\ de modo algum sutísfu.z. sado onuii que resulto. d9si:;a. administração . 
(Apoiados.) (Apoiados, apanes;) · 

· Em primeiro logar o o.viso uo governo não Neste ponto podemos invoCl!.r o exemplo tle 
é uma. gnrantia de que o prolongamento se diverso::; paizes, alias Gm condic~es aconomi-
füçn.. (Apoiado$ e n.partes.) · ca.s ma.is lisongeiras que a.s nossas. · 

Mas, quando fosse, teria.mos tnuito que at- Eu. porém, Sr. l>resídente, ni1o quiz as~ 
tender à circumstu.ncin. de temvo, que é de sumir a responsabilidade de uma medida 
grande importaucin.. em reln.ção ao Ce:i.ra. geral. 
(Muitos apoiados.) Sem dados pt\rn.justifloa.r um projecto neste 

. Depois, Sr. presid3nte, umn. outra circum- sentido, limitei-meu. propor o l\rrendamento da 
sta,ncin. influiu muito em meu espirito par;.i, a. via.-ferrea. do Bn.tur1té, no meu estado, cort o 
apresentação do projecto. No di:i &m qna ele poder justiftcal-o e defendel-o . de::.nte e.la 
sa liquidarem os g1«inrles compromissos da. Gamara a do paiz. (Trocam-se alguns apar-

.. União, no dia em que se ~ouber, no cel•to, tes.) 
qnaes os sacriticios que pesam sobre o The- Pel·guut.'\, porem, ~ cotnmissã-0 porque, es
souro No.cional pelas verbas-obras publicas tu.ado · eu cooveocido du. vantagem e necessi
e garautia!i de juros-. não tenho al.lsolnta- dada do arrendamento dns vias-ferroas do e.s~ 
mente esperanças tle que po:;:sam ser atten- tado, não l)ropuz igualmente o at•reodamento 
didos os reclamos do Cearú.. ( Trocam-se apar- dn. via.-far rea do Sobral. A razão é simples • 
. es. O Sr. presidente reclama attençao.) . A estr:tda de ferro de Ba.turité, a mn.is fu-

Perdóom·me os nobres deputados. Deste turosn. do estadô, agol'1\ ó que se approxima. 
modc é irnpossivel a discnssilo. Prc:iciso .de do .Qtüx:'l.dá . Paro. chegrLr ao Crato resta uma. 
exa.minnr o parecer e refut:~l-o, m:is sô pode- enorme distaüciu. n. vencer . 
rei füzel-o contando com o auxilio dti. :itton- Pôda 0 governo pt•olongal-a; mas, além 
ção !=la Ca.maru.: · de não termos certeza . . . 

O SR. B~1:i.E1tRlL-Vu.mos ô. refuta.cão do o sn.. füwILAQUA.- Entretaoto a verba está 
. parecer. vota.dn. no areamento . 

O Sa. JusTINIANO DE SEi:t.PA-Vou ootrnr o SR. JUSTINIANO D.E Srm.PA ..• cumpre ter 
no exame do p!\rooer, e, pm•a. mothodisn.r a muito ein a.ttençã.o n. condição de tempo. Em 
discussão, n.pNCil\rei um a um os divorsos rel::i.çã.o ao Cea.rá estJ. condição () tudo. 
consíde.,-andos . apresentados pel:i. Hlustrada o mesmo, porém. nã.o succeda com a via-
cominissão do fazenda. e industria. . ferraa do Sobral. Esfa estrada. tem como 

Diz a commissU.o (lendo) : ponto t el'rninal a cidade do Ipú. E com o 
« Considerando que :i. estrada de forro de tr!).<~!lloo qµe foi preferido, a meu . ver em 

Baturité não é a. un\ca estrada. ·de ferro fede- prejuizo ilc. estado, não convem leval-a mn.is 
ral, mesmo no estado do Ceará.-. longo. 
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. Ora.i o prolonga.manto dessa. estrada. está 
em vias de conclusão. Pelo menos é o quo 
dl?. o Relatorto do Mioisterio da Agrieutum. 

Atteoda a nobre commissão (lendo) : 

« Linh~ em construcção. continuaram os 
trabalhos . oa. extensito de 87 k,Mó que e a. 
distancia. entre a cidttde do Sobra:l e a do 
Ipu> divicUda em tre::i secções, a saber: 
A · 1 .. secção no ldlometro..... 0-::10 
A 2ª '7> > . » 31-54 
A 3"' > > > 55- 87,640 

Durante ó n.nno conoluir11.m-se as se"'uin-
t~ obras: . 0 

~oelros • • ••• ; ..• . ....••...... ·..• •. •.. 84 
Ponte dti 40m rto vão.... . ...... . . .. ] 
Esta.ção........................ . .. . . l 
CtlSllS de re~ideúcío. ~rn. enganhairos. 3 
Córtes... . ...... . ............ . ...... 183 
Ate1 .. ro . . · ....• . .......... . ... . •. • . • . . 196 

Proseguem as obras.> 
Que necessidade ha.via., portanto, de auto

rlsar o at'rendamento com o. condição de 
proloogal-n.1 (Apoiados.) 

Diz ainda. a commissão (lG) : 
< Considerando mais que, além de ser 

essa estrada uma. das poucas que não pesp,m 
com .deficí.t~ no orcamento, daixara de '(>re
star a.. ~m~o e a.o es~do do ~ara os rap1dos 
e vahos1ss1mos servu;os a que é destinada 
jlor occasião das seccus, si passar para. uma. 
em preza pa.rticular. » · 

Preciso de estudar separ:i.damente ·as di
verso.s questões que este considern.ndo sus
cita. Convém f~zet-o pu.ra melhor exame do 
:i.ssumpto e para methodisar a discus~o. 

A astro.da aá. saldos em vez de deficits, af
firma-o a commissão. Verifiquemos este ponto 

Antes .de ~udo,devo d.ecl:i.ra.r â..Camara. que. 
para. os intuitos do proJecto, sena prefer1vel 
que a estrada. produzisse saldos em vez de 
deficits . ~eria uma. circumstancia que influiria. 
MS cond1ç~s do arrend~:mento, um estimulo 
:para os capitaes destinados as obras do pro
longarnen to. (Trocam-ze a.l,quns apartes.) 

Mas l~ verdade é que os saldos, a. que n!lude 
o po.recer, nU.o existem absoiutamente. 

A estrado. da defi.cies, como quasi todn.s as 
ferro-'Vlu.s da União. (Crmtestaçdes) · 

Peço nos nobres deputados que me permit
fa.rn fazer a demonstmção do mau asserto. 
Felizmente não é difl.cil proval-o. . 

'reàho aqui dados officiaes e estes não po
dem ser recusados pela Camara . . 
· Dii o Sr. Presidente da Republica em sua 

mensagem ao con;;resso (lê): 
. « Invoco vossa sabia attençlí.o para.a. neces
~ndade de sor o.utorisado o arrendamento das 
ed~trad.a.s de ferro pertencentes á Uniito, me-

111.nte a clu.usula. de serem P.rolongadas a.s 

estradas e reguladas as tarifas, segundo as 
razoo. veis axi~encin.s da. l:::.voura, da industria. 
e do commerc10. A a.dministração actual de 
to.es vias de communicação é summamente dis
pendiosa; o pessoL~l é forçosa.mente maii1 nume
roso do que saria exii:,'ido pela. administrà.Çâ9 
particular. As liceoças, aposentadorias e o 
montepio representam oQtros tantos encargos 
p.ira a. Onião1 que naturalmente concorrem 
para nggravar o deficit que tem sempre resiü- . 
tado do tra(er10 das mesmas estradas, com a. 
ea;cepçao t.1nica. dn. Estrada de Ferro Centl'a.l 
do Brnzil, que alias estb. longe de remunerar 
sutflciGntemente, -pato. sua. renda liquida, o 
v.n.liosissimo capitn.l empregado nu. suo. con-
strucçõ.o. > · 

Como v~ a. cam11ra, a unica. estrodti. de ferro 
que dà sn.ldos, conforme n.ffi.ma.Qão do Sr. Pre
i:identc dn Republica., e a. Central do Bra.zil. 
Todas as outras dão deflcits. (Apoiados e tido 
apoiados~ Trocam-se mt-'itos apartes qt'e inter"'.' 
rompem o onador.) 

o Sa. PRESil:>ENTE-Attençlto ! . 
o Sa. JUSTINIANO DE SERPA-Peço a. àt- . 

teaçã.o dos n:ieus illustres collegas ·para os 
dados constantes do rela.torio do Min.isterio. da 
Agricultura ha poucos dias distribiiido na. ca"-
mara. · 

EH-os (lê): . 
e Até 31 de dezembro do 1890, era · dê 

I 56k.200m a extensão em trMe~o C>ú fuàis 
45k.440m do que no anno anterior. Fófàm 
es.tas, . nos ultimos dous a.nnos, a receita e 
despe2a: 

1890 
Receita. ••......•.• 
Despeza ..... . ... . 
Deficit ••••••. ••. • 

357: 132$555 
402:693$952 

45:561$391 
1889 

Receita.......... 393:588.t318 
Despeza •.....•... 311:939$360 
Saldo............ 81 :648$959 

UM: sa. DE1'üTAI>o-Mas ossa despeza. in
clua a do prolongamonto. (Ha outros <iparlos.) 

o SR. JusrrNrANO DE SERl'A. -o nobre de
putado não tem razão. A despeza do prolonga
mento corre pol" conta de outra verba., tem 
escripturação diversa, não está absolutament& 
oomprehendida nos dados que li. Estes refe~ 
rem-se exclusivo.monte a parte eni trafego. 
(Oontint'am osar-artos.) 

o SR. PRlllSlD:EN'l'E-AttenQão ! Quem tem a.. 
palavro é o Sr. Set-pa • 

o Sa. JusXNIANo DE SERPA-Creio, SI'.~ ·pre- . 
sidente, quo . os dad.<?s apres~nwl~s sã~ sutil
cientes para destruir Dr o.filrmuçao da nobre 
commissi.o de fazetida. e indut>tri~. · · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 04/02/2015 15:49+ Página 23 de 24 

-8-

A e::;tradn. não dá saldos, a si em 1889 a prestl1r sendo adoptado o p1•ojecto '? Com cer
despeza foi inferior á receita. .em 81:64'8$959, tezn. que sim. 
a razão e simp1es. . Ta.es servíços podem ser olõecto de clau-

Nesse exercicio a estradn. teve cle fazer o sub do contracto, como são uctualmente ele 
transporte de emigrnntes e geueros par<t soe- toclns as forro-vias que o govet·no concedo. 
corros publicos, o que Mm sempre succede. Qmes sã.o os serviços que a estrad~" '!lóde 
Essa receita úXtraordinaria, comprelrnndídtt rrestar ao estado do Cearà? os que prestt~ 
no calculo, fez cfosapparecer o deficit. Ma,; a. actnalmente. 
f)tova do quG ot•dina.rittmente ~l estratltt não l\lns soncln a cstr·nda da União e estn.bele
da aiüdos, à que em 1800, esto.ndo aug-m,m· citl<• 11 descPimiuaçã.o das rendas o n. completa. 
tada o. pa,rte em tr.~fego, o. estrndn. produií11 sapn.rncüo <los dous poderes, o l!':stado serú. 
deficit. (TrocanMc apa.~lcs,) ourig·ado o. pagar todos os serviços, cmborn. 

O S1t. OzTIOicA- grn. convanlento que 0 PºL' \\ma tt\bello. especiu.l. ~ esla podera ígunl· 
Sr. :Ieputa11o upresantm;so <ln.dos com que pn- mente SQl' ohjacto tia clausula do contracto. 
desse justirlco.r a suii nrgumcmtação. Nnc~t~ i111pedo · qne o sej:l, (lppoiados e ,1,To 

apoiados.) . 
0 S~. JUSTl'N'lA~O DO SERPA-Tr!ltoi do 

obter outros Llndos e informncões. Infeliz- O S!t. S~LtZEnh:r,Lo dt'~ um n.pnrle. 
rn1.mto não pude promptnmonte obter, mas os o S1t. Jus-rrNIANO S1m1'A-'Mns 11cceit omns 
que npresentel à cnmnrn são sulTicientes pam n. cousideraçiio prodlu.iclu. 11etu. illu~trarla coni
provar que não é sagnra n arnrmnção do pn- missão de füztilllln. e im m;ttfa: :t estmdn. é 
recer. (Apoiados e tiao apoiados.) destina.da n pre.star sorvJcos exkrumlinn.rios 

Agol'a::. outra questão. · om qur.d ras de sr.ccn. Ni1o convêm perder 
Psnsa. a commissão que, adopt:t1lo o pro· tempo em examinai• qmie3 i;ão esses serviços. 

jeeto, a estrada. nü.o podo1·1~ 1westll.l' ú. Uniú.o o O melhor e argnmentu.r com o parecer, sem 
no Estu.uo os services a riuo ó dcstinndn, mn.w olfürccer-llie, :i. este rsspeito, qunlrru11r con-
:x:ime no.s or.ca.siõos do soccas. tef>faç.iio. (frociH»-se alr,'irns a1)~11·tes.) 

Consídé1•0 da maior importn.noía ost::i. ~fflr- Si :~ estt•u;ia é destina.do., como diz íl. com-
mação e agradeço à nobt'o .commissiío de fü- míssU.o, a prasta.r serviços a.o E~t9.tlo nas 
zenda e industria o ter examinado este nspecto épocn.s de cnlamiclades pnblicàs, Mses ser-
da. questã.o. Chaga.mos u.o pouto culmiu:.inte v1ços serti.n me.is uteis, mo.is 1)roveitosos, de-
do cfebn.te. · ereta.do e realisado o seu µrolongamento. 

Como vê a Camara, n, commis~o entoniJe Approxilrn\r-se-hn o sertão ffag-ellado,a 1.ona 
qua a via via~forre·i. de 8aturita não ó uma mr.ís pel'Seguid:t pela secou., do' littoml e dos 
empreza. industrial de que :t Unifin possa e centros mrLis ndiantados do Esta.do, impe
deva esperar grandes lucros. Dr!s tion.-se n. dlndo que no inti;rior perec,-ini iL fome popu
outros resulto.dos, obedece n, outros intuitos. lações inteiras, vela ausencia. de prornpto 

. O principal tlm ua estrnda é pr·est;i.r serviços soccOrl'O, €1Vitundo crue se junquem os caml-
ã União e ao estado do Canra, priucipnlnrnnte nhos de cad:weres, como a.ctuo.lmente succt;Jd1~ . 
em quadras nnormaes, qul1nrio nquelle estado pela impossibilidade om que e~t~io M victi
é de'Vastatlo pelas seccas. Bx:amínemos esta, mils do tlag-ollo da trn.nspoI" gru.ndes distan-
parte do pwecer. · cins. (Apoiados, apa,,.te.~.) 

Quaes são os serviços que ::i. estrad~i. pôue Ptolongatlu. i~ ostradu, poder-so-hn co11se-
presta1· à Uuüi.o? Trti.nsportat gratuitamente: guir eate resultado. 

l<>, os colonos emigrados, suas bn.gagens, Deix::mdo-a no Quü::tdit, os set•víços sertto 
ferl".:i.mentns, utencilios e instt•nmentos :lr<l.'- insignificante~. o bene!icio qnnsi llnllo . crro-
torios; cam-~e ?nt,itos aportes.) 

20, ns sementes e o.s plnntas onviud::i.s pslo O Srt. Bg~mmm. O prolongamen to pô !e o 
governo ou pelos governadores para . serem governo füzol-o. · . 
gratuitamente distribuidas pelos lavradores; o si~. JUSTtNIAo nB SI'11t!'A-P6de, nti,o l\u. 

s~. as malas do correio e seus conductores, uLwida .• Mas quem àá. garanthu; ele q 11é o 
o pesson.l enc11rre:;a1lo, por J.m1•te do governo, faça~ E quando se resolva :i l'•mJisiLt:o, qnan to 
do serviço de linhas telegraphicas o o respe- tempo teremos de espcmlr, empreg;vtos o;: 
ctivo material; actuaos processo~ tl!.'l a~lministr:1ção '? 

4°, os funccionr~rios pulllicos quo.nLlo viaja-
rem piirn. u~cmpt~nlio de sun.s respectivas O S1i. SE1tzmlm,1.o -Mn.s V. Ex. não quer 
funcçves; cornmetter o prolougamento a urrn\ empre;:n. 

5°, as nutoridn.dcs, ascoltn.s policin cs, forças particular· 
dQ term e respcctiv[t bagagem qu:rnrlo forem Qne!d' p .. rrendar ou vemlor :• estl'ttlln, o que é 
em <lili,,.encia. · · · cousa 1vers~1. 

' t> ' b0
, munio:;:õe~ d~ gtHll't':.\ . . ~ • 1 O ~1:.· Ju.s't!NlANI' lm Sy;:m>A -!lfos com n. 

Mns esses scrvtl,)os :i estrwl:\ nuo l,')Ocle1•a. feon<l1~uo de prolongnJ-n. 
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. De outro modo seria lmpossivel ouconh'!lr 
quem fizesse o prolongn.mento. . 
. Alêm c~isso, medite V. Ex: ~obre os b'rn:vcs 
mc~nveo1entes d1) duas admin1st\'ilçõccl, duns 
tarifas, processo rlo baldencuos e ontrns tfüJi
cnldades que surgitfam ..• 

O Sn.. J. BmvILhQUA -V. Ex . nã.o confia 
. no govel'no ~ . 
. q S_R. JusrrnrAxo rrn SErtPA :-·V . Ex-. tem 
ii:,s1st1do ~t~nto em dir~g-fr-rne estn. iuterpelln.
çao,_ que ~into ucces:;tdnd 1~ de 1•e;;ponde1.·-tlle . 

fülo sct bem quul o verdmlciro intuito do 
o.pu.rte. 

Si V. Ex . m~ in tcrrogn 01n rei ~e-ão nos 
melhoramen~os do Cenrâ, ~nvo rfo~cr-lhe qne 
n. este respeito tenho 1notlvos p:w.~ não con-
fin.r em nonh11m governo. · 

Uma long:i. e a.1iw.rgn. o:xperirmcin. 1lo que se 
tem pas;;ado faz-me pensar deste modo. 
. T~mos tirlo, é Yet'd:vlo, govo!'no~ . L11:?m in
teoc1onatlo;; em relnçfi.o ao Ceara, mas des
graçado.mente pouco temos consP-guiilo até 
agora. 

B por umti :'u.to.lidalle, qno tLlx;ohtinmen to 
nilo sei explicn r, os peim•os "ovornos pl\r·n. o 
Ce:1ra são os <l<: quo fn.zem "'1mrto mi nist!'OS 
c0;1renses. (Trocrnn~sc midio.~ aparte~.) · 

·O S\~ . P1~t•s1ni;:-rTB-Attencão ! 
O SR. JmmNrA:-.ro m~ SmtPA - Volto à 

questão, Sr. presidente, e '(Jl'ocm't\rei r.~sumir 
minhas observi\ções. . 

. Com1wehendo que estou toma.n•lo mtülo 
tempo à ct1sa (11cio q.poiodos) e :;;into necessi-
dade de deixar a. tribum\, · 

o SR. Josli: A V HUNO -Tem fa ll~rlo bri
lha.D tc111ente. 

O Si~. JUSTD:'lANo nB S1'RPA- A nobre com· 
missão de füzendn. e inilustrb tein neccssid;túo 
de reconhecer comigo que,si a Estrada de Ferro 
t!e &turité e destioadu. n. pt·estnr servicos 
ao Ceará em occai'Siões de c1·ises, produzitfas 
µelas seccns. esse resul tnr lo só rmdcrti. ser 
l'!onseguido estn,ndo re:i.lis:1<lo o sen p1·olon
gn.mento. 

g & dessa motliLb\ exclnsivnmi?nte qnc 
füco questrío. 

o sa. BAn.nosA. LnrA -Entfo v. Ex. 
nil.o faz qu0sfüo 4a ga.rnnti~t ele jnr·os tlC:l ô º/o~ 

q sn. . .TusrrNTANo DE SEltl'A-Nií.o, senhol'. 
b isso mesmo dcch\roi ao Sr. C!l)~ot·nl 

l•'r:i.uc.isco G licerio, logn clero isque a pi;ti);en tei 
o proJecto. · 

•": principio me vur.;ceu rpie, som gn.rantia. 
de Juros, i1tio eucontrnr-se-lli:.l.tn ca.pitaes po.m 
as obrns do prolougn.monto. 

!\fas o illustre depntado por S. Pn.nlo con
venceu-me elo men erro o prornptamento de
?l:l-~ei qu~ corrigiri:i. o projecto qnando Yiesse 
l~ dlSCUSS!tO, · 

O S1~. fü:iErt.rur. dà um aparte . 
O Su .. JuiiTiNIANO m~ S1m1·A-T:unbem não 

sou t\ll:ro:;ado lle cm i:n·ezas, nem tenho em7 
prezas. 

Neste ponto posso e tlovo dcsalhr todt\S ;.is 
nccnsncuos. 

Neste :1~sum1ito, como em todos tlo que 
tcnli1Hle oecupar-mo,r~11oá ü1tm<wa e ;\o -pa.iz 
r.om V;.•rr.b<lcit•o cle:.;nssombro, füo trnnqoillo e 
sc;;-u t·o da cor1·ecçito do me11 procede1• como 
1:i que mni,; êSliver. (A.poiadn~, muito úcrni.) 

l:lwgo, Sl'. prc;;ident1J, :rn nltimo consiile· 
rMdo tlo l)ttt•ecer. . 

Oi :.1 :~ commi,;-:;ão (W) : . 
4011nsideranrlo q no <t medid:\ toma.d::i. isola· 

dMlOlltO pnrn, eSt:t estrmf;\ C O!liONa, não SÓ 
pnr::i. n.zclosa. :::tllmiuistração qne a didgo, como 
p!.'incipahnonte parn. o e,;tallo quo eth serYo.• 

Ar'JllÍ n1~sto ponto do llolin.to preciso, se~ 
nhoro~. fazer duas rectiticaçüm:. 

J\ con11nissã.o l':1ll:1se1npro de wm1la d::t. eu
tradi~ om pr·imeiro lof:,'<Lt' o om seg-undo do 
m·1·0111[u.111tmto. 

O projoc\o t\ntot·i~t\ primoir.J o m•rendtt.:. 
mc11to o ~l> Llepoi;; n. ..,·cmh1, somf!t'O com a 
condição ele ser a estmd:t prolon~:1· ln. 

A \;Ommi~são considera. ~~ tneditl.n. odiosa á 
dil•ccçiio cln. estr<'.Lln. e n.o. estt\do do Ceal'a . 

Ni1o quiz por om duvida ·> ze!o tln. a<l-
min ist!':lçào daq UE: l ln. fot'r<J-viti. . 

Nt~t) cogitei üe~se tcssumpt~. 
Quanto ao eslu.llo, não sei 0.ID que o pro

jecto possa ser odioso . 
Não comprehen<ló o intuito <lossa a!Ilrm:t

çiio. 
P;\l':l. mim essn. p<lrtc t.l o . parece1· o um 

mysterio. (1'rocam-.~e alyt1n~ a1ia1·tas.) 
Posso, pol'ém, '" de\'o dar .:~· Ct\mnrn as 

r'<\r.uES elo meu procedimento. . 
Pol'mulando o 1wojecto 11nc r;e discute, nã-0 

obed eci a. inspiraçOes de outros iotere;;ses que 
nú.o os do os btdt> o ue i•ep1•o;:;en to . 

Sei qno o g-ramlú mul do Ue<trá, nns épo
~s de C<\ lomidt\de$ publlc:1s. é :1a-gr:ivado 
por 1luns cil'cnmstancias : f;1! t :l do t\gm\dns e 
aillicultladcs do ti•ansporte. 

O go....-erno, empenllatlo cm mill0t\'..l.l" os mn
les \lns Sl~ç:c~1s, tmtou do 1:onstl'l1ir poços <tl'
t<!sianos e o g·rii.mle rnsorva.ttn·io do Quh:ada, 
urni~ <las nossM melho1·os espoi·:rnç\\:> em pro· 
xi mo rutm·o. . 

O Stt. Bgvrr.AQUA - \ r1 :1·i:·cç;io das obms 
do Qtüx:i.dt\ est~~ confiada u. nm engenheiro 
muito tlistiucto. 

O Stt . .Jus1·rnrAxo n1~ S1mPA - Sem duvida 
:\lgum~1; muito distincto. 

O Su.. J3i.;z~:1.m.1L tli~ um a.parte. 
O Sn.. JUST!NIA~o lHJ S1·:n.l'A - Qua.llto is 

estra.dns ele fen·o, ~stf't0 llroseguindo o.s 
ohr;\S do~. prolongnrnoutos. Mas, polns ra
zões quo Jt\ oX(?m~, pnrt~eeu-rne ma.is segu-
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.• 'SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 1891 

(Vide pag. ~7Sdo iº Ml.) · 

O Sr. :E-Ienl.~ique de Ca.:rva-
: lho - V. E:c e acamara., Sr. presi1lente, 
devem comprehen<!er o n.canhri.mento com 
que entro nesta. 11uestão; primeiro, porquo 
pelo adettotado da hora. vejo que todos os 
aspiritos se acham fatigados; segundo, por 
que acredito que não trago nonhum:\ luz no 
::i.ssumpto, <jUe j:.'~ brilhl~ntemonto foi trat:ido 
pelos illnstres deputados Srs. :b'redcrico Bor~ 
ges e Casirniru Junior. · 
· Entro neste debate pelo muito que devo (1 
minhn. terra. na.tal e faço·o com ti muio1· 
isenção.de espirito, porque V. Ex. s.-ibe q 11<: 
eu 1111.o sou aqui tlominu.do n~m pelo espirita 
de opposicior.ista, nem pelo e:pirito de goYer
nista, si bem que seja mais amigo do go-
verno que dt\ opposiçíio. · 

O · Sn.: S ERF. ED1'LLO Nisso à q 110 fuz ma 1. 

O Sn.. HE:-<RIQUE DE CA1H~ALH0 .Mã.o, não 
faço. mal, porque nao sou nem opposicio
nista. nem governista.. 

Dei um aparte nesta camn,ra declararidc 
que o illustre Barão de Luceon., que o G-0-
vel'Do dti Uuiã.o não são responsa.wis pelo 
que se passou no Ma.ranlüi.o, porque s1 eu 
visse que cabia essa responsabilidade ao Go
verno, eu seria opposicionista, pois qlle o 
deputado deve guiar-se não sô pelo interesse 
geral da nação como principalmente pelo in
teressa do Estado que elle represeuta.. 

Fui eleito pelo Ma.ra.nhú:o, porque assim o 
quiz o eleitorado daquela terra. 

Nada devo ao governo pro-visor io que pre
sidiu ii ele\ção, nom ao governador, qne nã.o 
iDterveio, preferindo a passiva obediencia. ao 
principio da. verdade eleitor•ll. Appello pt'l.ril 
os meus companheiros de representação e 
mesmo pnra o nobre deputo.do que aca ba. de 
entregar o Estado ao dominio de um Estado 
estranho, o qual foi uma das influencias a.pre
senta.das da. minh:i. candida.t•1ra. 

.A: minha. opinião ê insuspeita.. . 
Lamento que a iinarcbia. politica no Mara

nhão tivesse trazido a minha humilde voz á 
esta t r ibun:t, qt1e eu sou o primeiro a (lt1ixar 
aos competentes,· e devo remontar ::i.o começo, 
porque o que nenhum dos Srs. deptitl\dos que 
tem estado.em oposição, oo Bstado do Mara.
nhão, ainda tem dito, é preciso que eu o diga 
para que fique registrado nos anoa.es poli
ticos do paiz e prtrá scieocia. do Governo da 
Uniilo. Si a federnç:io vn.i mal em muitos 
Estados não e por culpa. do Governo dn 
União, que nllo póde responder ~los erros 
dJs governadores nomeados. Eu doo teste
munbo das boas intenções, da. honmdei do 
Sr. Barão de LUCi)na ••• (Ha apartds). 

Quando vieram apoz a eloiçü.o de 15 de· 
setembrv os meus co:npanheiros de ropt'e$en-· 
t :ição jà vieram cliviolirtos, uns querendo a.b
SOl'Vl'l' <t i11(iu<;iueia dos outr·os, q11erendo fa
zei· preva l· cer no Mamuhão a politic1.t :\n
tiga, rncl1iti1~:.i. d.e um g"!'Upioho (lUH se cltn· 
mo.vii 11 nte:; - pnl'tido liber;Ll do Mnrnnhii.o. -
S<1bando qu(~ não tinho. comparihei;·os p.i.ra 
esS::i. ,jornadn, •lll~ juuteLt-se á dep11taç .. o. de 
ontL'O G.-;lado ••. 

Ett inter·o~sei-mo o mais lXJSSive l pn.ra nnil" 
:~ dcputn<;:lo rio Mar:Lnhão, pedi :i inh•r ven
<,:ão 1!e a lguns ~e,( lega,; roeus, e norn0:11la
mc11to n Sr . lnrl:o do Brar.il, p:tr:1, CJU•" 1\7.o•sse 
setl amigo dh·er·gente ch~nr · o. 11m :•ccordo 
cm relu~:ln :i. 1xi litic:\ do Mnmnhüo, porque 
él':\ JlrL'CÍSO que n {~epublic:t i'o~Se l'eitn. com O 
con ting1rnl•' t!e todos os e lementos nt· i ·~ da. 
sociedade (apoiados) ; m:1s na1J,1. cons1·1g-111. 

Houve ca ua l:t p:im a. úomeação do gover- · 
nadar. 

Eu conse1·va va-me estr<m ho no fü ctf'I, .q 11an 
do aµp :1 r ceu uma afü\ personaliil:iol o t> ·lítico. 
em quem eu confütva. plenameute, 1"ernbro 
cest" casa, dizendo-me que tinha nrn 1::i tl"li
dnto que de\·::i re:ilit.<lr o me11 rüsirforcr.!wn, 
qne er•:1 11nil' todos os elementos •l 1w1111wve1· 
os intere~scs o melhotwneutos do 8st:.ulu . Era. 
isto o que eu q nerilL. . 

Dennt , ilo Sr. Josó n.och·igues Fcrnanrles · 
el le declarou-me que a. nomo..o\~~ilo ui'io se 
füria sem n wínha, a[lprovaçã'.o. 

Acceitei à indicação e o gove1·u~dor não· 
foi ·a ome ido sini'io pelo ministerici seguinte, 
oactual, pnrqne tora apresentado nos m"m1m
tos pro.xi111os ii retirada. do primeit·o g-ornrno 
cln U.cpu.ulicn.. 

Esta.vnmo.o nestas conuiçõos, crendo en que 
havia. ohtido o que convinh::i. aílS iulel'es:;es 
do meu Bst:orlo, quando soube que SI\ ia. pro
ceder a eleil,.':"i.o das tr.:!S vag-1ts existentes. 
Escrevi tlM meus :.unigos, :i:presentnno •~ ca.u
didt\tura. de nn) ·nome re;;peit:w ... l p1lr todos 
os titulos, lig-ado a.o Maranhi\o pG!oi; faço~ da 
frmili1\ e· M Braidl pelo seu ai;sid un r:i ba-· 
lho e <lecidida rl.edicaç5.o, o illustre Btt1•1Lci do 
Alto-Me;ori•ri, e e~ta c::rndirln.tnra h1Lvi1t sido 
acceita pí!lo m "U illustre colleg-11 o Sr. Ro-· 
dt•iguell Fernandes, que nunc:l. fórn inimigo 
tio iroverno e que como eu tr1balhav<t p~la. 
unfa.o dti. 1l<'p11tação ma.ranllense. . 

gu !levo dccl:irar, cnm n. sobrancerfa que· 
sempre ft•i u.p:inagio do meu carnct 'r, ~ue a 
cn.noidatnrn do Sr. Barão do 1\ltn-~1e .. rim 
foi hlé;~ minh:t, mas porque ! A minh1~ n.n tiga. 
pro-vinciu, que rrio hn.via. eleito deput:\do,. · 
cousn. que eu não havia pretendido nem 
mesmo por aqui , onde tinha. bons e lementos 
pesson.es. tinha direito a qu0 eo m11ndosse paro. 
o Maranhão, uma candidn.turn digo:\ ele pa.
triotico acolhimento ; · e poder-se-bin. man-
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dar-ln é ·1uel hot' ca.udicb.to do que o nome cional El:-::iste umn consideraçâo .suprema ~ é o 
desse illu~tre ci<l~tdão 7... eterno principio da moralidade que e mais do 

UM SR. DBNJTADD _ Mas. cilbdão urn.- que n~ c•insequeucir1s divergente~ de t ltes?.S 
silait•o ? ' constitucionaes. :i.imln. nfl.O regnlament:ldas. 

r.;• r.:cto qué temos diante de nós ·11ma 
O :-:a. FhmmQuE DR CAIWAT,HO - Até 24 qw!Stito constitucioual, e muito díO.'et•c,ute dn 

de ag-o~to, t<1do o estr::uigoiro tem o dirAito 1!0 que lbi v-otadn. hontem, porque hon bJ tn só 
decl:irar quc,i cnnserv:t a sutt naci<>u:tliifadc, havia <1nvifü1, q1mnto tt interpl'et:1ção d• Con
ficaoclo 11ert1m~endo :'1, n:vúomt\i1l:1de brazi- stitui~·ão. sobre ::t re11u1rnin. de cttndid.ato pe
leim. nü.o l'ilímnclo esst rl1!cln.r<tç:lo. Isto ê r:lllti:> o Governador ou perante ~i C'.:mara.; 
uma questii.o peq_1wnn. di•rnte (h g1•ande m:\il hoje en digo o scg-11\ote : voto co11tr;1. essa. 
natumlisar;ão. cleÍ!;ão po1•q11e foi :-i, fra11de, e loh)iio n:i qual 

Far.endo rocommondar o SI'. B:lrão do n:lo int •rvierarn, nem os antigos repniJlictrnos 
Alto-i\fr:.wim pelo M:mrnh:1o. onde 1~lle tem ;\ c11jo g-rupo pc1•tence um meu cunhado, nem 
fümili:1 nmneros:1, par1mt.0s r>rostigiosos, eu o p:q·Li<..lo lilieml, nem o pa.rtido consery:1tlor. 
acreditei que ·l1. inclusU,o de seu nome set•ia (ll1i cliver.~os ap(n·tes.) 
uma co1·reate de c:Lpit1tes par:t a inilustl'h ~ f,tllanrlo em cunharlo, não se pense qne 
des~a terra, onde por caust1. 1!<0 pobre~,~ ril'l devo ;t protecçõe!:> de parentes o p11tc(I que 
seus eleme11lo~, rfa pobl'ez:i 1lo sen '.:ommer·cio son, ap,111:1s quero mostrar que privo com 
e da su:1. industria, o ostado chegou ao ponto pc;;sn:ts de miuh;t r~unil h~ lit. 
em que vemos... PreGis1n·;i. S!'. pre:sidente explicm- os mo-

o SR. CAsrMmo JuNrott ~ o J.l.faraohlfo ó fü:o.5 11:.i. suppost.a. diver~encia e: n que disenl" 
um estado rico e muito intlustriO-So. qne eston com o que vot';}i hontem. 

Hontem hrtviade nm lado umtt interpretação 
O Sn .. fiENltlQl.JE n:ECAtffAC.llO - •• • ac-ora. constitudoo.:~1 e de outt•o lado uma eleição 

não po•.lendo siq uer re:Jgir contr·;:i. a fiiter~ l"eita c•lrrectamen te no seu processo re~ula
vençil.o ind0l1ita de elerneutos e~tr1tnhos. rnentar"; só 0 que havia, era: i,,i tinham o·ido 

O SR. F1um1.m1co BoRGE:> - dú um aparte. cumpritlas disposições da Constituicã.o relo.
O Stt. Hr-;Nt~!QUE DE c,\RVAr,HO _ Eu lem~ tiv:1s tt competeuci:L 1la camara e á. compe

brei a candirl:itllra do Sr. B u·iio do Alto- tenci:L dos governadores. 
Mearim, osperaado que todos os nmranhenses Agora o que vejo ? O que se passou no 
estives~em t!B accordo. Mnt:whfi.o? Uma eleiçi.io feitfl. pela inter~ 

veoção 01lld&l do gove!'nauor sem:uenhuma 
U~r f:.R. DEPU'l'A.'00 - E V· Ex· u.r.redit:wa observaucia da morn.l idade e da legalidade. 

nisso~ 
O SR. ZAMA - Do me~mo modo porque na o SR. I:TENR.lQUíl DE CARVALHO - v. Ex. B11hb se fez eleição SOlh e leitores. 

deve suber p \rCeitn.mente qu:1nto a~ i ntençõos 
cr1hm posiçõe~ tliffü1·entes ; eu est:wa de bo(I. O Sn.. HeNRIQTJE DF: CAltVALl! o -·Ainda 
fé e por isso me constitui mediador. Fui m:tis, Sr. iwesidcmte, uU.o vejo nm represen
engnnado; con'1'eaho, mas füi essa a rJl7.ão do ttinte do Maranhão vir a esta t ribuna para 
meu en~ano. assumir a. responsabilidade de semelhante 

Eu. St•. pl'esidente, desej:wa essa eleição, eleiç:i.o. 
porque ro:\lrneote acreditava quP- em torno o SR. CAsrnmo JUNIOR - Não estâ. a inda 
aelht se remtissem todos os elemetlt.os poli- em discuso;;ão a eleição. 
ticos d~ familia maru.uhense; q11e e,;;m c:indi- 0 Sa. Hi<:NIUQUE DE CAU.VA.x.Ho _Eu 
d:i.tura S(• tornasse como que um symhoJo da estou 11iscutindo::t moralidade da eleição e me 
união, porl'/Ue estava. fora das frilr(tJas locaes. e:q)r~ss1' desse modo, porque não vejo um 

Nilo con~l1 le1·ava impossive l :i eleição de re[Yreseutante do Mttranhão ·; ir deste lab('/'ar 
um homt•m nessas condiçiJes. (Trocam-se di ;ier que se deve rageita.r o pare.eel' da ·apartes) . _ 

Nüo sou btJírrista ; e só sou·contra a-eleiçã.o commrnsao . 
1 0":,-. . _quem vai pttrn o E~bdo se fazer• eléger O SR.. CASIJ\rtRO Jumoa - Eu fallei. 

,, -imeute porque é gover,n:vlor. i~ttendb O SR. HENRIQUE DE CA.lWA.Llio -Não 13~ 
a ou"iras consideraeõcs; quer1:1 que se trvessem trata agora, repito, de theses constitucionaes. 
em vista. os tnteresses do Maranhão. Estou Cornq11:. uto longe do theo.tro rios aconteci. 
neste momento assumindo todo. :1 respoosa- mentns, po5so esta't' illudido, pórfo sei· que ns 
bili<ll\dA dn, ca.ndidatura do Sr. Ba.rito do Alto informaçõtis que tenho dé pessoas füledígnas 
Mearim, e me honro muito em declarar que e qne conhecem bem a minha terra, não 
vot-0 contra essa eleiç;í.Q. fossem completas oa d'l todo exactas ; mas 

v. Ex. compreheude perfeitamente que lrn. com toJa n. çonsciencia posso dizer que ha 
·em questão um principio eonstitnci<lnal ; mas motivo para serias duvidas, para sustos fu
qu.e Mi.ma de qualquer disposição constitu- turos, qurmdo se tem de tomarem coaside-
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ração tudo quanto se pro.ss::i. no Marnnhito, 
quando se ol>se1·va que a immoralíduda alli 
subiu ao ponto de em 40 o poucos din.s, nm 
homem se fazer eleger governador. 

(Trocam-se mrnici·osos ctpa:·tcs). 
N:lo quero discutir n. capa,cidnde intelle

~tuu.l nem a .mor::i.l do ~o-vern ::i.dor elcil <J do 
Mara.ohã.o: quero a.pena.::; ilizer que tudo 
quaotose <leu uo M:a.t•a.nhuo ci suspeitoso. umn 
vezqnG venlin. dn. origem llo intcrveução 
oíTicial. 

So riualqucr do nós fosso no quat'to do 
tlormi1• o ancoutl'asso uo loilo ,i uu to :i os 
il\hos um:• CtlSCüVel, havin. 1.10 e spct•;. r qno 
oll:i stthisso lllll'n · o quin tal para tn:ital-a ~ 
Nito; h:wi:i :.lo mal:i.l-a immodiatamente. E' 
o quo faço. . 

l~opito, mi.o quoro nriui syfülic.'t1· Lh qncs
tií.o constituciomtl de que tt·at:t este parecer ; 
quero a.penas syndicar d::1. qucst:io rnorn.l, 
moral isu.dora, e essa eleiçilo é urn•' ver~OL)hu. 
'j)Ublica; por coL1sequencia é nulla, por ser 
fructo da, fniude, 11àu pôde im~v :il<-'çer por 
honra do paiz. · 

Sou o maior defensor das attriiJniçõ~s re
gu lnres de um governo; m~s não posso •'Ot<tl' 
:por a.qnillo que otrende as conüiçõe:; inoraes 
da minha terra . 

Eston t ratando da questão terrn. a terra ; 
eston espoudo unicamente a ra.~o por'l_11e me 
afa.o;to de considerar n questão constitucional; 
~ o interesse do meu estado; si se coDsnltas
se esse intete::.se fü1.da. dirb,; estou l)roinpto 
como sempre estive, a offerecer meus hom
bros µar:t todos que quizerem subir, um(t ver. 
que seja para. o set•viço da. mioh:i. terra.. 

Votei ltontern pelo pa.recer sobre a. eleição 
de s. Paulo, <3 '·oto hoje coutra. essa eleição 
elo l\.faranhfio, principalmente porque tlin.nte 
d:l> disposição Constit11cional que mande.~ que o 
governador do es tn.do faça p roceder imme
dia.tamente o. eleiç-.üo logo que haja vaga., um 
governador escn1puloso, hn;veodo tres Yagns, 
dit'in. o siguiute : . 

ou o ragultimento .AlYim estü. cm execução 
e mando proceder <'ti eleieüo e um padre ufio 

· :póde ser eleito, ou o regulo.menta Alvim não 
esta. em oxecucoo e o artigo que diz que ns 
minorias devem ser representn.d(l.s. deve ser 

·r espeitado de n.ccordo com o § 3° do art. 17 
da. ConstituiCão. 

Din.nto deste argumento, nôil, que osmmos 
n.costumudos á tl'ibuno. j udicürrfa, podemos 
produzir melhor, no terrreno errndo J.o Sr. 
Amphilophio; porque, se quizesse, havia. de 
produzir argumentos a.taau.veis. oontrn. a 
sua opiniao~ de certo, porque acredito que si 
aquelle illustrc to.lento, servido pela pa.It1.vra 
fluente, estivesse con-voncido do assumpto, o 
seu discurso fal-o-hiP.. deixn,r li. tribuna de 
modo que eu ni.í.o me animt\~se fli oocnpn.l~n.. 

Um governador escl'upuloso, diante da 
disposiçii.o do regulamento de 23 de ,junho, 
diria. que o ptidre Castello Br::i.nco nü.o podia 
ser eleito. 

O art. Ti nli.o ê uma attribuição absoluto., 
pox·qne ú preciso que comparemos a exist<m
cif\ das sociefü1des desr.lo a. cumarn. ate umn. 
Eoe:iednde de musica. Numn. sociedade desta 
ordem um membro tlelln. perde os seus di
reito.; de socio, pelos moti\·os <lect::1.rn<los nos 
se11s estatutos. 

E o nos~o · regimento 1 
Pnis eutü.o o que so dit om uma sociedndG 

do mugtc::i., htwemos do l'o.cmn1• t\O p\lrla
men to '? 

o Jlrincipio da rerrnncin. ó um direito <lo 
deputado ; mas tu.mllem ~ um uever <lu. ca
ma.rn. julgar essa. renullci:i.. 

Imagine-se que cu estivesse cm cfü·ergencin. 
facciosa. com ·os meus coUegos, o que estes 
conseguissem do eleitor(l.do o. retiro.do. de su:;i. 
confia nça. 

Dado esse caso, eu tinha. <luu.s pot'to.s pol' 
onde sahir, a do. lei e a, do. honr;,1. ; mas a 
honra pretere ti lei, e eu r cnuncbrin. o cn.rgo 
porque os eleitore3 me l1u.viam retii•(l.do o 
ma.ndn.to. · 

A camara sallia que isto ern. uma coacçiSo 
que se me fa.zia, e iiupunha.- me o devo1· ele 
cumprir o mandato, \)Qt' entende1· que ns 
questões dos estt\dos deYiam ser tratados pelos 
Conp-ressos Estatlones. 

Eis ahi uma renunc:a nã.o UJ?l?rovado. . 
Outro cuso : Eu que fui eleito deputado 

contra a vontada do go>erno provisoriot mas 
que que tnmbem uão me fez guei-ra, se o 
governo '[)t'O'ViSOt'ÍO nã.o fosse lnoder:\ÜO e eU• 
tencle:>se que r. minh'.l. .presença nesta casn. 
em. um perigo pn.r:L n Republica, e com a 
força ela. dichi.dum puzesse em 1JOriÇ?.'O a minha. 
$ituação pessoal , eu apeznr de ter a convicção 
de que vinh<t aqui em cn·mprimento de um 
dever, eu, chefe de numero.:;a. familia, coagido, 
renuuciav:i. o meu mu.ndato. 

Nestn. c:im:ira. mesmo pode tlar-se o segúin te 
facto : A Camara t omava um:i. deliberação 
em contrario . à otiinfüo de um deputa.do e 
este despeitu.do pelo facto de ter sido vencido, 
apresent.1.vn. no dio. seguinte a renuncia do 
seu mandato. Pergunto : 

Devia. a Camn.r:.\. ::i.cceita't' ~ 
VozES :- :Oevin.. 
O Sn.. Hl:!lNRlQUE n E CA.VALHo ~NU.o 

clevia, porque se cada um de nós e obrigado 
:l. cumprir com o seu devex-, trunbem ó ver
dade que t odos estan~os sujeitos às condições 
do temperamento, e é dever de uma corpo
r u.ção impedir, pelas leis U<\ delicadeza., que 
c:.i.da um elos seus membros se desaggregue 
'()Ol' motivos futeiS. 
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